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Sammanfattning Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en neurologisk sjukdom 
som angriper det motoriska nervsystemet. ALS har ett      
progressivt förlopp med tilltagande förlamning och leder  
slutligen till döden. Genom hela sjukdomsförloppet förblir 
dock tankar och känslor opåverkade. I nuläget finns inget   
botemedel mot ALS och behandlingen består av symtom -
lindring. Syftet var att beskriva patienters upplevelse av att 
leva med ALS. Metoden som användes var en litteraturstudie 
där 12 vetenskapliga artiklar analyserades. Ur studiens 
resultat framträdde fyra underrubriker: Hoppfullhet, Känslan 

av förlust, Att balansera mellan stöd och stödja och Att leva i 

dödens närvaro. I resultatet framkom att det psykiska          
lidandet var lågt och de flesta deltagare upplevde hopp i     
varierande grad. Vidare fanns en rädsla över att inte bli       
behandlad med värdighet. Förlusten av kroppsliga funktioner 
och känslan av att bli beroende av andra var det som        
upplevdes som svårast. Några deltagare tog de fysiska          
förändringarna med ro och såg dem som en utmaning medan 
andra upplevde förlägenhet. Stödet från familj, närstående 
och vårdgivare var av stor betydelse. Det minskade oron och 
gjorde situationen mer hanterbar.  
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Abstract Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a neurological disease 

that attacks the motor nervous system. ALS follows a 
progressive course with advancing paralysis and ultimately 
leads to death. Thoughts and feelings, however, remain 
unaffected throughout the course of the disease. There is 
currently no cure for ALS and treatment consists of 
symptomatic relief. The aim was to describe patients’ 
experiences of living with ALS. The method used was a 
literature study where 12 scientific articles were analyzed. 
Four subheadings emerged from the results of the study: 

Hopefulness, Sense of loss, Balancing between aid and 

support, and to live in the presence of death. The results 
showed that the psychological pain was mild and most 
participants experienced varying degrees of hope. 
Furthermore, there was a fear of not being treated with      
dignity. The loss of bodily functions and the feeling of being 
dependent on others were perceived as being the most 
difficult to cope with. Some participants took the physical 
changes in stride and saw them as a challenge while others 
experienced embarrassment. Support from family, relatives 
and caregivers were of great value in the sense that it lowered 
anxiety and made the situation more manageable. 
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Inledning 

 

”Jag är samma människa som innan jag fick 

diagnosen. Jag känner mig likadan som innan, och 

kan ofta glömma bort att jag sitter i rullstol, men 

snart märker jag att jag inte kan röra mig eller göra 

något själv. Jag är samma människa, men jag är 

fängslad i min kropp och därför har jag fått andra 

förutsättningar för livet.”                     

                                                 (Holm, 2006, s. 68). 
 
Sjuksköterskan kommer i sitt arbete stå inför möten med patienter med sjukdomar där 
ingen bot finns och omvårdnad i vardagen är avgörande för patient och närståendes 
livskvalitet. För patienter och närstående är det av stor vikt att sjuksköterskan har de 
kunskaper om sjukdomen som är nödvändiga för att kunna vara steget före  
sjukdomsutvecklingen (Almås, Stubberud & GrØnseth, 2011). Genom att sjuk-
sköterskan får ökad kunskap om deras livsvärld och upplevelser kan det leda till bättre 
omvårdnad och bemötande av patienter med obotliga sjukdomar.  
 
Diagnosen Amyotrofisk lateralskleros (ALS) kan innebära att få veta att livet blir   
begränsat till några få år, där varje ny dag kan innebära nya förluster av kroppsliga 
funktioner. Ett sådant besked genererar givetvis i många känslor, frågor och tankar. 
ALS är en enorm påfrestning för både patient och närstående. Omsorg, omtanke och 
information är viktigt genom hela sjukdomstiden. De närstående kommer gradvis se sin 
kära bli sämre, den verbala kontakten avtar och så småningom tvingas de ställa in sig på 
att förlora sin närstående (Almås et al., 2011).  
 
De senaste åren har ALS fått flera kända ansikten, varav Rapports nyhetsankare Ulla-
Carin Lindquist var ett av dem. Våren 2003 fick hon diagnosen ALS och avled av 
sjukdomen mindre än ett år senare. Hennes sista levnadsår resulterade i både boken ”Att 
ro utan åror” samt dokumentärfilmen ”Min kamp mot tiden” i syfte att öka 
medvetenheten om ALS i samhället.  
 
Föreliggande litteraturstudie beskriver upplevelser av att leva med en svår och obotlig 
sjukdom som ofrånkomligt leder till döden, men som trots den bistra utgången ändå kan 
innebära livsglädje för patienten.  
 

 

Bakgrund 

Omvårdnad                                                                       

I sjuksköterskans arbetsuppgifter ingår enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning 
för legitimerad sjuksköterska (2005) att” uppmärksamma och möta patientens 

sjukdomsupplevelse och lidande och så långt som möjligt lindra detta genom adekvata   

åtgärder” (sid. 11). Sjuksköterskan ska vidare respektera och visa omsorg för           
patientens värdighet, autonomi och integritet genom att ha en humanistisk människosyn. 
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Patientens och dess närståendes erfarenheter ska beaktas och vid behov ska även deras 
talan föras. Sjuksköterskan ska respektera olika trosuppfattningar och värderingar    
(Socialstyrelsen, 2005). Det är av stor betydelse att sjuksköterskan förstår att varje 
människa är en enskild individ med en egen historia och egna erfarenheter (Wu &     
Volker, 2012). 

 
Teamet runt patienten bör ständigt ligga steget före sjukdomsutvecklingen (Almås et  
al., 2011). Behovet av hjälpmedel kan ändras snabbt och att personalen har goda och     
uppdaterade kunskaper om sjukdomen så de kan förutse vad patienten behöver, är en 
förutsättning för att patienten ska få säker och tillfredsställande vård. Trots svår      
sjukdom med dålig prognos upplever många patienter hopp och optimism. Sjuk-
sköterskan kan hjälpa till att förmedla hopp men måste kunna ge realistisk information 
om sjukdomen och dess förlopp. Patientens bästa ska alltid stå i centrum och en viktig 
uppgift för sjuksköterskan är att hjälpa till att bevara patientens känsla av egenvärde och 
integritet. Trots att den fysiska funktionen hos personer med ALS är nedsatt är det av 
stor vikt att sjuksköterskan är medveten om att varken hörsel, syn, tankeförmåga eller 
sensoriska funktioner påverkas av sjukdomen (Almås et al., 2011).  
 

Livskvalitet (Quality of life)  
 
När en människa drabbas av en obotlig sjukdom behöver vården fokuseras på att      
upprätthålla och förbättra livskvaliteten (Statens beredning för medicinsk utvärdering 
[SBU], 2012). Många olika definitioner på livskvalitet återfinns. Världshälso- 
organisationen [WHO] (1995) definierar livskvalitet som ”individers uppfattning om sin  

ställning i livet inom ramen för kultur- och värdesystem där de bor och i förhållande till 

deras mål, förväntningar, normer och problem” (The WHOQOL Group, 1995 sid. 
1403-1409). Begreppet är komplext och påverkas av individens fysiska och psykiska 
hälsotillstånd, grad av självständighet, sociala relationer, personliga övertygelser och 
deras förhållande till den miljö de lever i (WHO, 1995). Enligt SBU (2012) är          
livskvalitet en personlig upplevelse som påverkas av förändringar i livssituationen och 
som är föränderlig med tiden.  
 
Begreppet Quality of life (QOL) har kritiserats som alltför generellt för att vara till nytta 
i hälso-och sjukvården. Guyatt, Feeny och Patrick (1993) påpekar att den globala QOL 
bör skiljas från den hälsorelaterade QOL (HRQOL). I hälso- och sjukvården används 
begreppet hälsorelaterad livskvalitet (HRQOL). Enligt SBU (2012) omfattar begreppet 
HRQOL de aspekter av livskvaliteten som påverkas av hälsan, däremot ligger faktorer 
som intäkter, frihet och miljöns betydelse utanför begreppet. Mätinstrument för att 
bedöma livskvalitet kan ge hälso- och sjukvårdspersonal värdefull information om 
individen och dess sjukdom så att rätt stöd och förbättrad vård kan ges. Det finns en 
mängd olika mätinstrument för att bedöma hälsorelaterad livskvalitet då den är både 
svårmätt och föränderlig (SBU, 2012).  
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Hälsokris  

Vid svåra situationer som att drabbas av en allvarlig sjukdom kan en fysiologisk och 
psykologisk obalans uppstå (Rydén & Stenström, 2008). Personen kan drabbas av en 
hälsokris och behöver då redskap för att hantera den nya livssituationen. Coping är det 
samlade begreppet för olika anpassningsstrategier (ibid.).  

Lazarus var psykologen som introducerade termen coping (Lazarus & Folkman, 1984). 
Lazarus beskriver den som ständigt pågående kognitiva och beteendemässiga försök att 
hantera specifika inre och/ eller yttre krav vilka överskrider personens resurser. Coping 
har i huvudsak två funktioner, att förändra eller klara av de faktorer vilka orsakar    
stressen samt att finna en lösning på problemet. Lazarus & Folkman (1984)  redogör för 
två huvudformer av copingstrategier för att hantera stressfulla situationer. Problem-

inriktad coping beskrivs som konkret och målorienterad. Den försöker hantera den yttre 
källan till stress och inkluderar strategier för att samla information, fatta beslut, planera 
och lösa konflikter. Detta för att kunna lösa eller ta hand om problem som sätter hinder 
för målen och orsakar stress. Den här formen av coping används när personen själv  
anser sig ha möjlighet att hantera och klara av situationen. Den förutsätter en förmåga 
att analysera orsaken bakom problemet för att kunna begränsa och klargöra problemet. 
Problemet definieras, alternativa lösningar utarbetas, en värdering av 
handlingsalternativ görs och efter att beslut fattats för hur personen ska handla följer till 
sist ett agerande (Lazarus & Folkman, 1984). Vidare beskriver Lazarus och Folkman 
(1984) att den emotionellt inriktade copingen innebär att personen förändrar 
upplevelsen istället för själva problemet/situationen. Förändringen minskar obehag och 
dämpar känslor. Den här strategin är nödvändig när det gäller dilemman som inte kan 
förändras, för att klara av att genomlida situationer utöver det vanliga. Situationen kan 
omvärderas för att framstå som mindre hotfull genom tanken att saker och ting kunde ha 
varit mycket värre än det egentligen är.  

 

ALS 

Fagius och Aquilonius (2006) benämner motorneuronsjukdomar som en grupp sjuk-
domar där ALS är den vanligast förekommande. Vid motorneuronsjukdom bryts de  
motoriska nervcellerna (motorneuronen) i ryggmärgen, hjärnstammen eller motorbarken 
ned och dör, vilket leder till en successiv försvagning av de viljemässigt styrda      
musklerna. Sjukdomen finns i olika former som alla är progressiva (Fagius & 
Aquilonius, 2006). 
 
I Sverige får drygt 200 personer diagnosen ALS varje år (Socialstyrelsen, 2010). Enligt 
socialstyrelsen (2010) lever i nuläget 600-700 personer med ALS i Sverige. Sjukdomen 
finns över hela världen och män är något överrepresenterade. ALS är en progressiv 
neuromuskulär sjukdom utan något känt botemedel. Av de som insjuknar i ALS avlider 
50 procent inom en treårsperiod av sjukdomen (Mitchell & Borasio, 2007).  

Enligt Socialstyrelsen (2010) existerar flera olika former av ALS. Klassisk ALS är den 
vanligast förekommande. Där sker en nedbrytning av både övre och nedre motorneuron. 
Vid progressiv spinal muskelatrofi (PSMA) sker endast en nedbrytning av de celler i det 
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nedre motorneuronet vilka går från ryggmärgen till muskulaturen i ben och armar.   
Progressiv bulbär pares (PBP) innebär att de motoriska hjärnhinneskärvorna vilka   
påverkar tal-, hand-, svälj- och tuggfunktioner bryts ner. Pseudobulbär pares har 
samma förlopp som PBP fast med inslag av tvångsmässigt skratt och gråt. Den femte 
formen, Primär lateralskleros (PLS) kännetecknas av en långsamt fortskridande 
förlamning många gånger med spasticitet, som beror på en nedbrytning av enbart de 
övre motorneuronen (Socialstyrelsen, 2010). 

Orsaken till ALS är i nuläget okänd i fler än 90 procent av sjukdomsfallen. I övriga 10 
procent har en ärftlighet kunnat ses och sjukdomen benämns då familjär amyotrofisk 
lateralskleros (FALS) (Mitchell & Borasio, 2007). Det finns flera hypoteser om hur 
sjukdomen uppstår och en är att halten av signalsubstansen glutamat i hjärnan är förhöjd 
och att det skadar nervcellerna. Andra teorier som studeras av forskare är 
tungmetallförgiftning, brist på spårämnen, fria radikaler och virusinfektioner (ibid.). 
 
ALS debuterar vanligtvis i åldrarna 40 till 60 år, men kan visa sig i alla åldrar 
(Socialstyrelsen, 2010). Symtomen varierar med de olika formerna av ALS men 
gemensamt är ett progressivt och degenerativt förlopp i det motoriska nervsystemet. 
Enligt Socialstyrelsen (2010) drabbas inte det autonoma och sensoriska nervsystemet av 
sjukdomen, dock kan sekundära symtom i form av förstoppning uppkomma som ett 
resultat av låg fysisk aktivitet samt som en biverkning av mediciner. 
 
Sjukdomen leder till förlamning på grund av att musklerna förtvinas när impulserna från 
nervsystemet uteblir. Uppvisande symtom då volymen på musklerna minskar och    
muskelkraften försvagas är små ryckningar, kramper och stelhet i musklerna. Förloppet 
kommer smygande och märks som en svaghet i tungan och/eller extremiteterna för att 
sedan spridas till närliggande viljemässig skelettmuskulatur (Socialstyrelsen, 2010). Tal, 
sväljning, tuggmotorik och ansiktsmimik är andra områden som påverkas. Utöver 
påverkan på det motoriska nervsystemet förekommer även plötsliga svängningar i 
känsloreaktioner med t.ex. tvångsmässig okontrollerbar gråt eller skratt hos 25 – 40 
procent (Socialstyrelsen, 2010). Symtomet kallas affektlabilitet och kan ibland visa sig 
före de motoriska symtomen. En stor del av de ALS-drabbade utvecklar dysfagi med 
ökad salivutsöndring. Vid svårighet att svälja finns risk att energiintaget blir för lågt 
med viktminskning som följd (ibid.).  

Slutligen i sjukdomsförloppet drabbas även andningsmuskulaturen med symtom som 
försämrad nattsömn, trötthet, orkeslöshet samt dyspné (Socialstyrelsen, 2010). Med 
försvagad andningsmuskulatur ökar koldioxidhalten i blodet med sänkt medvetande till 
följd och det är i de flesta fall orsak till döden.   

Diagnos kan initialt vara svår att ställa då symtomen är diffusa och smyger sig på   
(Mitchell & Borasio, 2007). En noggrann anamnes och en klinisk undersökning brukar 
föregå undersökning med magnetkamera och lumbalpunktion för att utesluta andra 
sjukdomar. Slutligen bekräftas sjukdomen av flertalet grundliga neurofysiologiska 
undersökningar som utförs av en neurolog (ibid.).  
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Behandling och omvårdnad 

ALS är i nuläget en obotlig sjukdom och behandlingen inriktas på att bromsa 
sjukdomsförloppet genom bromsmedicin vilken hämmar signalämnet glutamats 
frisättning (Socialstyrelsen, 2010). Behandlingen kan endast förlänga livet med några 
månader. I huvudsak inriktas behandlingen på symtombehandling (Fagius & 
Aquilonius, 2006). På många sjukhus finns ALS-team bestående av läkare, 
sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, psykolog, kurator, dietist, logoped och 
tandläkare (Socialstyrelsen, 2010). Psykologiskt stöd och god omvårdnad är en viktig 
del av behandlingen och en av sjuksköterskans stora uppgifter. Att lindra symtomen 
med läkemedel och behandling hjälper de drabbade till ett så normalt liv som möjligt, 
vilket alltid eftersträvas. Symtombehandling kan innebära att lindra smärta, minska 
muskelspasmer, lindra muskelkramper, minska den ökade salivproduktionen och 
förhindra tvångsmässigt skratt/ gråt med antidepressiva läkemedel (Socialstyrelsen, 
2010). 

ALS är en obotlig sjukdom med dödlig utgång där patienterna ställs inför svåra 
motgångar med förlamningar av kroppens muskler som följd. Intellektet, känsel, syn 
och hörsel förblir opåverkat. Kunskapen om hur patienter med ALS upplever sin livs-
situation kan bidra till att vårdpersonal lättare kan förstå deras situation som grund för 
en personorienterad omvårdnad. 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva patienters upplevelser av att leva med ALS.  

 
Metod 
 
Studien genomfördes som en litteraturstudie enligt Fribergs (2006) modell. En 
litteraturstudie innebär en fördjupning och analys inom ett avgränsat ämnesområde 
genom granskning av befintlig forskning i form av vetenskapliga artiklar. 
 

Datainsamling 
 
Litteratursökningen inleddes med frisökningar i databaserna Cinahl och PubMed för att 
skapa en översikt över vilken forskning kring ämnet som fanns att tillgå. Därefter    
formulerades ett problemområde och ett syfte. Sökord bestämdes utifrån syftet och   
presenteras i tabell 1, bilaga I. ”Amyotrophic lateral sclerosis” ingick som sökord i alla 
sökningar eftersom studiens syfte var att beskriva upplevelser av att leva med ALS.  
Litteratursökningen utfördes sedan med en kombination av ämnesord och fritextord i   
databaserna Cinahl, vilken tar upp forskning inom ämnet omvårdnad samt PubMED 
som är inriktat på forskning inom omvårdnad och medicin. Slutligen gjordes även    
sökningar i PsycINFO vilken är en bred databas som innefattar psykologisk forskning 
inom medicin och omvårdnad.  I PubMed användes MeSH-termer, Cinahl headings i 
Cinahl samt Thesaurus i PsycINFO. De booleska sökoperatorerna som använts är 
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”AND” (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). För detaljerad sökhistorik se tabell 2, 
bilaga II. Första sökningen begränsades till att omfatta åren 2002-2012. Sökningen 
utökades ytterligare ett år så den slutliga sökningen kom att omfatta åren januari 2001 
till oktober 2012. Utöver tidsbegränsning var inklusionskriterierna engelsk text samt 
peer reviewed i PsycINFO och research article i Cinahl. Reviewartiklar valdes bort då 
de påträffades. Artiklar som återkom vid flera sökningar har markerats med asterisk (*) 
i sökhistoriken (tabell 2, bilaga II). Utifrån syftet med studien lästes sökningarnas titlar 
och abstract igenom och valdes ut till urval 1. Sökningarna inkluderade artiklar som 
behandlade personer med ALS och deras upplevelser av sjukdomen (ur ett 
patientperspektiv) och exkluderade artiklar med ett anhörig- eller vårdgivarperspektiv. 
Även artiklar där det huvudsakliga syftet var att redogöra för assisterad ventilation, 
artiklar om dödshjälp, symtom, läkemedelsbehandling eller där fokus var tekniska 
hjälpmedel exkluderades. Sökningar som inte genererade i relevanta träffar valdes bort 
men finns redovisade i tabell 2, bilaga II. Artiklarna som valdes ut till urval 1 skrevs ut 
eller beställdes via Campusbiblioteket då de inte fanns att tillgå i fulltext via 
databaserna. Artiklarna lästes, granskades och diskuterades gemensamt och slutligen 
valdes 12 artiklar som gick vidare till urval 2. 10 artiklar var av kvalitativ metod, en var 
kvantitativ och en var både kvantitativ och kvalitativ. Granskningen utfördes enligt 
Willman et al. (2011) bedömningsmallar för kvantitativ samt kvalitativ metod. I 
artikelöversikten (tabell 3, bilaga III) redovisas artikelgranskningen med bedömning av 
vetenskaplig kvalitet i graderna I, II samt III. Grad I står för hög vetenskaplig kvalitet, 
grad II för medelhög kvalitet samt III för låg vetenskaplig kvalitet. Endast artiklar som 
motsvarade grad I och II valdes ut till föreliggande litteraturstudie.  
 

Databearbetning 

De utvalda artiklarna lästes både enskilt och gemensamt ett flertal gånger och 
diskuterades därefter. En artikelöversikt (se tabell 3, bilaga III) utarbetades där 
resultatartiklarnas syfte, metod, urval, bortfall samt slutsats redovisades. 
Artikelöversikten är uppdelad i en kvalitativ och en kvantitativ del. Artiklarnas resultat 
analyserades utefter litteraturstudiens syfte. En sammanfattning utformades och det 
framkom likheter och olikheter i artiklarnas resultat. En mindmap utarbetades för att en 
helhetsbild över artiklarnas resultat lättare skulle kunna struktureras. I analysen av 
artiklarnas resultat framstod deltagarnas upplevelser i olika dimensioner: psykiska, 
fysiska, sociala samt existentiella dimensioner. Dimensionerna kunde sedan samlas 
under följande underrubriker: Hoppfullhet, Känslan av förlust, Att balansera mellan 

stöd och stödja och Att leva i dödens närvaro. 

 

Resultat 

Underrubrikerna presenteras här var för sig och stärks med citat från deltagarna i de 
studier som utgjort datamaterialet till föreliggande litteraturstudie. 
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Hoppfullhet 

” The worst thing is almost- being ill is of course 

difficult- but the worst thing is almost the people 

around me who think that it is so terrible. And that 

also makes me start to think that it is so terrible, in 

some way.” 

       (Olsson Ozanne, Graneheim, Persson 
& Strang, 2011, s. 1369). 

I Vitale och Genges (2007) och Fanos, Gelinas, Foster, Norman Postone och Millers 
(2008) studie framkom att alla deltagarna upplevde känslor av hopp i olika utsträckning. 
De flesta av deltagarna angav att hoppet speglade individen och kom inifrån. Tanken på 
att diagnosen kunde vara fel eller att ett botemedel skulle upptäckas som kunde hindra 
sjukdomens progress höll hoppet uppe. Även i Brown och Addington-Hall (2008) och 
Fanos et al. (2008) studie återkom hopp om ett botemedel för ALS. Vitale och Genge 
(2007) ansåg vidare att även om deltagarna hyste hopp var det ingen som satte all sin 
tilltro åt att ett botemedel skulle hinna upptäckas för att vara dem till hjälp. Det 
upplevdes enligt Brown och Addington-Hall (2008) vara lättare att fokusera på ett 
symtom i taget och ta en dag i sänder. Både Brown och Addington-Hall (2008) och 
Vitale och Genge (2007) visade på resultat där deltagare som tänkte positiva tankar och 
såg till sina tillgångar istället för det som var förlorat och de inte längre klarade av att 
utföra, upplevde hoppfulla känslor. 

Plahuta, McCulloch, Kasarskis, Ross, Walter och McDonalds (2002) studie visade att 
känslan av hopplöshet uppstod då deltagarna inte kände någon mening med livet 
samt då de upplevde att kontrollen och ansvaret för sjukdomen låg utanför deltagarna 
själva. Oförmåga att kunna kommunicera med nära och kära, rädslan av att bli isolerad 
eller övergiven samt att bli totalt beroende av andra, ingav också en känsla av 
hopplöshet (Vitale & Genge, 2007). Däremot upplevde inte deltagarna i Rabkin, Albert 
Del Bene, O´Sullivan, Tider, Rowland och Mitsumotos (2005) studie någon tendens till  
depression under slutskedet med ALS eller när döden närmade sig.  
 
Deltagarna i Bolmsjös studie (2001) beskrev att värdighet inte var kopplat till kroppen 
utan till personligheten samt vikten av att få vara människa till slutet (Bolmsjö, 2001).   
I andra studier där deltagare kände att de hade kontroll över beslut gällande sitt liv 
upplevde de sig sedda som den person de var och inte som en person med ALS. De upp-
levde självuppskattning och personlig integritet (Foley, O´Mahony & Hardiman, 2007; 
King, Duke & O´Conner, 2009). Deltagarna värdesatte sin autonomi och ville, beroende 
på sin förmåga, vara med i beslut gällande deras omsorg (Foley et al., 2007). Olsson 
Ozanne et al. (2011) menade att deltagarna upplevde att det var lättare att leva med 
sjukdomen om förhållningsättet var att acceptera situationen. I Vitale och Genges 
(2007) studie uttryckte deltagare att om sjukdomens progress gick långsamt gav det 
dem tid till anpassning och de kunde då känna hoppfullhet och livskvalitet under längre 
tid (Vitale & Genge, 2007). 
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I flera av artiklarna framkom situationer i deltagarnas liv vilka hotade deras självkänsla 
och integritet. King et al. (2009) beskrev tillfällen då deltagare i offentliga samanhang 
upplevde ångest och förlägenhet inför sina funktionsnedsättningar. Bolmsjö (2001) 
nämnde en rädsla över att inte bli bemött med respekt och att inte bli behandlad som 
människa. Vidare beskriver Brown och Addington- Hall (2008) situationer av upp-
givenhet där frågor som” Vad kan jag göra åt min situation?” uppstått. Rädslan för att 
inte längre kunna ha kontroll över livet samt tankar på den förestående döden skapade 
oro, självmordstankar och tankar om dödshjälp (Bolmsjö, 2001). 
 
 

Att balansera mellan stöd och stödja 

” The role of parent comes first. To be able to follow 

them part of the way, for them to be able to let me go 

without too much disruption. The children help me 

fight…My relationship with my wife is contradictory, 

I am a burden, but we have an important 

relationship. It is subordinate to my relationship 

with my children. The existential relationship 

concerns the children.”                        

                                           (Bolmsjö, 2001, s. 501). 

Åtta studier belyste vikten av upplevelser av stöd från familj och vänner för att hantera 
sin situation (Bolmsjö, 2001; Fanos et al., 2008; Fegg, Kögler, Brandstätter, Jox,      
Anneser, Haarmann- Doetkotte, Wasner & Borasio, 2010; Foley et al., 2007; Hecht, 
Hillemacher, Gräsel, Tigges, Winterholler, Heuss, Hilz & Neundörfer, 2002; Olsson 
Ozanne et al., 2011; Rabkin et al., 2005; Vitale & Genge, 2007). Stöd och förståelse 
stärkte relationerna i familjen vilket ökade känslan av att kunna hantera situationen, 
medan skuld försvårade hanterbarheten (Olsson Ozanne et al., 2011). För att minska 
anhörigas börda, lidande och även sin egen känsla av skuld, försökte deltagarna i      
studien ibland dölja sitt eget lidande. När deltagaren gav mer stöd än vad de tog emot 
upplevdes ensamhet (Olsson Ozanne et al., 2011). Vitale och Genge (2007) motsade det 
då deras resultat istället visade på att det var mer betydelsefullt för deltagarna att ge, än 
att själva ta emot stöd. Känslan av att vara ett värdefullt stöd åt närstående, barn, 
make/maka och vänner ingav en känsla av hoppfullhet.   

När behoven av att kommunicera med sin partner inte överensstämde uppstod 
konflikter, medan en öppen kommunikation ingav en känsla av trygghet (Olsson 
Ozanne et al., 2011). Bolmsjö (2001) menade att behovet av att anförtro sig åt någon 
eller prata om sjukdomen inte var särskilt starkt, ibland av hänsyn till barnen. Det fanns 
även en saknad av att kunna utföra fysiska aktiviteter tillsammans med barnen 
(Bolmsjö, 2001). Olsson Ozanne et al. (2011) och Bolmsjö (2001) angav barn och 
barnbarn som starka skäl till att kämpa mot sjukdomen och inte ge upp. Olsson Ozanne 
et al. (2011) menade att det samtidigt fanns en oro över barnens sårbarhet och det 
faktum att barnet skulle komma mista en förälder. De kände skuld, oro och sorg över 
barnens börda och upplevde det svårt att prata med barnen om sjukdomen (Olsson 
Ozanne et al., 2011). Enligt Fanos et al. (2008) och Olsson Ozanne et al. (2011) 
upplevde många skuldkänslor och rädsla över att ha nedärvt ALS till barn och barnbarn. 
Fanos et al. (2008) lyfte vidare en rädsla hos deltagarna att bli en börda för sina 
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närstående och en rädsla över att orsaka partnern ett lidande. Enligt Hetch et al. (2002) 
upplevdes beroendet som värst samtidigt som familjen var de som lättade bördan.  

Vikten av bra stöd från vårdgivare var av stor betydelse och ledde till att oron minskade 
och situationen blev mer hanterbar (Olsson Ozanne et al., 2011; Foley et al., 2007). 
Deltagarna kände tillit och respekt för hälso-och sjukvårdspersonal och deras kunskap. 
Även det emotionella stödet var viktigt för den psykologiska hälsan (Foley et al., 2007). 
Enligt Fanos et al. (2008) var humor och ett lugn hos vårdpersonalen vid oväntade 
händelser något deltagarna uppskattade (Fanos et al., 2008). Resultaten skiljer sig från 
Bolmsjö (2001) där deltagarna upplevde mer missnöje med vårdgivaren bland annat 
över hur informationen tillhandahölls. Bolmsjö (2001) kom vidare fram till att hur 
patienten får sin diagnos kan vara avgörande för välmåendet. En deltagare beskrev det 
som:”…It wasn´t packed in cotton-wool- the information. What I took on board was that 

I had three years left” (Bolmsjö, 2001, s. 502). Beskedet uppfattades som bryskt av 
deltagaren och det enda som togs in var att det var tre år kvar att leva. 
 
 

Känslan av förlust 

“I suffer…I feel hurt…humiliated…because [I] can´t 
dress [myself], do dressing, drying after the shower. 

[I] can´t explain things, not do…very simple 

everyday things…”                      

                                      (King et al., 2009, s. 749).                                                                  

 
ALS framkallar många och starka känslor. I en studie beskrev deltagarna rädslan över 
att uppfattas som ”en grönsak”, oförmögen att kommunicera och med tankarna fångade 
i sitt huvud (King et al. 2009). Vitale och Genge (2007) nämnde att hopplöshet, rädsla 
för att bli övergiven och att stunder av missmod ofta uppkom när deltagarna stod inför 
det faktum att en ny fysisk förlust inträtt och lett till försämringar. Vitale och Genge 
(2007) redogjorde för att dagarna eller stunderna vilka upplevdes som sämst och då 
deltagarna kände minst hopp, var när de plötsligt stod inför omöjligheten att utföra 
något som de tyckte var viktigt (ibid.). Vidare beskrev Hecht et al. (2002) deltagarnas 
förlust av tal och rörelsenedsättning, färre dagliga aktiviteter och beroendet av andra 
som svaret på frågan om vad de upplevde som värst med ALS. Det styrks även av Foley 
et al. (2007) där det framkom att känslan av förlust var stark hos alla deltagare, 
framförallt förlusten av oberoendet. Steget från att ha varit en aktiv person till att bli 
beroende av andra utlöste känslor av hopplöshet. Deltagarnas emotionella upplevelser 
var sorg över förändringen, men de förstod även att ett accepterande av situationen var 
nödvändigt (Foley et al., 2007). King et al. (2009) belyste att minnesbilden av sig själv 
som stark, arbetsför och oberoende var påfrestande, särskilt då svårigheter uppstod att 
själv utföra sin personliga hygien och behöva bli skött av andra. Det tydliggjorde 
sjukdomens progress och skapade känslor av att känna sig förödmjukad, frustrerad och 
sårad.  
 
Synen på förändringarna var dock varierande. King et al. (2009) kom även fram till att 
en del tog förändringarna med ro och såg dem som en utmaning. Andra upplevde dem 
som okej eller blev förvånade när de inträdde. Några deltagare tänkte positivt och satte 
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upp nya mål att nå (ibid.). I Brown och Addington-Halls (2008) studie uppgav en del en 
mer optimistisk syn på förändringen och valde ett förhållningssätt där de fokuserade på 
vad de fortfarande kunde göra. Även Foley et al. (2007) tog upp att deltagarna inte 
upplevde att deras livskvalitet hade minskat trots ständiga nedsättningar i fysisk 
förmåga under sjukdomens förlopp. Istället kvarstod deras optimistiska inställning.  
 
Flera artiklar (Foley et al., 2007; King et al., 2009; Olsson Ozanne et al., 2011) tog upp 
den påtvingade passiviteten som gradvis uppkom med funktionsnedsättningen och dess 
negativa inverkan på deltagarnas integritet och autonomi. Olsson Ozanne et al. (2011) 
och Brown och Addington-Hall (2008) beskrev deltagarnas svårigheter med att hantera 
sin situation när de fick ökat beroende allteftersom sjukdomen fortskred. Den 
påtvingade passiviteten gav även upphov till lidande i form av frustration, negativa  
tankar och isolering. Enligt King et al. (2009) upplevde deltagarna en förlägenhet över 
sluddrigt tal och över att använda rullstol i offentliga miljöer som var svår att komma 
över. Det var vanligt förekommande att de hellre stannade hemma än att visa sig ute 
med rullstol (King et al., 2009). Däremot framstod dåliga relationer, den påtvingade 
passiviteten och ökat beroende som faktorer vilka gjorde det svårare att leva med 
sjukdomen (Olsson Ozanne et al., 2011). 
 

Att leva i dödens närvaro 

“Death is a good friend who will release me when I 

can´t get go on any longer”.  

                                                                    (Bolmsjö, 2001, s. 502). 

Flera av resultatartiklarna tog upp vikten av tro för att kunna acceptera och klara av att 
leva med sjukdomen (Fanos et al., 2008; Foley et al., 2007; Hecht et al., 2002; Rabkin 
et al., 2005). Foley et al., (2007) beskrev att alla deltagarna i studien upplevde att tron 
hjälpte dem att se något värde i deras återstående liv trots ökade funktionsnedsättningar. 
De upplevde även tacksamhet över vad de fortfarande kunde göra. Deltagare i en annan 
studie upplevde att tron hjälpte dem känna mindre ensamhet och mindre rädsla (Fanos 
et al., 2008). Deltagarna i samma studie kände trygghet i att se fram emot att få ”komma 
hem till himlen” och återse nära och kära (ibid.). Rabkin et al. (2005) belyste att starka 
andliga övertygelser var relaterade med mindre intresse av att påskynda döden. En 
annan syn hade några av deltagarna i Albert, Rabkin, Del Bene, Tider, O´Sullivan, 
Rowland och Mitsumotos (2005) studie som delade upplevelsen om en önskan att få dö. 
De ansåg inte livet med ALS vara något liv värt att leva trots god vård och kärlek från 
familjen. Det framkom även av studien att de deltagarna kände mindre optimism, hyste 
lägre tilltro till religion och upplevde större hopplöshet än deltagare i studien vilka inte 
hade en önskan om att få dö (ibid).  

Flera andra aspekter av döden nämndes i artiklarna. En deltagare upplevde döden som 
en vän och kände rädsla för att inte få dö när tiden kändes inne (Bolmsjö, 2001).     
Tystnad, lugn, att få somna in naturligt, gärna hemma och med de närmaste runt       
omkring sig var tankar om hur deltagarna ville dö (ibid.). 

En deltagare i Bolmsjös (2001) studie upplevde respiratorn som en flyktväg. Tanken på 
att kunna stänga av den ingav en känsla av makt över sjukdomen. Rädslan över en 
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snabb försämring eller att inte ha den mentala styrkan till att kunna stänga av den då 
tiden var inne fanns där dock. Deltagaren uppgav vidare att om bara dödshjälp var    
tillåtet skulle ett lugn infinna sig, livskvaliteten skulle då öka och det upplevdes som 
viktigt att själv få bestämma när tiden var inne (Bolmsjö, 2001). 

 
Diskussion 
 

Metoddiskussion 
 
Litteraturstudiens syfte innefattade till en början både upplevelser av ALS och          
copingstrategier ur ett patientperspektiv. Därefter begränsades syftet då det kom att bli 
för brett och istället beskrevs enbart patienters upplevelser av att leva med ALS.        
Implicit med deltagarnas upplevelser framträdde även deltagarnas sätt att hantera 
sjukdomen, det vill säga copingstrategier. En inledande sökning utfördes för att skapa 
en första uppfattning om ämnet. Denna litteratursökning redovisas inte i sökhistoriken. 
Litteratursökningen utfördes i tre olika databaser vilket kan anses vara en styrka i      
litteraturstudien. Databaser som genomsöktes var Cinahl och PubMed som båda inriktar 
sig på ämnesområdet omvårdnad vilket var relevant för syftet. PsycINFO valdes på 
grund av att databasen behandlar psykologisk forskning inom omvårdnad, vilket kändes 
relevant då syftet var att beskriva patienters upplevelser.  
 
Sökorden bestämdes utifrån litteraturstudiens syfte och finns redovisade i 
sökordsöversikten (tabell 1, bilaga I). För att veta att rätt sökord använts slogs sökorden 
upp i databasernas ämnesordlistor. Det kan anses vara positivt att majoriteten av 
sökningarna innehöll ämnesord då risken att missa relevanta artiklar minskade. 
Sökningarna utfördes på ett strukturerat sätt med ämnesord i de ovan nämnda 
databaserna. Varje sökning inleddes med ”Amyotrophic lateral sclerosis” som ämnesord 
och kombinerades med både ämnesord och fritextsökningar med hjälp av ”AND” som 
boolesk operator (se sökhistoriken, tabell 2). Flera artiklar återkom i de olika 
sökningarna och är markerade med asterisk (*) (redovisas i sökhistoriken, tabell 2, 
bilaga II). Det kan ses som en styrka då det bekräftar att ämnesorden är rätt valda för 
syftet. Under sökningarna påträffades artiklar där ALS benämns med termen 
motorneuronsjukdom istället för ALS. Tanken uppkom att relevanta artiklar förbisetts 
då ingen strukturerad sökning gjorts på motorneuronsjukdom som sökord. 
Sannolikheten att artiklar missats känns dock liten då ALS är sökt på som ämnesord.       
 
Första sökningen begränsades till att omfatta åren 2002-2012. Sökningen utökades   
därefter med ett år så att sökningen kom att omfatta åren januari 2001 till oktober 2012. 
Anledningen till ändringen var en artikel med hög vetenskaplig kvalitet som påträffades 
som referens till en läst artikel. Artiklar som inte motsvarde syftet har valts bort såsom 
ett anhörig- eller vårdgivarperspektiv. Även artiklar med fokus på dödshjälp, 
läkemedelsbehandling, mekanisk ventilation, andra tekniska hjälpmedel samt artiklar 
med fokus på sjukdomens symtom har exkluderats till urval 1 då syftet var patienters       
upplevelser. Möjligheten finns att betydande upplevelser från deltagarna gått förlorade 
och det kan ses som en svaghet i föregående studie. Samtliga resultatartiklar i        
föregående studie är etiskt granskade på korrekt sätt vilket kan ses som en styrka. 
Ytterligare en styrka kan anses vara att alla resultatartiklar är analyserade av oss båda. 
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Resultatartiklarna består av både kvantitativa samt kvalitativa artiklar. Då de olika 
forskningsansatserna ger olika typer av information om ett fenomen kompletterar de 
varandra bra (Forsberg & Wengström, 2008). De kvalitativa artiklarna kan skapa en 
djupare förståelse av upplevelsen att leva med ALS och den kvantitativa artikeln kan 
utröna faktorer vilka påverkar deltagarnas upplevelser. 
  
Gällande de kvalitativa resultatartiklarna kan det vara svårt att generalisera resultaten 
till hela populationen då urvalet består av allt för få deltagare. Resultaten kan dock ge 
hälso- och sjukvårdspersonal värdefull kunskap som kan vara till praktisk nytta då det 
kan ge en förståelse för hur det är att leva med en dödlig och obotlig sjukdom.  
Många av resultatartiklarnas studier har ett stort bortfall som vid en första anblick kan 
ses som en brist. Förklaringen till bortfallen är oftast dödsfall på grund av sjukdomen.    
 
Tre av resultatartiklarna är baserade på svensk forskning vilket kan ses som en styrka 
för studien då resultaten är mer användbara för svensk hälso- och sjukvård. De andra 
resultatartiklarna baseras på forskning från Europa, USA, Canada och Australien vilka 
alla är länder där sjukvården kan liknas vid och appliceras på svenska förhållanden. 
Detta kan ses som en styrka i litteraturstudien. Olikheter i trosuppfattning och olika  
länders förhållningssätt till religion kan dock förekomma, vilket gör att populationens 
åsikter skiljer mellan länderna. Deltagare vilka har starka traditioner i religion har visat 
sig lättare finna tröst i situationer som innefattar att leva med en obotlig sjukdom. Detta 
kan ha påverkat resultatet då studier kommer från länder med olika trosuppfattningar. 
Hecht et al. (2002) belyser i sin studie att resultatet kan vara påverkat då alla deltagare 
fann tröst i sin religion vilken var romersk-katolsk. Bedömningsinstrument och 
bedömningsformulär som artiklarna använt sig av är standardiserade och väl beprövade, 
vilket kan ses som en styrka i litteraturstudien.  
 

 
Resultatdiskussion  
 

Upplevelsen av hopp och stöd 
 
Beskedet om diagnosen ALS är både skrämmande, utmanande och invalidiserande. 
Personerna som drabbas står inför många problem, bland annat fysiska förluster med 
nedsatt rörlighet som följd och oförmåga att kommunicera. Trots sjukdomens svåra 
prognos framkom det att många personer med ALS upplevde hopp (Fanos et al., 2008). 
Brown och Addington-Hall (2008) och Vitale och Genge (2007) visade på att många 
personer med ALS valde att fokusera på sina tillgångar och det positiva i livet, hellre än 
det som gått förlorat och som de inte längre klarade av. Deras synsätt byggde på och 
ingav en känsla av hopp. Andra faktorer som gav upphov till hopp var att fokusera på 
ett symtom åt gången och ta en dag i taget. En deltagare uppgav att det fanns två sidor 
hos henne, en som levde i nuet och en annan praktisk sida som såg den sanna 
verkligheten (Brown & Addington-Hall, 2008).  
 
Det framkom att det var av stor vikt för välbefinnandet och hoppfullheten att behandlas 
med värdighet och som den person de var bakom sjukdomen. Hoppfullhet upplevdes 
även då sjukdomsprogressen gick långsamt vilket då gav personen tid till anpassning 
(Bolmsjö, 2001) och när personerna valde att leva i nuet (Fanos et al., 2008; Foley et al., 
2007; Olsson Ozanne et al., 2011; Vitale & Genge, 2007). Tramonti, Bongioanni, 
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Fanciullacci och Rossi (2012) lyfter positivt tänkande och stöd som faktorer vilka 
främjar hopp.  
 
Stödet från omgivningen blev viktigare ju längre sjukdomen fortskred. Flera andra   
artiklar belyser vikten av stöd från närstående och vårdpersonal för att främja hopp och 
bättre kunna hantera sin situation (Bolmsjö, 2001; Fanos et al., 2008; Fegg et al., 2010; 
Foley et al., 2007; Hecht et al., 2002; Olsson Ozanne et al., 2011; Rabkin et al., 2005; 
Vitale & Genge, 2007). Det är av stor vikt för vårdpersonal att möta personerna där de 
befinner sig samt att ha i åtanke att alla reagerar på olika sätt när de stöter på motgångar, 
vilket styrks av Brown och Addington-Hall (2008). Vitale och Genge (2007) 
understryker vikten av att ta sig tid till att prata med personerna om vad som främjar 
deras hopp och hur en hoppfull miljö ska skapas utifrån personens önskemål. Hammer,     
Mogensen och Hall (2009) belyser i sin studie vikten av att hjälpa personen se ljuset i 
tunneln. Här har vårdpersonalen en viktig funktion att fylla. De menar även att hoppet 
stärks av närheten till den speciella närstående som individen har en fin kontakt med. 
Andra faktorer som stärker hoppet var vetskapen om att vara älskad och att älska      
tillbaka samt att bli sedd som människa (Hammer et al., 2009).  
 
Känslor av hopplöshet uppkom vid beroendet av andra, när fysiska funktioner avtog och 
vid rädslan av att bli ensam eller isolerad. Behovet av stöd från omgivningen var viktigt, 
men det fanns även behov av att själva ha en uppgift i att få vara stöd för andra. Känslan 
av att stödja upplevdes som hoppfull. Rädslor över att vara en belastning för närstående 
återfanns hos många och resulterade i att personerna dolde sitt eget lidande. 
När personerna upplevde att de saknade en mening med livet infann sig hopplöshet 
(Plahuta et al., 2002).  
 
Det är anmärkningsvärt att de flesta ändå uppger att de mår väl, upplever en god 
livskvalitet och upplever mening med livet trots sin svåra sjukdom samt vetskapen om 
sjukdomens förlopp (King et al., 2009). Flera artiklar (Fanos et al., 2008; Fegg et al., 
2010; Plahuta et al., 2002) visar på att sjukdomens progress eller svårighetsgrad inte har 
betydelse för hur meningen med livet samt livskvaliteten upplevdes. Fanos et al. (2008) 
drog slutsatsen att trots sjukdomens karaktär fanns hoppet fortfarande kvar hos flertalet 
individer i studien. Foley et al. (2007) menade att deltagarna delade en känsla av att 
värdesätta livet. Som vårdpersonal är det av stor vikt att vara medveten om att patienter 
trots en obotlig sjukdom kan känna glädje och finna kvalitet i livet. Vitale och Genge 
(2007) belyser vikten av att vårdpersonalen bör diskutera hopp med patienter i syfte att 
förstå deras synvinkel av hoppets innebörd.   
 
Hur sjukdomsbeskedet framfördes visade sig vara avgörande för personernas välmående 
(Bolmsjö, 2001). Deltagare i Bolmsjös (2001) studie berättar om hur de mottagit 
beskedet på olika sätt. Någon fick det levererat över telefon och en annan person 
uttryckte det som att det enda han uppfattade av beskedet var att han hade tre år kvar att 
leva. Han upplevde att informationen gavs på ett bryskt sätt utan inlindning.  
Vårdpersonal bör vara medveten om att ett sjukdomsbesked där personerna får reda på 
att livet begränsas till några år skapar känslor av kaos. Information som då ges tenderar 
att inte tas in. Trots att det är ett tungt besked att lämna bör personerna få saklig och 
realistisk information som att sjukdomen är allvarlig, men att sjukdomsförloppen     
varierar (Almås et al., 2011). Det kan hjälpa personerna att finna hopp. 
 



 

    

14 

 

Olsson Ozanne, Strang och Persson (2010) och Rabkin et al. (2005) kom fram till att 
graden av depression inte är anmärkningsvärt hög hos personer med ALS. Hos de    
deltagare i studierna som redan i ett tidigt skede av sjukdomen var diagnostiserade med 
depression märktes ingen försämring under sjukdomsförloppet (Olsson Ozanne et al., 
2010; Rabkin et al., 2005). Resultaten indikerar inte heller någon koppling mellan 
depression och fysisk funktionsnedsättning (ibid.). Kopplingen kan då göras att 
personer med depressiva symtom saknar de egenskaper som i litteraturstudien visat sig 
vara stödjande för personer med ALS. Stöd från vårdgivare kan i de situationerna vara 
av stor vikt då det framkommit av studier (Olsson Ozanne et al., 2010; Foley et al., 
2007) att stödet ledde till minskad oro och ökad hanterbarhet hos patienterna. 
 

 
Egna psykologiska resurser  

Det framkom av resultatartiklarna att deltagarna upplevde olika tillvägagångssätt för att 
klara av de stora utmaningarna som livet med ALS för med sig. Exempel på det var att 
acceptera sin situation, att leva i nuet och uppleva närvaro i livet (Fanos et al., 2008; 
Foley et al., 2007; Olsson Ozanne et al., 2011). Stöd från omgivningen såsom 
närstående, vänner, vårdpersonal och även andlighet var andra källor till stöd för        
personen (Bolmsjö, 2001; Fanos et al., 2008; Fegg et al., 2010; Foley et al., 2007; Hecht 
et al., 2002; Olsson Ozanne et al., 2011; Plahuta et al., 2002; Rabkin et al., 2005; Vitale 
& Genge, 2007). Att leva ett aktivt och hälsosamt liv gav deltagarna bättre 
förutsättningar att hantera den svåra situationen (Foley et al., 2007; King et al., 2009; 
Olsson Ozanne et al., 2011). I Vitale och Genges (2007) studie valde många att fokusera 
på sina tillgångar istället för det som gått förlorat och det ingav en känsla av hopp. 
Fanos et al. (2008) beskrev även personernas upplevelse av att själva vara ett stöd för 
anhöriga som hjälp att hantera sin situation.  

Föregående förhållningssätt kan ses som olika copingstrategier vilka hjälper personerna 
hantera sin situation (Olsson Ozanne et al., 2011). Tramonti et al. (2012) belyser vikten 
av att som vårdpersonal förstå personernas utveckling av copingstrategier för att på 
bästa sätt kunna tillämpa individanpassad vård och skapa de rätta förutsättningarna för 
att förbättra deras välbefinnande. Copingstrategier påverkas av en individs beteende och 
personlighetsdrag och varje individ har sina unika egenskaper som vårdpersonalen   
behöver medvetandegöra (Montel, Albertini & Spitze, 2012; Tramonti et al., 2012). 
Utöver personens egna resurser behöver även tänkbara hinder för hanterbarhet av 
situationen identifieras (Olsson Ozanne et al., 2011 & Tramonti et al., 2012). Foley et 
al. (2007) och Olsson Ozanne et al. (2011) belyser det som när uteblivet stöd påverkar 
personens förmåga att känna hopp och det då är viktigt att identifiera och åtgärda 
relationsproblem på ett tidigt stadium.  
 
Montel et al. (2012) visar på att ALS-beskedet ofta tillkännages utan inlindning.     
Dessutom får personerna veta att ingen någonsin har återhämtat sig från sjukdomen och 
att deras fysiska tillstånd gradvis kommer att försämras. Montel et al. (2012) menar i sin 
artikel att kunskaperna påverkar patientens copingstrategier negativt. Som vårdande 
personal är det viktigt att vara lyhörd och hjälpa personerna finna sina egna 
psykologiska resurser för att underlätta deras hantering av ett svårt sjukdomsbesked. 
Montel (2012) har funnit starka samband mellan coping och hälsorelaterad livskvalitet. 
Resultaten stärker betydelsen av att hjälpa personer finna sina egna copingstrategier. 
 



 

    

15 

 

Förlust av fysiska funktioner och tankar på livets slut 
  
Livet för patienter med ALS handlar mycket om hur de upplever förändringar i kroppen 
och hur de anpassar sig till nya situationer. King et al. (2009) lyfter vikten av att 
upprätthålla självkänslan och välmående i förändringen. Förändringarna är kontinuerligt 
förekommande och leder alltid till förluster. Vitale och Genge (2007) tar upp att känslor 
som hopplöshet, missmod och rädsla för att bli övergiven av närstående var vanliga vid 
nya fysiska förluster. Gemensamt för åtskilliga deltagare i Hecht et al. (2002) och Foley 
et al. (2007) studier var beroendet av andra som uppstod i samband med att de fysiska 
funktionerna avtog och förlusten av talet. King et al. (2009) belyser rädslan över att bli 
betraktas som ”en grönsak”, fångad i sin kropp och oförmögen att uttrycka sina tankar. I 
andra studier framkom andra upplevelser av förändringarna. Brown och Addington-Hall 
(2008), Foley et al. (2007) och King et al. (2009) visade att en del personer såg 
förändringarna som utmaningar och tog dem med ro. Som vårdande personal är det 
viktigt att vara stödjande när personerna står inför nya fysiska förluster (Tramonti et al., 
2012). Då ALS även drabbar familj och närstående är det av stor vikt att även se deras 
oro. Familj och närstående har visat sig vara ett starkt stöd för personer med ALS. För 
att orka stötta behöver de själva må väl och få stöd utifrån (Bolmsjö, 2001; Fanos et al., 
2008; Fegg et al., 2010; Foley et al., 2007; Hecht et al., 2002; Olsson Ozanne et al., 
2011; Rabkin et al., 2005; Vitale & Genge, 2007).  
 
Olsson Ozanne et al. (2010) och Rabkin et al. (2005) kom fram till att graden av 
depression inte är anmärkningsvärt hög hos personer med ALS. Hos de deltagare i 
studierna som redan i ett tidigt skede av sjukdomen var diagnostiserade med depression 
märktes ingen försämring under sjukdomsförloppet. Resultaten indikerade inte heller 
någon koppling mellan depression och fysisk funktionsnedsättning (ibid.). Det är      
intressant att frekvensen av depression inte ökar under sjukdomens progress. En 
anledning skulle kunna vara att personen har egna resurser i form av copingstrategier 
som hjälper dem att se något värde i livet (Olsson Ozanne et al., 2010).  
 
Den sista underrubriken som ligger till grund för vårt resultat är deltagarnas olika tankar 
kring döden som framkommit. Tankarna kunde vara rädsla inför döden, döden som en 
befriare ur lidandet, döden som en vän, (Bolmsjö, 2001) eller hopp om ett liv efter 
döden (Vitale och Genge, 2007). Trots att ALS är en svår sjukdom med dålig prognos 
var det få personer som önskade dö eller hade en önskan om dödshjälp. I en annan   
studie framkom det istället att några deltagare hade en önskan om att få dö (Albert et al., 
2005).  Trots familj såg de inte meningen med livet. Resultatet visade på att majoriteten 
av dem hade förlorat glädjen och kände sig deprimerade och de hade även ett större 
lidande vid studiens start. Wu och Volker (2012) betonar vikten av en förtroendefull 
och stödjande relation med den döende patienten. En god relation mellan vårdpersonal 
och patient kan leda till att patienten vågar uttrycka sina tankar och acceptera 
omvårdnad. Den vårdande personalen måste också förstå att varje människa är en 
enskild individ med en egen historia och egna erfarenheter (ibid.).  
 
Bolmsjö (2001) belyser att med tanke på att individens intellektuella kapacitet inte   
förändras under sjukdomens förlopp, är det nödvändigt för de ansvariga för vården att 
fokusera på vad som verkligen är viktigt för den enskilda patienten. Så länge det inte 
finns ett botemedel mot sjukdomen är det av stor betydelse att behandla och se 
individen bakom sjukdomen och inte bara sjukdomen (Bolmsjö, 2001). 
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Konklusion  
.  
Trots en svår sjukdom upplevdes inte livet alltigenom negativt. Deltagarna i studierna 
upplevde positiva inslag i livet som till stor del präglades av yttre omständigheter. Ett 
positivt förhållningssätt gentemot livet med sjukdomen var vanligt förekommande. 
Trots sjukdomens dåliga prognos upplevdes ofta känslor av hopp. De fysiska förlusterna 
upplevdes svåra och rädslan över att mista talförmågan var stor. Många tog däremot 
förändringarna med ro och såg dem som en utmaning. Familj och närstående fyllde en  
viktig funktion gällande stöd men kunde även generera i skuldkänslor över att vara en 
börda eller ha nedärvt ALS. Stöd från vårdgivare var av stor betydelse och minskade  
deras oro och gjorde situationen mer hanterbar. Många fick även stöd från sin tro och 
döden upplevdes sällan skrämmande. 
 

 
Implikation 
 
Då patienternas behov ständigt förändras och de fysiska förmågorna försämras, är det av 
stor vikt att personalen är lyhörd och möter patienterna där de befinner sig för tillfället. 
Hälso-och sjukvårdspersonal har en uppgift i att hjälpa patienterna finna sina egna 
psykologiska resurser och använda dem i rätt sammanhang. Forskningen vid ALS är i 
första hand inriktad på att finna orsakerna till sjukdomen och testa nya läkemedel. ALS-
forskningen i Sverige tillhör den världsledande, men ännu finns inget botemedel. Tills 
ett botemedel eller effektiv bromsmedicin upptäcks är det viktigt att fokusera på 
omvårdnaden av patienterna och upprätthålla patientens värdighet och autonomi. Då 
personer med ALS har svårt att uttrycka sig på grund av de fysiska förlusterna, är det av 
stor vikt att se den unika personen bakom diagnosen och komma ihåg att den kognitiva 
funktionen förblir opåverkad.  
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Tabell 1. Sökordsöversikt    Bilaga I 
            

 
 
Sökord 

 
PubMed  
MeSH-term 

 
Cinahl  
Subject heading 
list 

 
PsycINFO 
Thesaurus 

Amyotrofisk 
lateralskleros 

Amyotrophic lateral 
sclerosis 

Amyotrophic lateral 
sclerosis 

Amyotrophic 
lateral sclerosis 

Livskvalitet Quality of life Quality of life Quality of life 
Välmående Wellbeing Wellbeing Wellbeing 
Palliativ Palliative care Palliative care  
Känslor 
 

Emotions Emotions  

Hopplöshet Hopelessness Hopelessness  
Erfarenhet Experience Experience Experience 
Vardag  Daily life  
Patientattityder Patient attitude Patient attitudes Client attitudes 
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Databas 
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Lästa  
abstract 
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Urval 2 
 

12/10-12 
 
 
 

Cinahl MH "Amyotrophic Lateral 
Sclerosis AND MH "Quality of 
Life"  Limiters - Published Date 
from: 20010101-20121012; 
English Language; Research 
Article 
Search modes - Boolean/Phrase 

53 49 19 2 

12/10-12 
 
 
 

Cinahl MH “Amyotrophic Lateral 
Sclerosis” AND “Wellbeing” 
(fritext) Limiters: published 
date from 20010101-20121012, 
English, research article 

7  2 1(1*) 0 

12/10-12 
 
 
 

Cinahl MH “Amyotrophic Lateral 
Sclerosis” AND “Experience” 
(fritext) Limiters: published 
date from 20010101-20121012, 
English, research article  

21 1 4(3*) 0 

12/10-12 
 
 
 

Cinahl MH “Amyotrophic Lateral 
Sclerosis” AND MH “Palliative 
care” 
Limits: Published date from  
20010101-20121012, research 
article, English 

19 6 3(2*) 1 

15/10-12 
 
 
 

Cinahl MH “Amyotrophic lateral 
sclerosis” AND “Experience” 
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Limits: Published date from 
20010101-20121015, Research 
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Cinahl MH “Amyotrophic lateral 
sclerosis” AND “emotions” 
(fritext) 
Limits: Published date from 
20010101-20121015, research 
article, English 
 

6 0 0 0 

25/10-12 
 

Cinahl MH ”Amyotrophic lateral 
sclerosis” AND ”hopelessness” 
(fritext) 
Limits: published date from 
20010101-20121025, research 
article, English 

7 4 5(3*) 2 
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30/10-12 PsycINFO “Amyotrophic lateral sclerosis” 
AND “experience” 
Limits: peer reviewed, 
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8/11-12 PubMed MH “Amyotrophic lateral 
sclerosis” AND “experience”  
Limits: abstract available, 
English, 20010101-20121108 

114 12 10(6*) 1 

8/11-12 PubMed MH “Amyotrophic lateral 
sclerosis” AND “wellbeing”  
Limits: abstract available, 
English, 20010101-20121108 

2 0 0 0 
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sclerosis” AND “emotions”  
Limits: abstract available, 
English, 20010101-20121108 

76 4 3(2*) 0 

8/11-12 PubMed MH “Amyotrophic lateral 
sclerosis” AND “hopelessness” 
Limits: abstract available, 
English, 20010101-20121108 
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sclerosis” AND MH “quality 
of life” Limits: abstract 
available, English, 20010101-
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8/11-12 PubMed MH “Amyotrophic lateral 
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care”  
Limits: abstract available, 
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9/11-12 PsycINFO SU.EXACT.EXPLODE(“Amy
otrophic lateral sclerosis”) 
AND 
SU.EXACT.EXPLODE(“Clien
t Attitudes”) Limits: peer 
reviewed, published date from: 
20010101-20121109  

10 2 3(1*) 0 

9/11-12 PubMed MH “Amyotrophic lateral 
sclerosis” AND “patient 
attitudes” (fritext) Limits: 
abstract available, English, 
fulltext, 20010101-20121109 

42 4 7(7*) 0 

9/11-12 PsycINFO SU.EXACT.EXPLODE(“Amy
otrophic lateral sclerosis”) 
AND 
SU.EXACT.EXPLODE(“Quali
ty of life”) Limits: peer 
reviewed, published date from: 
20010101-20121109 

38 15 10(7*) 0 

9/11-12 PsycINFO SU.EXACT.EXPLODE(“Amy
otrophic lateral sclerosis”) 
AND 
SU.EXACT.EXPLODE(“Well 
being”) Limits: peer reviewed, 
published date from: 
20010101-20121109 
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Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetensk
aplig 

kvalitet 
                

2005 
USA 
PubMed 
 

Albert, S.M., 
Rabkin, J.G., 
Del Bene, 
M.L., Tider, 
T., 
O´Sullivan, I., 
Rowland, 
L.P., & 
Mitsumoto, H. 

Wish to die in end-
stage ALS 

Att förstå önskan om 
att få dö hos patienter 
månaderna innan 
döden inträffar. 

Metod: Psykosocial Intervjumetod, 
samt diagnostisk intervju gällande 
depression. 
Urval: 80 patienter med långt 
gången ALS.  
Bortfall: 53 deltagare avled under 
uppföljningen. 

Att försiktighet bör råda gällande att dra 
slutsatser om att depression ligger 
bakom en önskan om att påskynda döden 
i sjukdomens slutskede.  
 
 

Grad I 

2001 
Sverige 
Cinahl 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bolmsjö, I. Existential issues 
in Palliative care: 
Interviews of 
patients with ALS 

Att undersöka ALS-
patienters upp-
levelser av sin 
existentiella 
livssituation. 
 
 

Metod: Hermeneutisk metod med 
semistrukturerade frågor. 
Urval: 8 deltagare som levt med 
diagnosen i minst 6 månader. 
Bortfall: inget. 

Med det faktum att individens 
intellektuella kapacitet inte har 
förändrats är det nödvändigt att 
ansvariga för vård av patienten fokuserar 
på vad som anses viktigt för just 
patienten och de måste se till individen 
snarare än sjukdomen.  

Grad I 

 

 

 



 

       
      

 

 

Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod      Bilaga III:2 

 

Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetensk
aplig 
kvalitet 

2008 
England 
PsycINF
O 

Brown, J., & 
Addington-
Hall, J.  

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

Att undersöka patient 
erfarenheter och hur 
de talar om hur det är 
att hantera och leva 
med 
Motorneuronsjukdom 

Metod: longitudinell narrativ 
intervjustudie med 3-
månadersintervaller över en 18-
månadersperiod.  
Urval: 13 patienter. 
Inklusionskriterier var 
diagnosticerade med MND, 
kommunicerbara vid 
rekryteringstillfället, villiga att delta 
samt äldre än 18 år. 
Bortfall: ej redovisat. 

Narrativa berättelser kan hjälpa 
vårdpersonal och anhöriga att förstå hur 
det kan vara att leva med 
motorneuronsjukdom. Narrativa 
berättelser från deltagarna tar upp vikten 
av att leva livet samt att vara aktiv och 
engagerad. De tar även upp deras 
oförmåga att kämpa för livet och mot 
döden. Det väsentliga i berättelserna är 
överlevnad samt oro, förlust och rädslan 
inför framtiden.  
 

Grad I 

2008 
USA 
Cinahl 
 

Fanos, J.H., 
Gelinas, D.F., 
Foster, R.S., 
Postone, N., 
& Miller, R.G. 

Hope in Palliative 
Care: From 
Narcissism to Self-
Transcendence in 
Amyotrophic  
Lateral Sclerosis 

Att undersöka 
betydelsen av hopp 
hos personer med 
ALS. 

Metod: Intervjustudie samt 
bedömningsinstrumenten Forcerad 
vitalkapacitet (FVC), ALS 
Functional Rating Scale-Revised 
(ALSFRS-R) samt en 
självskattningsskala om hopp. 
Urval: 16 patienter med ALS (13 
män och 3 kvinnor) 
Bortfall: ej redovisat. 

Patienter utnyttjar olika mekanismer för 
att upprätthålla hopp inför en kronisk 
sjukdom. Hopp om ett botemedel, stöd 
från andra, att söka information, andliga 
övertygelser, begränsa påverkan på 
andra, anpassa sig till förändrad 
situation, leva i nuet samt 
självtranscendens var olika teman som 
framkom. Den palliativa vården har en 
viktig roll genom att främja diskussioner 
om hoppfullhetens många former. 

Grad II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

       
      

 

 

 

Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod      Bilaga III:3 

 

Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetensk
aplig 
kvalitet 

2007 
Irland 
PubMed 
 

Foley, G., 
O´Mahony, 
P., & 
Hardiman, O. 

Perceptions of 
quality of life in 
people with ALS: 
Effects of coping 
and health care 

Att identifiera 
patienternas 
uppfattningar av 
livskvalitét samt 
undersöka hur deras 
erfarenheter av vård 
påverkat deras 
subjektiva 
välbefinnande. 

Metod: fenomenologisk ansats med 
öppna frågeställningar. 
Urval: 5 deltagare med skiftande 
livserfarenhet och bakgrund. 
Exklusionskriterier var de med 
nedsatt kognitiv förmåga samt de 
som var diagnostiserade mindre än 
sex månader eller längre än två år 
sedan. 
Bortfall: två deltagare avled före 
andra intervjutillfället. 

Alla deltagare ansåg att professionella 
tjänster har bidragit till deras 
välbefinnande. Livskvaliteten var 
individuell och flerdimensionell och 
definierades av kognitiva och 
beteendemässiga strategier som 
användes för att handskas med ALS. 
Studiens resultat markerar behovet av att 
beakta, ta hänsyn till hur personer med 
ALS anpassar sig till progressiv 
sjukdom. 

Grad I 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

       
      

 

Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod      Bilaga III:4 

 

Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetensk
aplig 
kvalitet 

2009 
Australie
n 
Cinahl 
 
 

King, S.J., 
Duke, M.M., 
& O´Connor, 
B.A. 

Living with  
amyotrophic 
lateral 
sclerosis/motor 
neurone disease 
(ALS/MND): 
decision-making 
about “ongoing 
change and 
adaption” 

Att presentera en 
modell som tydliggör  
dimensioner av 
förändring och 
anpassning hos 
personer vilka är 
diagnosticerade med 
ALS/motorneuronsju
kdom. 

Metod: Grounded theory med 
djupintervjuer, elektronisk 
korrespondens, fältanteckningar 
samt berättelser, prosa, sånger och 
fotografier som var av vikt för 
deltagarna.  
Urval: 17 män och 8 kvinnor bosatta 
i Victoria, Australien. Av dessa är 
14 bosatta i glesbygd, 11 i tätbygd. 
Inklusionskriterier: viljan att delta 
samt möjlighet att kunna 
kommunicera. Bortfall: ej redovisat.  

Livet för människor som lever med ALS 
kretsar kring behovet av att fatta beslut 
gällande sjukdomsutvecklingen och hur 
de anpassar sig med de förändringar av 
de kroppsliga funktionerna som sker 
kontinuerligt. Att upprätthålla en känsla 
av välbefinnande och självkänsla vid 
dessa beslut var av stor vikt för 
deltagarna. Studien visar att det för vissa 
går att ha ett positivt liv trots sjukdom. 

Grad I 

2011 
Sverige 
Cinahl 
 
 

Olsson 
Ozanne, A., 
Graneheim, 
U.H., Persson, 
L., & Strang, 
S. 

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

Studien syftar till att 
belysa faktorer som 
underlättar samt 
hindrar 
hanterbarheten av att 
leva med ALS, både 
hos patienter samt 
anhöriga. 

Metod: Kvalitativ beskrivande 
intervjustudie. Urval: 14 patienter (7 
män och 7 kvinnor) samt 13 
anhöriga. patienterna var mellan 42-
80 år.  
Bortfall: ej redovisat. 

Svängningar, växlingar i hanterbarheten 
samt likheter och olikheter mellan 
metoder för att klara av situationen 
indikerar vikten av support, både för 
individen och för familjen. Studien ger 
information om hur vårdgivare kan 
hjälpa drabbade familjer utforma 
strategier för att klara av svåra 
situationer. 

Grad I 



 

       
      

 

 

Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod      Bilaga III:5 

 

Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetensk
aplig 
kvalitet 

2002 
USA 
Cinahl 
 

Plahuta, J.M., 
McCulloch, 
B.J., 
Kasarskis, 
E.J., Ross, 
M.A., Walter, 
R.A., & 
McDonald, 
E.R. 

Amyotrophic 
lateral sclerosis 
and hopelessness: 
psychosocial 
factors 

Att undersöka 
sambandet mellan 
psykosociala faktorer 
på förekomsten av 
hopplöshet bland 
patienter med 
amyotrofisk 
lateralskleros.   

Metod: en sekundär analys av data 
från en longitudinell studie av143 
ALS-patienter från ALS-kliniker 
eller samhällsbaserade stödgrupper 
för ALS. Fysiska samt psykiska 
bedömningar samt intervjuer 
utfördes vid 3-månaders intervaller 
under en period av 18 månader. 
Intervjuer utfördes i deltagarens 
hem.   
Urval: 136 ALS-patienter. 
Inklusionskriterier för den 
ursprungliga studien var: en 
bekräftad ALS-diagnos av en 
neurolog, ingen demens eller 
alkoholism, kommunicerbar i 
engelska. 
Bortfall: 7 patienter från den 
ursprungliga studien p.g.a. 
ofullständig information om 
forskningsfrågan.  

Studien har bidragit till en större 
förståelse av prediktorer för hopplöshet 
bland ALS-patienter. Brist på ”meaning 
of life” och en extern locus of control 
visade på samband med hopplöshet. 
Genom att arbeta för att förbättra 
patientens nivå av intern kontroll över 
sin sjukdom och genom att hjälpa 
patienten hitta en viss mening i livet, 
kanske patientens upplevelse med ALS 
kan förbättras betydligt. 

Grad II 

 

 

 



 

       
      

 

 
Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod      Bilaga III:6 

 

Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetensk
aplig 
kvalitet 

2005 
USA 
PubMed 
 

Rabkin, J.G., 
Albert, S.M., 
Del Bene, 
M.L., 
O`Sullivan, 
I.O., Tider, T., 
Rowland, 
L.P., & 
Mitsumoto, H. 

Prevalence of 
depressive 
disorders and 
change over time 
in late stage ALS   

Att fastställa 
förekomsten av 
depression och 
symtom hos patienter 
med ALS i slutskedet 
samt att identifiera 
eventuella 
skyddsfaktorer i 
samband med 
depression och 
avgöra om 
depressionen ökar när 
döden närmar sig.  

Metod: Semistrukturerade intervjuer 
månadsvis fram till patienten dog 
eller fick trakeostomi.  
Urval: 144 hospiceberättigade 
patienter varav 94 % inskrivna på 
MDA/ALS-klinik, de andra sex var 
rekryterade från webplatser. 
Inklusionskriterier var engelsk- 
talande, kunna kommunicera ja och 
nej, ha en obetald vårdgivare som 
accepterade att delta, bosatta max 3 
h bilresa från studiens säte, ej vara 
dement samt ej ha andningshjälp vid 
studiens start. Bortfall: 47 avstod, 17 
avled innan första intervjutillfället 

Depression i livets slutskede är sällsynt 
hos personer med ALS. Övergående 
depressiva symtom kan inträffa. Trots att 
de fysiska funktionerna minskade i 
sjukdomsförloppet ökade inte de 
depressiva symtomen.  

Grad II 

2007 
Canada 
PubMed 

Vitale, A., & 
Genge, A. 

Codman Award 
2006: The 
experience of hope 
in ALS patients 

Att ta reda på vad 
hopp står för hos 13 
ALS-patienter. 

Metod: Semistrukturerade intervjuer 
med öppna frågor. En explorativ 
deskriptiv studie som mestadels är 
fenomenologisk. Urval: 13 patienter. 
Exklusionskriterier: depression. 
Inklusionskriterier: engelsk-och 
fransktalande patienter, 18 år eller 
äldre samt mentalt stabila.  
Bortfall: ej redovisat. 

För ALS-patienten är det av stor vikt att 
som vårdgivare diskutera hopp och dess 
betydelse. 

Grad I 



 

       
      

 

Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod      Bilaga III:7 

 
 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel  

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 
                    

2010 
Tyskland 
PubMed 

Fegg, M.J., 
Kögler, M., 
Brandstätter, M., 
Jox, R., Anneser, 
J., Haarmann-
Doetkotte, S., 
Wasner, M., & 
Borasio, G.D. 

Meaning in life 
in patients with 
amyotrophic 
lateral sclerosis 

Att undersöka 
meningen i livet 
(MiL) hos ALS-
patienter relaterat 
till övrig tysk 
population. 

Meod: tvärsnittsstudie med 
självskattningsinstrument ”schedule 
for Meaning in Life Evaluation” 
(SMiLE)   
Urval: n=63 ALS-patienter. 
Inklusionskriterier: diagnosen ALS, 
18 år eller äldre, ingen psykisk 
sjukdom eller kognitiv nedsättning 
samt goda kunskaper i det tyska 
språket. Exklusionskriterier: 
patienter fick ej medverka om det 
var deras inskrivningsbesök på 
kliniken eller vid stor 
funktionsnedsättning.  
Bortfall: 17 patienter vägrade delta. 

MiL var inte kopplat till 
sjukdomens längd samt graden 
av funktionsnedsättning. 
Patienter med ALS ändrar åsikt 
om vad som är meningsfullt i 
deras liv från hälsostatus till 
stödjande relationer.  

Grad II 

  
 
 
 
 

                                                                       

 
 



 

       
      

 

Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med både kvantitativ och kvalitativ metod    Bilaga III:8 
 
 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel  

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 
                    

2002 
Tyskland 
PubMed 
 

Hecht, M., 
Hillemacher, T., 
Gräsel, E., 
Tigges, S., 
Winterholler, 
M., Heuss, D., 
Hilz, M-J., & 
Neundörfer, B. 

Subjective 
experience and 
coping in ALS 

Att få kunskap om 
den subjektiva 
upplevelsen av ALS 
ur patientens 
synvinkel samt 
bedöma/fastställa 
värdet av coping 
genom användande 
av standardiserade 
copingformulär. 
 

Metod: standardiserade intervjuer 
samt ett validerat 
självrankningsfrågeformulär i 
coping och en självskattnings 
depressionsskala.   
Urval: 41 ALS patienter 
Bortfall: det andra tillfället 
slutfördes av 32 patienter.  

Resultaten betonar vikten av 
”förlust av talförmågan” och 
betydelsen av den vårdande 
familjen men även vikten av 
tillgång till tekniska hjälpmedel. 
Coping i ALS verkar vara 
baserad huvudsakligen på 
grubbleri och i religion, men en 
ökande betydelse av ”sökandet 
efter information” tyder på att 
ett fortsatt utbud av information 
är nödvändigt. 

Grad II 
 

 


