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Amyotropisk lateralskleros, kris, 
närstående, upplevelse 

 
Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en 
progressiv sjukdom som angriper de 
motoriska neuronen. Sjukdomen har ett 
förlopp med successiv förlamning som 
slutligen leder till döden. Det finns idag 
inget botmedel, men ett läkemedel som 
bromsar utvecklingen. ALS drabbar inte 
bara patienten, det är därför viktigt för 
sjuksköterskor att kunna möta de 
närstående och se deras behov. Syftet var 
att beskriva närståendes upplevelse att leva 
med en person med ALS. Metoden var 
litteraturstudie där 11 vetenskapliga 
artiklar valdes och analyserades. I 
resultatet framkom fem teman: förändrade 
livsvillkor, närståendes upplevelse av 
välbefinnande, informationens betydelse, 
psykisk påverkan hos närstående och 
behov av tröst och stöd. Närstående 
upplevde att lidandet minskade om de 
levde här och nu och inte såg mot 
framtiden. Många närstående undvek att ta 
emot hjälp för att stärka sitt välbefinnande. 
Relationen mellan patienten och den 
närstående påverkade till stor del 
välbefinnandet och den närstående hade 
ofta sämre livskvalité än patienten. 
Informationen från vården var bristfällig 
och att behöva söka information på egen 
hand gav ångest och ilska hos de 
närstående. Under sjukdomen är stöd till 
alla individer i familjen viktigt. 
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Amyotrophic lateral sclerosis, crisis, 
experience, relatives 

 
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a 
progressive disease that attacks the motor 
neurons. The disease progresses with 
paralysis that eventually leads to death.  
There´s no cure but a medicine that slow 
the progress. ALS doesn´t only affect the 
patient, that´s why it´s important for nurses 
to be able to meet the patients’ relatives 
and see their needs. The aim was to 
describe the relatives’ experiences of living 
with a person with ALS. The method was a 
literature study where 11 research articles 
was chosen and analyzed. The result 
revealed five themes: changing life 
conditions, relatives’ experiences of well-
being, the importance of information, 
relatives’ mental impact and the need of 
comfort and support. The relatives 
experienced that the suffering decreased if 
they lived in the moment and did not think 
about the future. Many relatives avoided 
help because it strengthens their well-
being. The relationship between the patient 
and their relatives had a great impact on 
their well-being and the relatives often had 
lower quality of life than the patient. 
Information from the healthcare was 
inadequate and that they had to search for 
information on their own caused the 
relatives anxiety and anger. During the 
disease support to all individuals in the 
family is important.  
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Inledning 
Yrket som sjuksköterska innebär många möten med närstående till svårt sjuka patienter. 
Situationen de närstående befinner sig i innebär en stor påfrestning eftersom de måste se 
sin närstående bli sämre och till slut avlida. Det är viktigt att se de närstående och kunna 
ge dem information, stöd, omtanke och omsorg under hela sjukdomsförloppet (Espeset, 
Mastad, Rafaelsen Johansen & Almås, 2011). 
 
Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en sjukdom som innebär att motoriska neuron i 
ryggmärg, hjärnstam och motoriska kortex progressivt bryts ner (Espeset, et al. 2011).  
Enligt Ericson & Ericson (2008) och Mitchell & Borasio (2007) varierar det vilka banor 
som drabbas först, antingen övre eller nedre motorneuron, men i slutet av 
sjukdomsförloppet drabbas båda neurontyperna. Skador på motorneuronen innebär 
muskelförtvining. Det finns inget botmedel, men det finns bromsmedicin som kan 
förlänga livet med genomsnitt 3-4 månader (Espeset, et al. 2011). I Sverige insjuknar 
omkring 200 personer varje år i ALS (Socialstyrelsen, 2010). Det är inte enbart 
patienten som drabbas utan de närstående påverkas också. Det är därför viktigt att 
vårdpersonalen ser de närstående. I boken ”Livet som anhörig” (Natt och Dag, 2011) 
uttrycker Edward, vars mamma hade ALS, att ingen har frågat hur han mår. Det är 
viktigt att vården erbjuder stöd till de närstående både under och efter sjukdomen.  
 
 
Bakgrund 
Närstående 
Begreppet närstående innebär att en person står nära någon annan. Att vara närstående 
kan både vara en ömsesidig relation mellan personerna där de kommer överrens om att 
vara varandras närstående men det kan även innebära en upplevelse av att relationen är 
ensidig (Hedman Ahlström, 2010). En närstående kan bestå av en person i det sociala 
nätverket, till exempel granne, vän, släkting. En anhörig är en person som genom 
släktband eller juridiska grunder hör samman med någon. I vården används anhörig och 
närstående som synonymer. Benzein & Saveman (2004) skrev att alla människor är 
någon gång närstående i betydelsen att ha en nära relation till någon som drabbats av 
ohälsa. Upplevelsen att vara närstående är individuell och vad det innebär avgörs av 
situationen. I dagens samhälle där familjer ser olika ut kan det vara bättre att använda 
begreppet närstående. 
 
 
Att leva med kronisk sjukdom 
I intervjuer som Öhman (2009a) gjort framkom det att människor som levde med 
allvarlig kronisk sjukdom upplevde att kroppen blev en motståndare. Sjukdomen tog 
över eftersom smärta, trötthet och svaghet blev en stor del av vardagen. Lidandet kunde 
bestå av oförmåga att sova, inte kunna röra sig fritt, oro för behandlingar och prognoser. 
Enligt Öhman (2009a) berättade många kroniskt sjuka att de tappade sitt oberoende och 
självbestämmande vilket berodde på hur mycket de klarade av att göra i det dagliga 
livet. Det upplevdes som en stor förlust av självständigheten att inte längre kunna vara 
delaktig i beslut angående sitt eget liv. De intervjuade berättade att de upplevde att de 
förlorade sitt människovärde eftersom de var beroende av andra. Det var viktigt som 
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människa att kunna sköta sina primära behov och önskningar, när en person blev 
tvungen att be om hjälp upplevdes det som ett lidande och förlust av värdighet. 
Giddings, Roy & Predeger (2007) skrev i sin studie att kvinnorna med olika kroniska 
sjukdomar var förberedda för åldrandet, de hade på grund av sin sjukdom redan upplevt 
hur det var att till exempel inte kunna böja sig ner, att uppleva smärta, stelhet och 
fatigue. Symtomen har gjort att kvinnorna blivit beroende av andra för att klara av vissa 
saker och de har redan sörjt förlusten av att kunna vara spontan eftersom det ofta krävs 
planering för aktiviteter. När personer i informanternas närhet på grund av stigande 
ålder upplevde liknande symtom kunde de känna mer förståelse för att vara sjuk. En 
kvinna berättade att det kunde vara svårt att urskilja vilka förändringar som berodde på 
sjukdom och vilket som var normalt åldrande. 
 
Den smärta som personerna i Öhmans (2009a) studie upplevde var inte enbart fysisk 
utan ensamheten gav också smärta vilket kunde lindras med gemenskap. Giddings, et al. 
(2007) skrev att de intervjuade insåg att de kunde bli ännu sämre när personer i deras 
närhet fick sämre funktion.  En kvinna berättade om hur hon insåg att hon reste sig lika 
långsamt från en stol som sin egen pappa, vilket öppnade ögonen för hur framtiden kan 
bli. De försökte att inte tänka på framtiden utan istället leva i nuet eftersom tankar på 
framtiden var för deprimerande. Även informanterna i Öhmans (2009a) studie oroade 
sig för framtiden eftersom den var osäker. Öhman (2009a) skrev att patienten behövde 
en förklaring av sjukdomsupplevelsen, om den inte blev bekräftad hade patienten ingen 
möjlighet att förstå sin kroniska sjukdom. Kvinnorna i studien av Giddings, et al. (2007) 
berättade även att det var svårt att hantera till exempel ekonomiska svårigheter för att 
det blev för mycket på en gång. De kände sig utsatta och såg vänner få bättre ekonomi 
medan de själva inte fick det, de kunde till exempel inte köpa fina kläder och spara till 
pensionen som vännerna kunde göra. För patienten var det en ständig process att lära sig 
leva med de begränsningar som uppkom med sjukdomen och återfå kontroll över sitt liv 
(Öhman, 2009a).  
 
 
ALS 
ALS är en progressiv sjukdom som angriper de motoriska neuronen på alla nivåer 
(Espeset, et al. 2011). Den förändring som sker skadar både hjärnbarken, 
kranialnervkärnor i hjärnstammen, perifera motoriska neuron och ryggmärgen. De 
skador som blir på neuronen leder till muskelatrofi. Orsaken till att neuronen dör är inte 
känd men i vissa fall kan arv ha betydelse. De tidiga symtomen kommer i mindre 
muskelgrupper till exempel handens små muskler (Ericson & Ericson, 2008). Var 
symtomen börjar varierar enligt Mitchell & Borasio (2007) från individ till individ och 
beror på skador i olika nivåer i nervsystemet. När skadorna leder till pares i muskler 
som påverkas av nerver som utgår från förlängda märgen kan det medföra dysartri och 
dysfagi, vilket kallas bulbär pares. Detta innebär att patienten kan få sluddrigt tal, 
sväljsvårigheter, svaghet i ansiktet och tungan, ryckningar i käken och känslomässig 
instabilitet, det vill säga att personen kan skratta eller gråta utan anledning. Cervikal 
påverkan leder till svårigheter att röra de övre extremiteterna och märks till exempel 
genom att individen får nedsatt gripförmåga, svårt att lyfta armarna över huvudet och 
ofrivilliga muskelryckningar. Medan symtom i de nedre extremiteterna beror på lumbar 
påverkan och visar sig genom att personen har lätt för att snubbla och är svag i benen. 
Espeset, et al. (2011) skriver att syn, hörsel, sensoriska funktioner och tankeförmåga 
inte påverkas av sjukdomen. 
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Efter sjukdomsdebuten är överlevnadstiden oftast kort, i genomsnitt 3 år (Espeset, et al. 
2011). Kortast levnadstid har de patienter som drabbas av bulbär pares tidigt i 
sjukdomsförloppet. De som drabbas är oftast över 50 år men kan även vara yngre. Fler 
män än kvinnor drabbas. Det finns ingen botande behandling mot ALS, därför inriktas 
insatserna på att ge patienten bästa möjliga livskvalité (Socialstyrelsen, 2010). Det finns 
ett läkemedel, riluzol, vilket kan göra att sjukdomen utvecklas långsammare. 
Verkningsmekanismen är inte helt känd och läkemedlet verkar ha bättre effekt ju 
tidigare i sjukdomen det sätts in, ju yngre patienten är och ju snabbare förlopp 
sjukdomen har. 
  
 
Kris 

”Ordet kris kommer från det grekiska krisis och betyder egentligen  
avgörande vändning, plötslig förändring, ödesdiger rubbning” 
                                                                  
                                                                   (Cullberg, 2006, s. 15). 

 
I människans liv handlar en stor del om att klara av och bearbeta okontrollerbara 
händelser som till exempel sjukdom och död. En person hamnar i en kris när inte 
tidigare erfarenheter räcker till för att kunna förstå och psykiskt hantera situationen 
(Cullberg, 2006). Sprangers, Tempelaar, Van Den Heuvel & M De Haes (2002) skrev 
att i kris blir användningen av copingstrategier ineffektiv. De strategier som tidigare 
fungerat fallerar. Enligt Cullberg (2006) finns det fyra aspekter som preciserar den 
traumatiska krisen. Den första är den utlösande situationen då plötsliga och oväntade 
yttre påfrestningar blir ett hot mot den fysiska existensen, tryggheten, sociala identiteten 
och tillfredställelse i tillvaron. Den andra är att din förhistoria och tidigare utveckling 
påverkar dig, de händelser som personen tidigare stött på i livet påverkar hur denne 
agerar och hanterar svårigheter i vuxenlivet. Den tredje faktorn som påverkar är den 
aktuella livsperioden, var i livet personen befinner sig och den fjärde vad personen har 
för sociala förutsättningar, vilket innebär vilket stöd som fås från familjemedlemmar 
och vänner. När en familj genomgår en traumatisk kris kan familjen inte längre fungera 
som ett skyddsnät för individen, istället försöker individerna enskilt kompensera plågan 
de upplever genom ogenomtänkta handlingar som till exempel narkotikamissbruk, 
sexuellt utagerande och oengagemang i skolan. Detta kan resultera i ytterligare problem 
i familjen som kollapsar och inte längre kan stötta upp varandra.  
 
Den traumatiska krisen kan delas in i fyra faser: chockfasen, reaktionsfasen, 
bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen. Dessa faser går in i varandra och alla 
behöver inte förekomma, en person kan även växla fram och tillbaka mellan faserna 
(Cullberg, 2006). Chockfasen kan vara i upp till några dygn. Den drabbade håller 
verkligheten på avstånd och tar inte in det som hänt. Personen kan efteråt ha svårt att 
komma ihåg vad som sagts under denna tid och det är därför viktigt att vårdpersonal 
tänker på detta och inte ger viktig information till en person i chock eller upprepar 
informationen vid ett senare tillfälle. Vissa personer kan uppträda orationellt under 
chockfasen till exempel genom att skrika, säga en mening gång på gång, börja prata om 
oviktiga saker eller bli helt tyst och paralyserad. Reaktionsfasen utgör tillsammans med 
chockfasen den så kallade akuta krisen, som kan pågå i upp till 6 veckor. Personen 
börjar nu se vad det är som skett och försvarsmekanismerna börjar arbeta för att hjälpa 
den drabbade att mer stegvis konfronteras med verkligheten, men ibland kan de förlänga 
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och försvåra övergången till nästa fas. Personen försöker ofta finna en mening med det 
som hänt och frågan ”varför?” är vanlig. Personen kan känna orealistiska skuldkänslor 
för det som skett. Det är inte ovanligt att en person som avlidit finns med i tankarna 
dygnet runt och ibland kan även illusioner eller hallucinationer där den närstående till 
exempel hör den avlidnes röst uppstå. Psyket vill hålla kvar den avlidne och det är lätt 
att verkligheten omedvetet förnekas. 
 
Bearbetningsfasen pågår vanligen i mellan 6 månader och 1 år och innebär att den akuta 
krisen är slut. Personen börjar nu åter se framåt istället för att endast tänka på det som 
skett. Försvarsmekanismer och förnekelse avtar och personen börjar återgå till gamla 
aktiviteter och kan åter ta in nya erfarenheter. Ju längre tiden går desto lättare brukar det 
bli att hantera skuld- och ansvarskänslor. Personen anpassar sig nu till nya sociala roller 
och det nya förändrade livet. Nyorienteringsfasen innebär att personen lever med det 
som skett som ett ärr som alltid kommer finnas kvar men som inte hindrar det fortsatta 
livet. Personen kan fortfarande bli påmind om händelsen på till exempel årsdagen och 
det kan då kännas som om ingen tid har gått men livet har ändå kunnat fortsätta 
(Cullberg, 2006). 
 
Sprangers, et al. (2002) skrev att kristeorier är viktiga att använda för att förstå hur en 
person anpassar sig till sjukdom. En kris kan störa den normala balansen mellan hur en 
person uppfattar och hanterar ett problem. För att störningen inte ska bli så stor är det 
viktigt att behålla självkänsla för att effektivt kunna återfå sin livskvalité. En person 
med god självkänsla har lättare att hitta överlevnadsstrategier och använda dessa 
effektivt, genom detta får personen högre livskvalité.  
 
 
Sjuksköterskans roll vid kronisk sjukdom 
Skär & Söderberg (2009) skrev att det är viktigt att bemöta människor på ett bra sätt. 
Bemötandet har stor betydelse för vården och resultat av behandlingar. Det är viktigt att 
vara medveten om sjuka människors sårbarhet och makten som vårdpersonalen har i 
mötet. Espeset, et al. (2011) skrev att när patienten blir sämre i sin sjukdom och många 
funktioner sviktar är det lätt att underskatta personens förmåga. Enligt Benzein, 
Hagberg & Saveman (2012) utgår arbetet i hälso- och sjukvården från att personalen vet 
vad som är bäst och även information som patienten får utgår från vad personalen tycker 
är värdefullt.  
 
Öhman (2009b) menade att sjuksköterskan är en nyckelperson i vård och omsorg för 
personen som lever med en kronisk sjukdom, detta eftersom patienten och 
sjuksköterskan ofta träffas under lång tid och utvecklar en nära relation. Relationen 
utvecklas med tiden eftersom patienten får mer tillit till sjuksköterskan. Mötet med varje 
enskild individ var utvecklande och värdefullt för sjuksköterskans personlighet och 
erfarenheterna gav kunskap om hur det är att vara människa. Enligt Espeset, et al. 
(2011) har det stor betydelse för patienten och närstående att sjuksköterskan ligger 
steget före och är medveten om förändringar som kommer att ske, det underlättar att 
vara beredd med till exempel hjälpmedel. Patienten ska behandlas med respekt och 
värdighet för att kunna bevara sin identitet och självkänsla, det kan vara värdefullt att få 
behålla sina vanor. Benzein, et al. (2012) menade att relationen mellan sjuksköterska 
och patient tidigare varit tillbakadragen men det har blivit allt viktigare med 
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omvårdnadsrelationer vilket innebär planering och genomförande av samtal med 
patienten och dess närstående. 
 
Enligt Öhman (2009b) är det lätt att som sjuksköterska känna otillräcklighet och 
maktlöshet i situationer där en människa är svårt sjuk. Öhman & Söderberg (2004) sa att 
ett nära förhållande med en person som är allvarligt sjuk är väldigt krävande och det är 
svårt att lämna dem och att ha distans till sina oroliga tankar. Öhman (2009b) menade 
även att det är viktigt att upprätthålla ett professionellt avstånd. Öhman & Söderberg 
(2004) ansåg att sjuksköterskan kan vara en länk mellan familjemedlemmar när döden 
närmar sig och känslor som rädsla uppstår, då kan sjuksköterskan stödja. Det är viktigt 
att sjuksköterskan tar sig an att lösa alla problem som uppstår. Giddings, et al. (2007) 
menade också att det är viktigt att förstå att patienten ofta redan har sätt att hantera olika 
nedsättningar på och att de är experter på sin egen sjukdom. Sjuksköterskan får hitta en 
balans i att hjälpa till och att ta ett steg tillbaka. 
 
 
Problemformulering 
En dödlig sjukdom som ALS drabbar inte bara patienten. Sjuksköterskor möter 
närstående som inte har någon kunskap om sjukdomen och vad den innebär. Det är 
därför viktigt för sjuksköterskor att kunna möta de närstående och se deras behov och 
inte bara patienten. ALS är en sjukdom som drabbar hela familjen.  
 
 
Syfte 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva närståendes upplevelse av att leva med en 
person med ALS. 
 
 
Metod  
Metoden var en litteraturstudie vilket innebär att skapa en översikt av det aktuella 
kunskapsläget. Enligt Friberg (2012) innebär detta att ta reda på befintlig forskning 
inom ett område för att få kunskap om vad som studerats. 
 
 
Datainsamling 
Litteraturstudien inleddes med fritextsökningar i databaserna Cinahl, Pubmed och 
Psycinfo för att se om det fanns forskning inom ämnet. Problemet formulerades och 
syftet smalnades av. Ingen begränsning av årtalen fanns med i sökningarna. 
 
Cinahl är en databas där artiklar om omvårdnad kan sökas. För att få fram rätt sökord 
för ALS använde vi oss av Cinahl heading, vilken var Amyotrophic lateral sclerosis. För 
att få en mer specifik sökning lade vi till den booleska sökoperatören AND i 
kombination med fritextord, som redovisas i sökordsöversikten i bilaga A. 
Fritextsökning med flera olika ord för närstående och den booleska sökoperatören OR 
gjordes för att få med alla artiklar i ämnet. Fritextordet spous söktes med asterix för att 
alla ändelser skulle inkluderas. Inklusionskriterierna var engelskt språk och research 
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article. Pubmed är en databas inom området medicin, omvårdnad och odontologi. 
Databasens Mesh-term för ALS var Amyotrophic lateral sclerosis, vilken kombinerades 
med fritextord som redovisas i bilaga A. Inklusionskriterierna var engelskt språk och att 
abstrakt skulle vara tillgängligt. Psycinfo täcker psykologisk forskning inom medicin 
och omvårdnad. Databasen använder sig av Thesaurus, vilken för ALS var Lou Gehrig 
disease. Även fritextsökning med Amyotrophic lateral sclerosis gjordes. 
 
Titlar och abstrakt lästes igenom och artiklar valdes ut till urval 1. I urvalet inkluderades 
artiklar som handlade om närstående, upplevelser och att vårda närstående. Artiklar som 
handlade om patienters upplevelse och genetiskt arv exkluderades. Artiklarna i urval 1 
lästes igenom och de som svarade på syftet valdes ut till urval 2 som bestod av 2 
kvalitativa artiklar, 8 kvantitativa artiklar och en artikel som var både kvalitativ och 
kvantitativ. Artiklarna graderades enligt Olsson & Sörensens (2011) modell där grad 1 
innebär hög vetenskaplig kvalitet, grad 2 medelhög vetenskaplig kvalitet och grad 3 låg 
vetenskaplig kvalitet. Fullständig sökhistorik redovisas i bilaga B. Dubbletter redovisas 
inte. 
 
 
Databearbetning 
Artiklarna lästes igenom enskilt och relevanta delar markerades, den fakta som handlade 
om patientens upplevelse exkluderades. De relevanta delarna bearbetades och 
analyserades sedan gemensamt efter litteraturstudiens syfte. Ett dokument med denna 
fakta skapades och utifrån det framkom teman.  Utifrån dessa skapades 5 rubriker till 
resultatet: förändrade livsvillkor, närståendes upplevelse av välbefinnande, 
informationens betydelse, psykisk påverkan hos närstående och behov av tröst och stöd. 
En artikelöversikt utarbetades där artiklarnas syfte, metod, urval, bortfall, slutsats och 
vetenskapliga kvalitet redovisas. Artikelöversikten finns i bilaga C och är uppdelad i 
kvalitativ, kvantitativ och kvalitativ/kvantitativ metod. 
 
 
Resultat 
Förändrade livsvillkor  
Olsson Ozanne, Graneheim, Persson & Strang (2011) skrev att närstående som 
accepterade situationen upplevde att lidandet minskade genom att de tog hand om 
vardagliga bekymmer, levde här och nu och inte oroade sig för framtiden. De 
genomgick en fas av förnekelse där de ignorerade tankar och rädslor, känslor som 
ångest, sorg och frustration var vanliga och uppkom vid vila. När de accepterade att de 
inte kunde kontrollera situationen blev livet lättare att hantera. 
 

”But then, I don´t know, I think I put my head in the sand and take 
each day as it comes. There´s not much one can do other than take 
the day as it comes and make the best of every day” 

 
                             (Olsson Ozanne, et al., 2011, s. 1368). 

 
Vardagen underlättades av kreativitet och den närstående var ofta tvungen att komma på 
kreativa lösningar till vardagliga problem eftersom de inte fick tillräckligt med hjälp 
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utifrån. I studien av Olsson Ozanne, et al. (2011) orkade de närstående vara kreativa och 
kände glädje över den förbättrade situationen. De praktiska problem som kunde uppstå 
skapade stress och konflikt mellan närstående och patient. De intervjuade upplevde att 
vardagliga aktiviteter gav glädje medan svårigheter att resa och vara aktiva tillsammans 
skapade lidande och frustration. 
 
I Bolmsjö & Hermeréns (2003) studie berättade flera närstående om sin begränsade 
frihet. De upplevde att de befann sig i en vardag där det inte fanns någon frihet, de 
kände att de inte kunde ge upp och lämna patienten. De kände att de behövde mer 
egentid men det fanns ingen möjlighet till det (Bolmsjö & Hermerén 2003 och Olsson 
Ozanne, et al. 2011). Olsson Ozanne, et al. (2011) skrev att de närstående hade större 
behov av egentid än patienten, men fick ingen förståelse för detta från patienten.  
Enligt Grehl, Rupp, Budde, Tegenthoff & Fangerau (2010) blev bördan och ansvaret för 
de närstående större och större med tiden. De närstående som Bolmsjö & Hermerén 
(2003) intervjuat kände att de fick ökat ansvar för hela vardagen. Det som tidigare 
delats föll nu på den närstående att ta hand om. Patienten och den närstående kände 
ansvar för varandra eftersom de ingått ett äktenskap och lovat att leva ihop i nöd och 
lust.  
  
För den närstående växlade det mellan att ha tid och inte ha tid för sig själv, vilket 
påverkade den upplevda bördan. Detta resulterade i en känsla av att de inte gjort 
tillräckligt även om tiden lades på patienten (Olsson Ozanne, et al. 2011). Rädsla, hat, 
den egna dåliga hälsan och brist på egentid ökade bördan för den närstående. Minskad 
stress, balans i livet och färre krav gjorde att situationen var lättare att hantera och 
minskade bördan. Enligt Olsson, Markhede, Strang & Persson (2010) gjorde bördan de 
närstående bar på att de avstod från sina egna behov och fick lägre livskvalité. Det 
tillstånd patienten befann sig i påverkade de närståendes börda, ångest och depression, 
de fanns ett samband mellan att ta mycket ansvar och högre börda vilket uppkom av 
mindre socialt stöd till de närstående. (Olsson Ozanne, et al. 2011 och Pagnini, Rossi, 
Lunetta, Banfi, Castelnuovo, Corbo, & Molinari, 2010). I Adelman, Albert, Rabkin, Del 
Bene, Tider, & O'Sullivans (2004) studie gjordes en skattning av börda där patienten 
skattade den närståendes börda högre än den närstående gjorde. Närstående med högre 
börda upplevde patientens lidande som högre än närstående med lägre börda. Patientens 
energi, lidande och trötthet upplevdes också olika. 
 
 
Närståendes upplevelse av välbefinnande  
Olsson, Markhede, Strang & Persson (2009) ansåg att samspelet mellan patient och 
närstående var lika viktigt för välbefinnandet som försämringen hos patienten. Genom 
skattning på Visuell Analog Skala [VAS] kunde man se att det inte fanns någon skillnad 
på det generella och det psykiska välbefinnandet mellan närstående och patienter. 
Välbefinnandet förändrades inte heller med tiden. När de skattade varandras 
välbefinnande framkom det att de närstående ansåg att patientens välbefinnande var 
sämre än patienten själv tyckte, medan patienten skattade den närståendes 
välbefinnande samma som den närstående själv. Eftersom ingen skattning kunde göras 
innan diagnos gick det inte att veta om deltagarna hade sämre välbefinnande än resten 
av populationen. Välbefinnandet berodde till stor del på deras grundliga välbefinnande 
och relationen mellan närstående och patient, och inte lika mycket på den fysiska 
försämringen i sjukdomen. Närstående undvek att tidigt ta emot hjälp eftersom det 
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stärkte välbefinnandet och ingav hopp att vara självständiga. (Olsson Ozanne, et al. 
2011). Enligt Olsson, et al. (2010) hade patienterna ofta bättre livskvalité under hela 
sjukdomsförloppet än de närstående även om diagnosen känslomässigt påverkade båda. 
För att upprätthålla livskvalitén var det viktigt med relationer till barn, barnbarn, familj 
och vänner. Närstående prioriterade jobb, utbildning och resor för att uppnå god 
livskvalité.  
 
 
Informationens betydelse  
Enligt Olsson, et al. (2010) blev det lättare för den närstående att hitta copingstrategier 
om situationen blev förtydligad med god information. Pagnini, et al. (2010) skrev att 
närstående inte var oroliga för att uppleva svårigheter att hitta information. De 
närstående i studien av Olsson Ozanne, et al. (2011) upplevde att vårdpersonalen inte 
hade tillräcklig kunskap och förståelse vilket ledde till otillräcklig information. Att 
behöva söka efter information själv gav ångest och ilska. De närstående i Bolmsjö & 
Hermeréns (2003) studie upplevde personalen som inkompetent vilket bidrog till 
osäkerhet eftersom personalen inte verkade veta vad de skulle göra när patienten blev 
dålig. En person i deras studie tyckte dock att informationen var adekvat. Bolmsjö & 
Hermerén (2003) skrev att många närstående tyckte att de fick otillräcklig information, 
även om de förstod att det inte fanns så mycket kunskap om sjukdomen. Den 
information de fick om diagnosen gavs inte på ett bra sätt och en närstående i 
undersökningen upplevde en brist på sympati.  
 

”They said they thougt it was ALS so there´s no need for you to  
come here anymore because there´s still nothing we can do” 
 
                                                     (Bolmsjö & Hermerén, 2003, s. 189). 
 

Enligt Nolan, Kub, Hughes, Terry, Astrow, Carbo, et al. (2008) var en närstående 
tvungen att ta över och fatta beslut även om varken den närstående eller patienten ville 
detta, eftersom den närstående inte kunde leva upp till patientens krav på hur mycket tid 
och energi den närstående skulle lägga på att vårda patienten. Bolmsjö & Hermerén 
(2003) menade att information om tillgängliga hjälpmedel och bidrag var otillräcklig. 
Nolan, et al. (2008) skrev att de hjälpmedel som patienten fick till hemmet skapade 
stress hos de närstående eftersom de inte fått information och instruktion om hur de 
skulle användas.  
 
 
Psykisk påverkan hos närstående  
Bolmsjö & Hermerén (2003) skrev att de närstående inte tyckte om att tänka på och 
prata om framtiden, att ta en dag i taget underlättade vardagen. Om de närstående 
begravde sig i negativa tankar skulle livet bli för deprimerande. Medan en 
intervjuperson ofta tänkte på framtiden och undrade hur mycket tid de hade kvar 
tillsammans med patienten, hur livet skulle vara om ett år och hur sjukdomen skulle 
sluta. Enligt Olsson Ozanne, et al. (2011) ville de närstående ofta prata om framtiden 
medan patienten undvek det. I samma studie framkom det att tankar på framtiden 
skrämde och att de närstående var rädda att de inte skulle kunna planera och organisera 
sitt liv under sjukdomens lopp och efter personen dött.  
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Pagnini, et al. (2010) nämnde att de närstående var oroade för sin egen hälsa, men de 
var inte oroliga för att vara ensamma med patienten, att vara psykiskt otillräckliga, att ta 
hand om andra svårigheter i familjen eller att vara värdelös. Olsson, et al. (2010) 
menade att den närstående inte upplevde ökad ångest och depression men ökad psykisk 
stress. I studien av Pagnini, et al. (2010) framkom det att de närstående upplevde lindrig 
depression, ångest och börda. De hittade även ett samband mellan ångest och 
depression, om de närstående hade skattat sig högt på somatiska/psykiska/depressiva 
symtom hade de även skattat sig högt på ångest.  
 
Adelman, et al. (2004) hade studerat hur närstående och patient skattade varandras 
smärta och lidande. Närstående skattade patientens energi lägre, lidandet högre och 
tröttheten högre än patienten gjorde medan Olsson Ozanne, Strang, & Persson (2010) 
skrev att patient och närstående rankade ångest och mental påverkan lika, om den ena 
rankade lågt så gjorde den andra också det. 
 
Grehl, et al. (2010) fann ett samband mellan patientens allt sämre hälsa och depression 
hos närstående. Mock & Boerner (2010) skrev att förståelse av situationen inte 
påverkade antalet depressiva symtom hos patienten och den närstående. Situationer som 
patienter och närstående inte kunde finna någon nytta med, gav mer depressiva symtom 
än de situationer där patienter och närstående kunde finna nytta. I vissa situationer var 
det viktigare för den psykiska anpassningen att personen fann nytta i situationen än att 
de begrep den.  
 
 
Behov av tröst och stöd 
Enligt Olsson Ozanne, et al. (2010), Olsson, et al. (2010) och Olsson, et al. (2009) var 
det viktigt att ge stöd till alla individer i en familj under sjukdomsförloppet och lägga 
fokus på behov och önskningar. Olsson Ozanne, et al. (2011) skrev att förståelse, stöd, 
öppenhet och positiv anda stärkte familjebanden och gjorde det lättare att hantera 
situationen. Individerna hade olika behov angående vad de behövde prata om och 
känslan av att vara kontrollerad gav negativ effekt på familjen och gjorde situationen 
svårare att hantera. Bolmsjö & Hermerén (2003) ansåg att det fanns ett stort behov 
bland närstående att prata om sin situation med vänner, psykolog eller andra i samma 
situation. De som hade kontakt med ett ALS-team uppskattade detta. 
  
Olsson Ozanne, et al. (2011) menade att många närstående kände sig ensamma och 
frustrerade när de inte kunde få tröst eller bekräftelse av sin börda. Både patient och 
närstående behövde känna förståelse och stöd från den andre, men deras syn på hur 
detta skulle ske var olika. Den närstående och patienten undvek ofta att prata om sina 
egna känslor för att skydda varandra, vilket ledde till att deras förhållande blev lidande. 
Båda parter tyckte att det var påfrestande att den närstående ville prata om situationen 
medan patienten inte ville det. De närstående upplevde ibland att patienten styrde deras 
liv genom att hänvisa till sjukdomen och att patienten hade ett kontrollbehov som ökade 
i takt med att deras autonomi minskade vilket gjorde de närstående frustrerade. Enligt 
Boerner & Mock (2012) spelade stöd från patienten stor roll, närstående som upplevde 
patienten som stöttande kunde lättare se positivt på situationen oavsett hur allvarliga 
symtom patienten hade. Medan närstående som inte fick stöd från patienten bara kunde 
se positivt på situationen om patienten hade allvarliga symtom, vilket innebar att den 
närstående hade förståelse för att patienten inte orkade stödja. Mer allvarliga symtom 
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och mer stöd från patienten gjorde det troligare att den närstående skulle finna någon 
nytta med situationen. Patientens plåga var det som mest påverkade den närstående 
negativt. 
  
Det sociala nätverket var enligt Pagnini, et al. (2010) svårt att upprätthålla, eftersom 
vänner kunde känna sig obekväma när patienten fick mer symtom och då slutade 
komma på besök. Olsson Ozanne, et al. (2011) menade att närvaro av stöd gav styrka 
medan frånvaro av stöd och rädsla för förutfattade meningar påverkade förmågan att 
hantera situationen negativt vilket ledde till att den närstående inte fick ut något positivt 
i mötet med andra. Vänner gav känslomässigt, fysiskt och psykiskt stöd och 
uppmärksamhet till närstående vilket bidrog till styrka att hantera situationen. Den 
närståendes behov av att vara nära patienten, känslan att ge otillräckligt stöd, 
skamkänslor, hantera och oroa sig om andras förutfattade meningar påverkade både hur 
situationen hanterades och kontakten med andra människor. För att göra situationen mer 
hanterbar var det värdefullt med möten med andra i samma situation vilket gav 
gemenskap, känslomässigt stöd och kunskap. Ökat socialt stöd minskade enligt Pagnini, 
et al. (2010) den psykiska stressen av att vårda en närstående. 
  
Olsson Ozanne, et al. (2011) skrev att de närstående kände att stöd från myndigheter 
gav trygghet, men närståendes stolthet och skamkänslor gjorde att de i mindre 
utsträckning ville ta emot hjälp och anpassa hemmet. Det var lättare att acceptera hjälp 
från familjemedlemmar. Försämrad hälsa gjorde till slut att de var tvungna att ta emot 
hjälp. Den kommunikation och det stöd som kom utifrån underlättade att hantera 
vardagen och sorgen, men det prioriterades inte på grund av tidsbrist. Det avlastade de 
närstående och ökade tryggheten att få hjälp och kunskap om ytterligare hjälp. Rätt 
hjälp och anpassning var svår att få vid rätt tillfälle. Behov av stöd varierade med tiden 
och för att det skulle upplevas som meningsfullt behövde närstående fokusera på sig 
själva. 
  
Nolan, et al. (2008) skrev att närstående hade ett behov av närhet till patienten, att veta 
prognosen, att veta när döden närmade sig och att de faktiskt hjälpte patienten. 
Närstående kände på olika sätt stress, utmattning och depression över att behöva fatta 
beslut angående vården av patienten i livets slut. En närstående sa att hon var rädd för 
att andra i familjen skulle tycka att hon dödade patienten om hon fattade fel beslut eller 
om hennes vårdande var otillräckligt. Närstående var också rädda att de inte skulle 
stödja sina barn tillräckligt, både under sjukdomen och efter patienten avlidit (Olsson 
Ozanne, et al. 2011). Oro för hur barnen skulle hantera situationen och deras utsatthet 
gav närstående dåligt samvete. Föräldrarna undvek att informera sina barn om 
sjukdomen eftersom de inte hade tillräckligt med tid för barnen på grund av sin egen 
sorg vilket ledde till tvivel hos barnen. De närståendes frustration och ilska gick ut över 
barnen när situationen blev för påfrestande (ibid.). 
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Diskussion 
Metoddiskussion  
I litteraturstudien gjordes sökningar i tre databaser: Cinahl och Pubmed eftersom de 
inriktar sig på omvårdnad vilket var relevant till syftet. Psycinfo eftersom den innehåller 
psykologisk forskning och kunde svara till vårt syfte som var närståendes upplevelser.  
Sökningen i Psycinfo resulterade inte i mer än en ny artikel vilket kan ses som negativt 
eftersom denna databas har en annan inriktning än Cinahl och Pubmed. Men det kan 
även ses som positivt eftersom det kan tyda på att sökningarna i de andra databaserna 
täckte allt. Användningen av tre databaser ses som en styrka eftersom sannolikheten att 
missa något minskar. 
  
I Cinahl användes Cinahl heading för ALS för att få en säker sökning med rätt innehåll. 
Det fanns inget motsvarande engelskt ord för närstående därför kombinerades flera 
fritextord, för att täcka in alla artiklar som handlade om närstående. Det som kan vara 
negativt är att artiklar med närstående kan ha missats om författarna använt andra ord än 
de som söktes på men att sökningen gjorts med flera olika fritextord kan också vara 
positivt eftersom chansen att få med alla artiklar i ämnet ökar. 
  
I Pubmed användes meshterm för ALS för en säker sökning med rätt innehåll. 
Meshtermen kombinerades med family för att komma åt närståendes upplevelser. 
Sökning gjordes även med andra fritextord för närstående: relative, spous och next of 
kin, men eftersom dessa endast resulterade i artiklar som redan lästs, är dessa sökningar 
inte redovisade i sökordsöversikten i bilaga A eller i sökhistoriken i bilaga B. 
  
I Psycinfo söktes ALS med fritext och när abstrakt lästes hittades thesaurus för ALS 
som var Lou Gehrig disease. Eftersom det fanns så få träffar lästes alla titlar, inga 
fritextord lades till eftersom det hade gjort sökningen mer begränsad.  
  
I alla databaser valdes artiklar som inte handlade om närstående och som inte kunde 
svara på syftet bort, till exempel de om genetik. Det kan innebära att de artiklar där 
genetik var med i titeln handlade om närståendes upplevelse och då varit relevanta 
vilket kan ses som en svaghet. Ingen begränsning av årtalen fanns med i sökningarna 
eftersom det finns begränsat med forskning inom området och även äldre forskning kan 
vara aktuell. Det hade inte påverkat sökningarna om årtal hade varit ett 
inklusionskriterie eftersom alla resultatartiklar är publicerade inom en 10 års period.  
  
I två av de artiklar som använts var två av de intervjuade vårdpersonal och det går inte 
att urskilja vilka svar som är deras och vilka som kommer från de närstående. Eftersom 
50 stycken av de intervjuade bestod av närstående inkluderades artiklarna i resultatet.  
I många artiklar hade både närstående och patienter intervjuats, hade varit intressant 
med fler artiklar som riktat in sig på enbart närstående.  
  
I vår studie ingår endast ett fåtal kvalitativa artiklar, det kan vara svårt för en person att 
förklara en upplevelse och då kan de kvantitativa artiklarna ge en tydligare bild. De 
kvantitativa artiklarna övervägde i resultatet och gav en bra bild av upplevelsen.  
I resultatet ingår två artiklar med låg vetenskaplig kvalitet dessa inkluderades eftersom 
den låga graderingen beror på att det saknades abstrakt, redovisning av bortfall och 
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etiska aspekter. I den ena artikeln var det otydligt syfte och knapphändig diskussion. 
Detta bedömdes inte påverka deras resultat som var relevant till vårt syfte. 
  
Flera resultat artiklar var skrivna av samma författare och detta kan ses som en svaghet 
eftersom vårt resultat kan bli vinklat efter deras förförståelse. Det kan även ses som en 
styrka eftersom dessa författare har stor kunskap inom området. Resultatartiklarna är 
från länder med kultur som liknar Sveriges, vilket gör att resultatet kan appliceras på 
svensk hälso- och sjukvård.  
  
Resultatartiklarna delades upp och lästes individuellt, de delarna i artiklarna som 
svarade på syftet bearbetades tillsammans. De artiklar som var svåra att bearbeta till 
exempel de artiklar som handlade om både patient och närstående lästes gemensamt.  
Det kan ses som en styrka eftersom då var det mindre risk att missa relevant innehåll.  
  
 
Resultatdiskussion 
Information - grunden till förståelse  
Enligt Bolmsjö & Hermerén (2003) gavs det otillräcklig information om tillgängliga 
hjälpmedel och bidrag. De hjälpmedel som patienten fick till hemmet skapade stress hos 
de närstående eftersom de inte fått information och instruktion om hur de skulle 
användas (Nolan, et al., 2008).  Detta visar att informationen är viktig för att de 
närstående ska kunna vara kreativa, lösa de problem som uppkommer och använda de 
resurser och hjälpmedel som finns. Benzein, et al. (2012) menade att vilken information 
patienten fick berodde på vad personalen tyckte var värdefullt. Det är bra om 
sjuksköterskan kan lägga bort sina egna värderingar om vad som är viktigt eller oviktigt 
och se vilken information patienten och de närstående behöver. 
  
De närstående upplevde att vårdpersonalen inte hade tillräckligt med kunskap och 
förståelse vilket ledde till otillräcklig information (Olsson Ozanne, et al., 2011). Enligt 
Cullberg (2006) kan en person som är i chock ha svårt att komma ihåg vad som har 
sagts och därför är det viktigt att inte ge viktig information under denna tid. Det går här 
att se att om närstående inte kan känna tillit till vårdpersonalen och lita på att de får all 
information de behöver. Det är viktigt att vårdpersonalen ser den närstående och har 
förståelse för deras situation, för att veta vad för information de behöver och kan ta in.  
 
 
Vikten av sociala relationer och stöd  
Den akuta fasen innebär att en kris har uppstått och personen befinner sig först i 
chockfasen som sedan övergår till reaktionsfasen. Från den akuta fasen övergår 
personen till bearbetningsfasen där anpassning till det nya livet kan ske (Cullberg, 
2006). Hecht, Graesel, Tigges, Hillemacher, Winterholler, et al (2003) menade att ökat 
vårdbehov hos patienten gjorde att möjligheten för den närstående att bedriva sociala 
relationer minskade vilket gav ökad börda. Det går att se ett samband mellan sociala 
kontakter och krisbearbetning. I den akuta fasen fokuserar den närstående mycket på 
patienten och när denna övergår till bearbetningsfasen kan personen ta upp de sociala 
kontakterna och börja återgå till vardagen. Det är viktigt att bibehålla de sociala 
kontakterna för välmåendet hos både patienten och den närstående.  
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Sjuksköterskan kan ge den närstående uppmärksamhet genom att fråga hur de mår och 
om de har någon att prata med, det är viktigt att ha tid för att lyssna på svaret. Öhman & 
Söderberg (2004b) menade att de närstående ofta spenderade mer tid med patienten och 
på grund av detta minskade kontakten med familj, släktingar och vänner. Eriksson & 
Svedlund (2006) och Olsson Ozanne, et al. (2011) sa att det var viktigt att upprätthålla 
relationer med vänner och familj eftersom de gav känslomässigt, fysiskt och psykiskt 
stöd vilket gjorde att de närstående kunde hantera situationen. Stöd är viktigt för att den 
närstående ska känna att det finns någon att dela bördan med. Enlig Pagnini, et al. 
(2010) var det svårt att upprätthålla det sociala nätverket eftersom vänner kunde känna 
sig obekväma när patienten fick mer symtom. De sociala relationerna är viktiga för de 
närstående under sjukdomsförloppet, för det underlättar när de kan dela med sig av 
tankar och funderingar med någon. I dessa situationer är det viktigt att ge information 
till närstående om att när stöd från vänner och släktingar är otillräckligt kan 
professionellt stöd behövas.  
  
Enligt Socialstyrelsen (2013) kan närstående behöva stöd genom insatser medan det 
ibland räcker med stöd genom information. För vårdpersonal är det viktigt att inte 
enbart se patienten utan även de närstående för att de inte ska drabbas av sjukdom och 
stress. Enligt Öhman (2009b) utvecklade sjuksköterskan ofta en nära relation med 
patienten och de närstående. Öhman & Söderberg (2004) menade att sjuksköterskan 
kunde vara en länk mellan familjemedlemmar när döden närmade sig och till exempel 
rädsla uppstod, då kunde sjuksköterskan stödja. Sjuksköterskan kan stödja de 
närstående vid de tillfällen när behovet finns och de närstående inte räcker till för 
varandra.  
  
De närstående uppskattade möten med andra i samma situation där de kunde dela 
information hur de skulle hantera vissa saker och förändringar som skedde (Öhman & 
Söderberg, 2004b). Detta visar att det är en viktig del i sjukdomsförloppet att ta del av 
andras upplevelser för att kunna hantera situationen. Det fanns ett stort behov av 
närstående att prata om sjukdomssituationen med vänner, psykolog eller andra i samma 
situation och de som fick kontakt med ett ALS-team uppskattade detta (Bolmsjö & 
Hermerén, 2003). Olsson Ozanne, et al. (2011) skrev att många närstående kände sig 
ensamma och frustrerade när de inte kunde få bekräftelse av sin börda. Det är viktigt för 
sjuksköterskan att se individens sårbarhet och erbjuda kontakt med kuratorer eller 
psykolog.  
  
De närstående upplevde att de var bundna och inte hade någon egentid. En person 
beskrev att det kändes som att sitta i fängelse (Öhman & Söderberg, 2004b). Eriksson & 
Svedlund (2006) ansåg att de närstående inte ville ge upp sin frihet och egentid utan 
behålla livet som det var före sjukdomen. Egentiden för den närstående är viktig för att 
ha ork att ta hand om patienten men att ta tid för sig själv kan skapa skamkänslor hos 
den närstående eftersom de vill vara tillgängliga för patienten dygnet runt. Olsson 
Ozanne, et al. (2011) menade att det varierade hur mycket egentid som fanns för den 
närstående vilket påverkade den upplevda bördan. Detta skapade en känsla av att inte ha 
gjort tillräckligt även om tiden lades på patienten. De skrev även att de närstående inte 
ville ta emot hjälp eftersom det gav skamkänslor men tillslut blev de tvungna på grund 
av försämrad hälsa. 
  
Det går att se ett dilemma i studien av Olsson Ozanne, et al. (2011) där den närstående 
lägger all tid på patienten och väljer bort sin egentid men ändå känner att de gjort för 
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lite. Brist på egentid ger försämrad hälsa och de blir tvungna att ta emot hjälp utifrån 
trots att de inte vill. Sjuksköterskan kan upplysa den närstående om att det inte är en 
brist hos individen att behöva hjälp och att även den närståendes hälsa är viktig för en 
fungerande vardag. 
 
 
Livskvalité trots ökad börda 
Enligt Olsson, et al. (2010) hade patienterna ofta bättre livskvalité under 
sjukdomsförloppet än de närstående även om diagnosen påverkade båda parter. Bördan 
de närstående bar på gjorde att de avstod från sina egna behov och därför fick lägre 
livskvalité. World Health Organisation [WHO] (1997) definierar livskvalité som 
individens uppfattning av sin plats i livet utifrån kultur och värderingar relaterat till 
individens mål, förväntningar, intressen och normer. Det går att se ett mönster i att 
många väljer bort de saker i livet som ger dem livskvalité, till exempel att den 
närstående inte går till jobbet eller ägnar sig åt hobbys. Om närstående orkar bibehålla 
det som ger livskvalité resulterar det i en bättre vardag.  
  
Livet handlar till stor del om att klara av och bearbeta okontrollerbara händelser till 
exempel sjukdom och död. När tidigare erfarenheter inte räcker till för att hantera en 
händelse hamnar personen i en kris (Cullberg, 2006). Sprangers, et al. (2002) menade 
att en kris kan störa den normala balansen mellan hur en person uppfattar och hanterar 
en situation. För att störningen inte ska bli så stor är det viktigt att behålla självkänslan 
för att effektivt kunna återfå sin livskvalité. Enligt Olsson Ozanne, et al. (2011) minskar 
lidandet om närstående accepterar situationen. De närstående undvek tidig hjälp 
eftersom det stärkte deras välbefinnande och självständighet. Detta innebär att 
närstående lättare kan hantera en kris om de först accepterar händelsen i livet och förstår 
vad som har hänt för att sedan kunna bearbeta krisen och återfå livskvalité. Sprangers, et 
al. (2002) nämnde även att de som befinner sig i den akuta krisen har lägre livskvalité 
än de som inte befinner sig i kris. Personer med högt självförtroende har lättare att 
bibehålla en god livskvalité även under kris. En kris kan stärka en persons förmåga till 
anpassning vilket i sin tur ökar livskvalitén. Sjuksköterskan kan informera den 
närstående att deras hälsa är viktig för att de ska kunna upprätthålla och stärka sin 
självkänsla.  
  
Bördan och ansvaret blev större för de närstående med tiden (Grehl, et al., 2010). 
Olsson Ozanne, et al. (2011) och Pagnini, et al. (2010) såg också ett samband mellan att 
ta mycket ansvar, upplevelsen av högre börda och även mindre socialt stöd. Det var 
svårt för de närstående att hitta tid för sig själva, vilket påverkade bördan negativt. 
Enligt Hecht, et al. (2003) avgjorde den närståendes börda hur livskvalitén var för både 
patienten och den närstående. I detta kan man se att den närstående behöver avlastning 
för att upprätthålla sin livskvalité. Bättre livskvalité hos den närstående borde resultera i 
bättre vård för patienten.  
 
 
Konklusion 
Vid analys framkom fem teman: förändrade livsvillkor, närståendes upplevelse av 
välbefinnande, informationens betydelse, psykisk påverkan hos närstående och behov 
av tröst och stöd. För närstående handlar det om att försöka acceptera situationen de 

14 
 



lever i som nu innebär en ökad börda och begränsad egentid. Relationen mellan de 
närstående och patienten påverkade till stor del välbefinnandet och även fast sjukdomen 
känslomässigt påverkade båda hade den närstående ofta sämre livskvalité än patienten. 
För de närstående var det lättare att hantera situationen om de fått god information, men 
i många studier framkom att informationen var otillräcklig. Den ständiga försämringen 
hos patienten gav den närstående ökad psykisk stress. I vissa situationer var det 
viktigare att personen fann nytta än att de begrep den. Det fanns ett stort behov att prata 
om sin situation och även ta del av andras upplevelser men trots att det var viktigt var 
det svårt att upprätthålla det sociala nätverket.  
 
 
Implikation 
När en närstående blir sjuk är det extra viktigt att som sjuksköterska vara lyhörd och se 
både patient och närstående i sjukdomen. Det finns en brist hos hälso- och 
sjukvårdspersonal att ge information på ett adekvat sätt. Det är sjukvårdspersonalens 
uppgift att försäkra sig om att individen har förstått och tagit till sig informationen. 
Sjuksköterskan möter många närstående som är i behov av stöd och som påverkas av 
sjukdomen därför bör det ingå mer om mötet med närstående i 
sjuksköterskeutbildningen.  
 
Det finns lite forskning om de ALS-patienter och de närstående som lever en längre tid 
med sjukdomen. Det finns de personer som har levt i över 20 år med sjukdomen och  
mer forskning inom detta område kunde inge hopp till patienter och deras närstående 
och finna orsaken till varför vissa överlever längre än andra. 
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kin over time 

Studera välbefinnandet 
hos patienter med ALS 
och deras närstående, 
hur de skattar varandras 
välbefinnande genom 
sjukdomsförloppet och 
även att utröna om 
välbefinnandet är 
relaterat till patientens 
försämrade fysiska 
funktion. 

Metod: Deltagarna skattade sitt 
eget och sin anhöriges 
välbefinnande och forskarna 
bedömde patientens fysiska 
funktion, 1-4 gånger 
Urval: 35 par 
Bortfall: 12 par  

Välbefinnandet hos patienten 
och den närstående är till stor 
del beroende av det grundliga 
välbefinnandet och relationen 
mellan patient och närstående, 
mer än den försämrade fysiska 
funktionen hos patienten. 

Grad 1 

2010 
Sverige 
Cinahl 
 

Olsson, A. G., 
Markhede, I., 
Strang, S., & 
Persson, L. I.  

Differences in 
quality of life 
modalities give 
rise to needs of 
individual support 
in patients with 
ALS and their 
next of kin 

Undersöka 
hälsorelaterad 
livskvalité, individuell 
livskvalité, ångest och 
depression hos patient 
med ALS och deras 
anhöriga i relation till 
patientens fysiska 
funktion över tid. 

Metod: Patienter och närstående 
skattade hälsa, livskvalité, 
ångest och depression, 
patientens fysiska och 
neurologiska funktion. 
Urval: 35 par med patienter och 
närstående. 
Bortfall: 12 par. 

Livskvalitén förändrades inte 
över tid. De flesta 
skattningarna var lika hos 
patient och närstående.  
Resultaten tyder på att det är 
viktigt med stöd både 
individuellt och i par för 
patienten och den närstående.  

Grad 1 

 

 

 

 



Tabell 3. Artikelöversikt kvantitativ metod     Bilaga D4 
 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2010 
Sverige 
Cinahl 

Olsson Ozanne, A. 
G., Strang, S. & 
Persson, L. I. 

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

Studera 
hälsorelaterat 
välbefinnande, 
ångest, depression 
för en patient med 
ALS och närstående 
och att jämföra 
resultatet med en 
delmängd av den 
svenska 
populationen. 

Metod: deltagarna fyllde i SF-36 
och The hospital anxiety and 
depressionscale och patienternas 
fysiska funktion uppskattades. 
Urval: patienter och deras 
närstående totalt 35 par 
Bortfall: 12 par 

Både patient och närstående 
påverkas av sjukdomen 
oberoende av patientens 
fysiska funktion. 

Grad 1 

2010 
Italien 
Cinahl 

Pagnini, F., Rossi, 
G., Lunetta, C., 
Banfi, P., 
Castelnuovo, G., 
Corbo, M., & 
Molinari, E. 

 Burden, 
depression, and 
anxiety in 
caregivers of 
people with 
amyotrophic 
lateral sclerosis. 

Undersöka 
sambandet mellan 
oro, börda, ångest, 
depression och 
upplevelsen av stöd 
för närstående till en 
person med ALS. 

Metod: tvärsnittsstudie där de 
bedömde de närståendes börda, 
depression, ångest, socialt stöd, oro 
i förhållande till patientens 
sjukdom. 
Urval: 40 närstående 
Bortfall: ej angivet 
 

Närståendes börda har positivt 
samband med depression och 
ångest och ett negativt 
samband med socialt stöd. 
Patientens fysiska funktion 
hade ett positivt samband med 
den närståendes börda, ångest 
och depression. 

Grad 3 

 

 

 

 



Tabell 3. Artikelöversikt kvalitativ och kvantitativ metod    Bilaga E 
 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2008 
USA & 
Canada 
Cinahl 
 

Nolan, M. T., Kub, 
J., Hughes, M. T., 
Terry, P. B., 
Astrow, A. B., 
Carbo, C. A., 
Thompson, R. E., 
Clawson, L., 
Texeira, K. & 
Sulmasy, D. P. 

Family health 
care decision 
making and self-
efficacy with 
patients with ALS 
at the end of life. 

Jämföra hur mycket 
patienten involverar 
familjen i 
beslutstagande 
angående vården i 
livets slutskede, hur 
de vill att det ska vara 
och hur det faktiskt 
är.  

Metod: kvantitativ studie som 
fördjupades med kvalitativa 
djupgående intervjuer. 
Urval: 16 par med patienter och 
närstående i den kvantitativa 
delen och 5 närstående i den 
kvalitativa delen. 
Bortfall: ej angivet 
 

Det är viktigt att diskutera hur 
beslutsfattande ska ske vid 
livets slutskede. 

Grad 1 
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