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Sammanfattning 

Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en obotlig neurodegenerativ sjukdom som leder 
till muskelförtvining och förlamning. Syftet med studien var att beskriva 
copingstrategier hos personer med ALS. Studien genomfördes som en systematisk 
litteraturstudie med deduktiv riktad innehållsanalys. Tolv resultatartiklar analyserades 
och sammanställdes. Två kategorier beskrivs enligt befintlig teori: problemfokuserad 
coping och känslofokuserad coping. Den problemfokuserade copingstrategin 
självständighet och den känslofokuserade copingstrategin användande av stöd visades 
ge personer med ALS ett bättre välbefinnande genom att minska oro och ångest. 
Användandet av copinstrategier sågs variera beroende på individen och 
sjukdomsprogressionen. Den känslofokuserade copingstrategin undvikande sågs 
föredras i ett tidigare skede av sjukdomen medan den omdefinierande copingstrategin 
jag är filosofisk mot min sjukdom det som kommer må komma, som är en annan form 
av känslofokuserad copingstrategi, användes mer i slutskedet av sjukdomen ALS. 
Personer med ALS ökade hanteringen av sin sjukdom genom att använda rätt 
copingstrategier vid rätt tidpunkt i sjukdomsförloppet. För att personer med ALS ska 
kunna uppleva trygghet trots sin sjukdom bör sjuksköterskan ha god kunskap om 
copingstrategier. 
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Abstract 

Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is an incurable neurodegenerative disease that 
leads to muscle weakness and paralysis. The purpose of the study was to describe 
coping strategies for people with ALS. The study was conducted as a systematic 
literature with deductive directed content analysis. The results from twelve articles 
were analyzed and summarized. Two categories were described according to existing 
theory: problem- focused coping and emotion- focused coping. The problem- focused 
coping strategy independence and the emotion-focused coping strategy to use support 
appeared to give people with ALS better well-being by reducing anxiety. The use of 
coping strategies was seen to vary depending on the individual and the disease 
progression. The problem-focused coping strategy avoidance was seen to be preferred 
at an earlier stage of the disease while the meaning- based coping strategy I am 
philosophical about my illness whatever will be will be, which is a emotion-focused 
coping strategy was used more in the final stages of the disease ALS. People with 
ALS increased management of their disease by using appropriate coping strategies at 
the right time in course of the disease. To be able to experience security despite 
illness for people with ALS, nurses should have good knowledge about coping 
strategies. 
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Inledning 
Globalt drabbas 2-5 personer per 100 000 invånare årligen av ALS enligt Davis & 
Lou (2010). I Sverige uppskattas drygt 200 personer diagnostiseras med ALS per år. 
ALS drabbar människor i alla åldrar men främst människor mellan 50 år och 70 år. 
Dubbelt så många män som kvinnor drabbas (Socialstyrelsen, 2014). ALS är en 
sjukdom utan botemedel där endast symtomen behandlas (Averill, Kasarskis & 
Segerstrom, 2013). Personer med ALS kan uppleva känslan av att förlora kontrollen i 
samband med diagnostiseringen beskriver Ozanne (2015). Boston, Bruce & 
Schreiber, (2011) beskriver att en människa som diagnostiseras med en obotlig 
sjukdom kan uppleva 56 olika typer av lidande. Den drabbade kan bland annat 
uppleva en känsla av ensamhet och hopplöshet. Sjuksköterskan har ansvar för 
omvårdnaden av personer med ALS och i det ingår att stödja personen i valet av 
copingstrategier för att hantera sjukdomen (Davis et al., 2010) och minska den 
eventuella psykiska påverkan (Averill, Kaskarskis & Segerstrom, 2007). Trots 
tidigare forskning som undersökt olika psykosociala aspekter av ALS menar Kurt, 
Nijboer, Matuz och Kübler (2007) att omvårdnaden inte har utvecklats gällande att 
stödja patienter i användandet av olika copingstrategier.  

Bakgrund 
Patofysiologi vid ALS 
ALS är en obotlig, progressiv och dödlig neurodegenerativ sjukdom som 
karaktäriseras av nedbrytning av de motoriska neuronen i hjärnan (Wijesekera & 
Leigh, 2009). Detta leder till muskelsvaghet i kroppen som med tiden utvecklas till en 
ofrivillig förlust av kroppsrörelser. Övriga symptom som uppkommer under 
sjukdomsförloppet är spasticitet, dysfagi, dysarti och dyspné. Sjukdomsprocessen 
karaktäriseras av att de övre (centrala) och nedre (perifera) motorneuronen skadas, 
vilket leder till att neuronen inte blir tillräckligt stimulerade och därför atrofieras. Till 
debutsymtomen hör muskelsvaghet och ofrivilliga muskelryckningar i mindre 
muskelgrupper till exempel i handens småmuskler. Hur symtomen yttrar sig beror på 
var skadan är störst. Vid dominerande skada på de centrala motorneuronen resulterar 
det i spasticitet medan dominerande skada på de perifera neuronen resulterar i slapp 
pares och muskelatrofi. ALS förekommer i tre former, gemensamt för dem är att efter 
varierad tidsperiod från månader till år, utvecklar alla patienter liknande symtom. Det 
kan vara som att förlora kontrollen över kroppens viljestyrda rörelser, förmågan att 
röra sig, svälja, tala och andas. Sjukdomen leder slutligen till 
aspirationskomplikationer, andningsinsufficiens och att patienten avlider (Wijesekera 
et al., 2009). ALS drabbar vanligen friska människor som befinner sig mitt i livet och 
i de flesta fall insjuknar patienten utan någon känd genetisk orsak, det vill säga 
sporadiskt. En mindre del, ungefär tio procent av personer med ALS insjuknar på 
grund av ärftliga genförändringar. Förutom de patienter som har visat en ärftlig orsak 
till sitt insjuknande är det fortfarande okänt varför personer drabbas av ALS  
(Forsberg et al., 2010). Den genomsnittliga återstående livslängden från 
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symptomdebut är 3-5 år  (Chiò, Logroscino, Hardiman, Swingler, Mitchell, Beghi & 
Traynor, 2009). 

Omvårdnad vid ALS 
Enligt hälso- sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska vårdpersonalen inom sjukvården 
bedriva en god vård och i arbetet förebygga ohälsa. Vid beskedet om att en person 
drabbats av ALS kan rädsla för döden uppkomma. Patientens tankar om livet, döden, 
tro, hopp och förlåtelse kan väckas och därför är det viktigt att sjuksköterskan har en 
förståelse och kunskap i att möta patientens ökade behov av att bearbeta existentiella 
frågor. Sjuksköterskan ska finnas där och hjälpa patienten att hantera sina känslor 
(Ozanne, 2015). Patientens känsla av trygghet kan öka genom att göras delaktig i sin 
egen omvårdnad (Lambert, 2010; Ozanne, 2015). I arbetet med att stödja patienten 
kan det salutogena perspektivet och Aaron Antonovskys begrepp känsla av 
sammanhang (KASAM) vara viktiga stöd för sjuksköterskan. KASAM syftar enligt 
Antonovsky till att patienten upplever hälsa när hen upplever en känsla av 
sammanhang (KASAM), vilket leder till förståelse, meningsfullhet och hanterbarhet 
(Antonovsky, 1987). Det skapar förutsättningar för patienten att öka förståelsen för 
sin livssituation. Genom att ge patienten undervisning och utbildning så blir 
situationen lättare att se och förståelsen för sammanhanget ökar (Chambers & 
Thomson, 2009). Sjuksköterska kan med hjälp av öppna frågor i samtal med patienten 
driva till reflektion över sin livssituation och därmed öka begripligheten. Tillsammans 
med patienten lyfts de faktorer fram som bibehåller hälsan hos patienten (Sahlsten, 
Larsson, Sjöström & Plos, 2009). Detta medför att patientens autonomi och 
självbestämmanderätt bevaras och kan minska risken för psykisk ohälsa hos patienten 
(Ozanne, 2015). Enligt Antonovsky (1987) tolererar människor med ett starkt 
KASAM påfrestande livhändelser bättre vilket leder till bättre hälsa. 

Copingstrategier 
Lazarus och Folkman (1984) beskriver att coping är ett begrepp för den strategi en 
människa använder sig av för att hantera sina livshändelser. Begreppet coping 
omfattar alla krafter eller ansträngningar en person utnyttjar för att klara av sin 
psykologiska, emotionella och fysiska stress som kommer med en livskris. Valet av 
copingstrategi styrs av människans utbildning, självkänsla, religiösa tro, tidigare 
livserfarenhet, ålder och kön (Lazarus & Folkman, 1984) men även sjuksköterskan 
kan påverka användandet och valet av copingstrategier. I arbetet med att stödja 
patienten i användandet av copingsstrategier kan sjuksköterskan luta sig mot sister 
Callista Roys adaptionsmodell som syftar till att stärka patientens förmåga att anpassa 
sig till förändringar. Roy menar att anpassningsprocessen påverkas av inre och yttre 
förändringar från miljön runt människan. Patientens adaption kan förbättras genom 
vägledning från sjuksköterskan så att ineffektiva copingstrategier utesluts. Roy menar 
att en del av omvårdnadens mål är att främja patientens adaption och för personer 
med ALS innebär det att under sjukdomsprogressionen ständigt behöva anpassa sig 
till nya symtom (Roy, 2008). Sjuksköterskan bör uppmuntra patienten att använda 
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olika copinstrategier under sjukdomstiden då copingstrategier vid neurologiska 
sjukdomar visats ge en ökad livskvalitet (Pozilli, Schweikert, Ekari, Oentrich & 
Bugge, 2012).  

Copingstrategier delas enligt Lazarus och Folkman (1984) in i två huvudgrupper: 
problemfokuserad coping och känslofokuserad coping. Vidare beskriver Lazarus och 
Folkman (1984) att känslofokuserad coping och problemfokuserad coping bör 
kombineras för att bäst hantera en svår situation. 

Problemfokuserad coping  

Problemfokuserad coping innebär att fokus hos den drabbade ligger på yttre problem, 
syftet är att lösa problem som hindrar personen att nå sina mål. Går de inte att lösa 
innebär det att personen måste arbeta med att hantera sin känslor, anpassa sig och 
acceptera problemet. Copingstrategier som ingår i problemfokuserad coping handlar 
om strategier där personen försöker lösa sina problem, det exempelvis handla om att 
personen strävar mot självständighet, kämpar mot sjukdomen, informationssökande 
och använder sig av positiva handlingar (Lazarus & Folkman, 1984).  

Den problemfokuserade copingstrategin självständighet syftar till att personen genom 
att behålla sin känsla av självständighet ökar sin känsla av kontroll. Självständighet 
innebär att inte uppleva sig beroende av andra människor (King, Duke & O`Conner, 
2009).  

Om personen använder sig av den problemfokuserade copingstrategin kämpa mot 
sjukdomen innebär det att personen ser sjukdomen som en utmaning och använder sig 
av sin kämparanda. Problem som uppkommer är till för att lösas och på så vis kämpar 
personen mot sjukdomen (Lazarus & Folkman, 1984) . 

Informationssökande är en annan typ av problemfokuserad copingstrategi som 
innebär att personen aktivt söker efter information om sin sjukdom. Informationen 
kan leda till ökad kunskap och förståelse. Personen kan även via 
informationssökandet finna sätt att hantera sin sjukdom (Lazarus & Folkman, 1984). 

Positiva handlingar som problemfokuserad copingstrategi syftar till att personen 
agerar på ett positivt sätt och genom det kan upplevelsen av en stressfull situation 
förändras. Att försöka styra bort negativa känslor genom ett positivt handlande kan 
leda till minskade negativa hälsoeffekter (Lazarus & Folkman, 1984). 

Känslofokuserad coping 

Känslofokuserad coping innebär enligt Lazarus och Folkman (1984) att personen 
måste ta hand om sina inre känslor på ett positivt och uppbyggande sätt för att kunna 
hantera livshändelser. Känslofokuserad coping innefattar följande copingstrategier: 
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användande av stöd, användande av känslomässigt stöd, andlighet, tro, mindfulness, 
omdefinierande och undvikande (Lazarus & Folkman, 1984).  

Att använda det sociala stödet är en känslofokuserad copingstrategi som hos personer 
med ALS kan öka motivationen till positiva handlingar. Det sociala stödet kan ge en 
bättre förståelse av personens situation och uppmuntra till positiva hälsobeteenden 
(Stanton, Revenson & Tennen, 2007) Att använda stöd av familjemedlemmar och att 
ha ett starkt socialt nätverk bidrar till att forma och bibehålla copingstrategier och är 
en emotionell tillgång för personer med ALS (Stanton et al., 2007). Kvinnor tenderar 
att välja emotionellt stöd mer än män då män anses vara mer analytiska och 
uppgiftsfokuserade (Hugel, Pih, Dougan, Rigby & Young, 2010).  

Andlighet ingår i den känslofokuserade copingen och ger hopp till människan och 
skapar livskraft. Andlighet och religion upplevs reducera stress och öka livskvalitén 
tack vare känslan av samhörighet (Montel, Albertini, Desnuelle & Spitz, 2012). Vid 
sjukdomar som ALS kan svårigheter med att försonas med sjukdomen uppkomma och 
då kan religion fungera som en känslofokuserad copingstrategi genom styrka och tröst 
(Walsh, Bremer, Felgoise & Simmons, 2003). Personer med ALS använder sin 
religiösa tro mer än den generella populationen (Hugel et al., 2010).  

Den känslofokuserade copingstrategin mindfulness utgår ifrån att personen ska lära 
sig leva i nuet och vara medveten om sin verklighet (Phillips & Pagnini, 2014).  
Mindfulness är en copingstrategi med buddistiskt ursprung som ger träning till att 
förhålla sig till livet och beskrivs som ett tillstånd av medvetenhet. Människor 
beskrivs leva sina liv på språng och bearbetar inte svåra livshändelser vilket med tiden 
påverkar hälsan i negativ riktning (Cullen, 2011). Denna copingstrategi har visats 
föredras av personer nydiagnostiserade med ALS då fokus ligger på positivt seende, 
anpassbarhet och humor vilket är viktigt för att kunna hantera diagnosen. Det innebär 
att vara i nuet och inte tänka på vad kan komma med framtiden (Bungener, Piquard, 
Pradat, Salachas, Meininger & Lacomblez, 2005).  

Omdefinierande coping är en form av känslofokuserad coping som innebär att 
personen fokuserar på något som förändrar upplevelsen av problemet genom att hitta 
nya vägar att hantera situationen. Personen har en filosofisk syn på sjukdomen, 
använda sig av positivt tänkande eller att ta dagen som den kommer. (Lazarus & 
Folkman, 1984).  

Den känslofokuserade copingen undvikande kan uppkomma om personen har svårt att 
acceptera sin situation och verkar distraherande. Det visas genom låg acceptans, 
förträngning och genom att undanhålla sina känslor från familj och vänner. På sikt 
kan användandet av undvikande coping öka personens inre stress (Lazarus & 
Folkman, 1984). 
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Problemformulering 
Personer med ALS förekommer i alla delar av vårdverksamheten och med tanke på 
sjukdomens svårighetsgrad och utveckling kan de behöva stöd i sin sjukdom och i 
användandet av copingstrategier för att kunna hantera sjukdomen. För att öka 
tryggheten i omvårdnaden hos personer med ALS är det av stor vikt att 
sjuksköterskan besitter goda kunskaper om copingstrategier. 

Syfte 
Att beskriva copingstrategier hos personer med ALS. 

Metod 
Denna litteraturstudie genomfördes med en deduktiv riktad innehållsanalys (Hsieh & 
Shannon, 2005). Genom granskning av litteratur och vetenskapliga artiklar har en 
djupare förståelse skapats för valt område.  

Datainsamling 
Inledningsvis gjordes en litteratursökning för att skapa en överblick över befintlig 
forskning och utifrån denna fastställdes problemområde och syfte. Därefter 
påbörjades den egentliga litteratursökningen, en systematisk litteratursökning 
(Friberg, 2012). Databaserna Academic Search Elite, Cinahl och PubMed valdes då 
de alla innehåller omvårdnadsforskning. Sökorden som användes var Amyotrofisk 
lateralskleros (Amyotrophic lateral sclerosis), Copingstrategier (Coping strategies) 
och Hantering (Coping), tabell 1 (Bilaga A). Vid sökningar trunkerades ordet coping 
strategies. Ordet blev då coping strateg* för att bredda sökningen och på så vis erhålla 
ett större resultat. Sökorden kombinerades med booleska operatorn AND (Forsberg & 
Wengström, 2013; Friberg, 2012). Sökningarna redovisas i tabell 2 (Bilaga B). 
Inklusionskriterierna var vetenskapliga artiklar publicerade på engelska mellan åren 
2006-2016 vilka framhävde patienters upplevelse av användandet av copingstrategier 
vid ALS. Vidare lästes abstrakt som var relevanta för syftet. De abstrakt som inte 
lästes antydde i rubriken att de inte svarade mot studiens syfte. Trettioåtta artiklar 
ansågs relevanta och de granskades enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall 
för studier med kvalitativa och kvantitativa metoder och mäter artiklarnas 
vetenskapliga grad. Artiklarna poängsätts och räknas sedan om till procent som 
motsvarar olika grader. Grad I motsvarar 80-100% och visade på hög vetenskaplig 
kvalité. Grad II motsvarar 70-79% och grad III, 60-69%. Efter granskning av de 38 
valda artiklarna exkluderas 26 artiklar då de var av grad II och grad III och visade inte 
på den höga vetenskapliga kvalitén som eftersträvades. Resterande 12 artiklar 
användes till resultatet och var av grad I. Resultatartiklarna summerades i en 
artikelöversikt där vetenskaplig grad redovisas, se tabell 3 (Bilaga C).  
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Academic Search Elite 

Totalt gjordes två sökningar i databasen. Vid första tillfället användes sökordet  
Amyotrophic lateral sclerosis som major headings [MH] i kombination med den 
booleska operatorn AND och sökordet coping strategies som trunkerades för att 
erhålla en bredare sökning. Sökningen resulterade i 19 träffar, alla abstrakt lästes. Av 
dessa granskades tio artiklar, sju artiklar svarade mot syftet och kvalité av grad I. I 
andra sökningen användes sökorden Amyotrophic lateral sclerosis [MH] AND coping 
[MH]. Sökningen resulterade i 42 träffar, av dessa lästes 38 abstrakt. Elva artiklar 
granskades, av dessa inkluderades 4 artiklar i resultatet. Artiklar som exkluderats från 
de två sökningarna i Academic Search Elite var antingen av grad II eller grad III och 
ansågs vara av för låg vetenskaplig kvalité för att inkluderas i resultatet. 

Cinahl 

I Cinahl gjordes två sökningar. Vid första sökningen användes orden Amyotrophic 
lateral sclerosis [MH] AND copings strateg*. Denna sökningen resulterade i 5 träffar 
varav tre var dubbletter. Sökningen resulterade i noll granskade artiklar och noll 
resultatartiklar. Vid andra sökningen i Cinahl användes sökorden Amyotrophic lateral 
sclerosis [MH] AND coping [MH]. Sökningen resulterade i 16 artiklar där alla 
abstrakt lästes, tre artiklar var dubbletter och 2 artiklar granskades. Sökningen ledde 
till noll resultatartiklar. Artiklar som exkluderats från de två sökningarna i Cinahl var 
antingen av grad II eller grad III och ansågs vara av för låg vetenskaplig kvalité för att 
inkluderas i resultatet. 

PubMed 

I PubMed gjordes två sökningar. Första sökningen innehöll sökordet Amyotrophic 
lateral sclerosis som Medical Subject Headings [MeSH] AND coping strateg* och 
resulterade i 19 träffar. Alla 19 abstrakt lästes, sex artiklar granskades men inga 
artiklar inkluderades i resultatet. I andra sökningen användes sökorden Amyotrophic 
lateral sclerosis [MeSH] AND coping [MeSH], det resulterade i 71 träffar och 30 
abstrakt lästes. Åtta artiklar var dubbletter, nio granskades och en artikel inkluderades 
till resultatet. Artiklar som exkluderats från de två sökningarna i Pubmed var antingen 
av grad II eller grad III och ansågs vara av för låg vetenskaplig kvalité för att 
inkluderas i resultatet. 

Databearbetning 
Databearbetningen skedde genom en innehållsanalysen enligt Hsieh och Shannons 
(2005) modell för deduktiv riktad innehållsanalys. Data analyserades och 
kategoriserades utefter existerande teorier om copingstrategier: problemfokuserad 
coping och känslofokuserad coping (Lazarus & Folkman, 1984). Målet med en riktad 
innehåll analys är att validera den valda teorin. Artiklarna lästes upprepade gånger 
individuellt och gemensamt. Därefter diskuterades artiklarnas innehåll och data 
kodades utefter vald teori, se tabell 4 (Hsieh & Shannon, 2005). 
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Tabell 4. Artiklarnas representativitet i kategorier 

 
Forskningsetiska överväganden 
De internationella etiska principer kring forskning som avser människor syftar till att 
skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning 
(Helsingforsdeklarationen, 2013). I de etiska principerna står att endast forskning som 
respekterar människovärdet accepteras och att hänsyn till de mänskliga rättigheterna, 
grundläggande friheten, hälsa, säkerhet och personers integritet ska visas (Henricson, 
2012). Belmontrapportens tre etiska aspekter som också ligger till grund för forskning 
är: rättviseprincipen, göra-gott principen och autonomiprincipen. Rättviseprincipen 
bygger på att alla som deltar i studien ska ha samma möjlighet till deltagandet. Göra-
gott principen innebär att forskningen ska vara gynnsam för deltagarna, den ser till 
deltagarnas välbefinnande och genom göra-gott principen ska inga deltagare ta skada. 
Autonomiprincipen reglerar synen på människan och dennes rättigheter. Deltagarna 
har själva rätt att bestämma över sina liv och att de deltagare som har begränsad 
autonomi på grund av ålder eller funktionsnedsättning ska skyddas (Henricson, 2012). 
Målsättningen med denna litteraturstudie var att samtliga resultatartiklar skulle vara 
granskade av en etisk kommitté eller uppvisa noggranna etiska överväganden 
(Forsberg & Wengström, 2013). Till denna litteraturstudie var åtta resultatartiklar 
granskade och godkända av en etisk kommitté, resterande fyra uppvisade noggranna 
etiska överväganden (Forsberg & Wengström, 2013). Denna studie kan bidra till en 
ökad kunskap hos sjuksköterskor i att stödja personer med ALS i att hantera sin 
livssituation. 

Artikel Problemfokuserad coping 
-självständighet 

-kämpa mot sjukdomen 
-informationssökande 
-positiva handlingar 

Känslofokuserad coping 
-användandet av stöd/ 

känslomässigt stöd 
-andlighet/tro 
-mindfulness 

-omdefinierande 
-undvikande 

Foley et al. (2007) X X 
Larsson et al. (2013) X X 
Larsson et al. (2015) X X 
Lulé et al. (2011)   X 
Matuz et al. (2010) X X 
Montel et al. (2011a)   X 
Montel et al. (2011b)   X 
Ozanne et al. (2010)   X 
Ozanne et al. (2011) X X 
Ozanne et al. (2012)   X 
Pagnini et al. (2014)   X 
Tramonti et al. (2012)   X 
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Resultat 
Problemfokuserad coping 
Den problemfokuserade copingstrategin självständighet användes av personer med 
ALS för att behålla normalitet och självständighet i sina liv. Det visades genom att 
personerna föredragit att använda sig av hjälpmedel istället för att vara i 
beroendeställning av en annan människa. (Jakobsson Larsson, Nordin, Askmark & 
Nygren., 2013; Jakobsson Larsson, Nordin & Nygren., 2015; Tramonti, Bongioanni, 
Fanciullacci & Rossi., 2012). Jakobsson Larsson et al. (2013) beskriver att personerna 
med ALS värderade sin självständighet och självbestämmanderätt högt för att behålla 
sin livskvalité. Matuz, Birbaumer, Hautzinger och Kübler (2010) och Jakobsson 
Larsson et al. (2015) konstaterar att personer med ALS som använt sig av 
copingstrategin självständighet rapporterade lägre symtom på depression och en lägre 
nivå av känslomässig stress (Jakobsson Larsson et al. 2013). Vissa personer med ALS 
som använde sig av den problemfokuserade copingstrategin självständighet, 
fokuserade på en hälsosam livsstil, oroade sig mindre för sin sjukdom och uppgav en 
önskan om botemedel mot ALS (Olsson Ozanne, Graneheim, Persson & Strang, 
2011). De uppgavs uppleva lycka när vardagliga aktiviteter utfördes (Matuz et al., 
2010; Olsson Ozanne et al., 2011). "Att ha möjligheten att vara självständig är en av 
sakerna och att fortsätta arbeta. Jag njuter av att arbeta och det är viktigt för mig." 
(Foley et al. 2007, s.166). Personer med ALS som hade fysiska 
funktionsnedsättningar använde sig av copingstrategin självständighet i mindre 
utsträckning då behovet av hjälp var större (Tramonti et al., 2012). 

Foley, O`Mahony och Hardiman (2007) beskriver att personer med ALS uppgett att 
de kämpat mot sjukdomen som en copingstrategi. Det sågs genom att personerna varit 
angelägna om att försöka lösa problem som uppkommit på grund av sjukdomen 
(Foley et al., 2007). 

Informationssökande är en problemfokuserad copingstrategi som visades ge personer 
med ALS en högre upplevd livskvalité (Matus et al., 2010). I Jakobsson Larsson et al. 
(2013) sågs copingstrategin informationssökning användas i samband med besked om 
ALS. Att leta efter information om sin sjukdom kan vara ett sätt att hitta lösningar på 
upplevda problem (Jakobsson Larsson et al., 2013).  

Positiva handlingar är en form av problemfokuserad coping som användes av 
personer med ALS (Jakobsson Larsson et al., 2013; Jakobsson Larsson et al., 2015). 
Användandet av problemfokuserad coping kan öka känslan av kontroll och personer 
med ALS som aktivt använde sig av positiva handlingar visade på mindre symtom på 
depression och ett högre välbefinnande (Jakobsson Larsson et al., 2013; Jakobsson 
Larsson et al., 2015). Personer med ALS med mindre fysiska funktionsnedsättningar 
använde sig av copingstrategin positiva handlingar mer jämfört med personer med 
ALS med större fysiska funktionsnedsättningar. Personer med ALS under 64 år 
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använde positiva handlingar som copingstrategi mer än de som var över 65 år ( 
Jakobsson Larsson et al. 2013).   

Känslofokuserad coping 
Personer med ALS använde den känslofokuserade copingstrategin användandet av 
stöd och där poängterades familjen vara ett viktigt stöd (Lulé, Pauli, Altintas, Singer, 
Merk, Uttner, Birbaumer & Ludolph., 2011; Foley et al., 2007; Jakobsson Larsson et 
al., 2013; Jakobsson Larsson et al., 2015; Matuz et al., 2010; Montel, Albertini & 
Spitz., 2011a; Tramonti et al., 2012). Personer med ALS påpekade även vikten av att 
använda sig av sina sociala kontakter och vänner som stöd. Det kunde öka känslan av 
trygghet men även  minska känslan av stolthet, skam och ovilja att ta emot hjälp 
(Jakobsson Larsson et al., 2015; Lulé et al., 2011; Olsson Ozanne et al., 2011; Olsson 
Ozanne, Graneheim och Strang., 2012). Personer med ALS kunde öka hanterbarheten 
av sjukdomen genom förståelse och stöd från sina familjer medan känslan av skuld 
och kommunikationssvårigheter mellan den drabbade och familjen minskade 
hanterbarheten (Olsson Ozanne et al., 2011). Det framkom att personer med fysiska 
funktionsnedsättningar var i mer behov av stöd från familj, vårdgivare och även 
hjälpmedel (Tramonti et al., 2012). De personer med ALS som upplevde sig ha ett bra 
socialt stöd och kände sig trygga i valet av copingstrategier visade på mindre 
depressiva symtom (Matuz et al., 2010). 

Montell et al. (2011a) redovisade att personer med fysisk funktionsnedsättning 
använde copingstrategin känslomässigt stöd i större utsträckning än de personer utan 
funktionsnedsättning. Matuz et al. (2010) konstaterade att för personer med ALS var 
det bättre att använda känslofokuserad coping än problemfokuserad coping. Montell, 
Albertini och Spitz (2011b) visar att kvinnor använde sig av det känslomässigt stöd 
som copingstrategi mer än männen. I samma studie visades även att personer med 
ALS som var yngre än 55 år föredrog att använda sig av det känslomässigt stödet för 
att kunna ventilera sina känslor. I Foley et al. (2007) och Olsson Ozanne, Strang och 
Persson (2010) ansågs användandet av stödet från sjuksköterskan var viktigt för att 
öka känslan av trygghet, livskvalitén och förebyggde symtom på ångest och 
depression. Tramonti et al. (2012) nämner ett starkt samband mellan användandet av 
det socialt stödet och upplevelsen av god livskvalité hos personer med ALS.  

Personerna i studien av Foley et al. (2007) använde sig av den känslofokuserade 
copingstrategin tro. Tron hjälpte dem att uppskatta deras sista tid i livet och att 
fokusera på de möjligheter som fanns trots fysisk funktionsnedsättning. De uppgav 
även att tron hjälpt dem acceptera känslan av förlust och sin diagnos. "Jag prövar mig 
själv en dag i taget, gör det bästa av allt och tror på Herren....Jag försöker att 
acceptera mitt öde för Guds skull. Jag tar en dag i taget." (Foley et al. 2007, s.165). 
Copingstrategin att ta dagen som den kommer minskade orostankar om framtiden och 
sjukdomen (Olsson Ozanne et al., 2011). Olsson Ozanne et al. (2012) berättar att 
personer med ALS upplevts gå från en ytlig syn på livet till att hitta en djupare 
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mening med livet. De uppgav vikten av att leva i nuet och rädslan för att ta ut något i 
förväg. En del personer berättade att det var svårt att upprätthålla sin tro då känslan av 
svek uppkom (Olsson Ozanne et al. 2012). Användandet av andlighet och religion 
som copingstrategi kunde ses variera (Lulé et al., 2011; Jakobsson Larsson et al., 
2013; Jakobsson Larsson et al,. 2015; Montell et al., 2011a). 

Pagnini, Phillips, Bosman, Reece och Langer (2014) kom fram till att personer med 
ALS som upplevde en högre grad av mindfulness visade på en lägre grad av 
funktionsnedsättningen. Personer med ALS kan leva längre då mindfulness som 
copingstrategi har en positiv inverkan på den fysiska funktionen vilket visat på färre 
symtom på ångest och högre upplevd livskvalité (Pagnini et al., 2014).  

Användandet av den känslofokuserade copingstrategin positivt tänkande som är en 
omdefinierande copingstrategi sågs användas av personer med ALS (Jakobsson 
Larsson et al., 2015). Att använda sig av positivt tänkande som copingstrategi 
uppvisade lägre symtom på depression, det kan bero på att genom positivt tänkande 
kan upplevelsen av sjukdomen förändras (Jakobsson Larsson et al., 2013; Jakobsson 
Larsson et al., 2015). Användandet av den omdefinierande copingstrategin jag är 
filosofisk mot min sjukdom, det som kommer må komma uppgavs användas av 
personer med ALS. Strategin kunde ses användas längre in i förloppet och var ett sätt 
att hantera sjukdomen (Jakobsson Larsson et al., 2013; Jakobsson Larsson et al., 
2015). Användandet av den omdefinierande copingstrategin jag är filosofisk mot min 
sjukdom, det som kommer må komma, står i positivt samband med användandet av 
stöd och upplevd självständighet (Jakobsson Larsson et al., 2015). 

Den känslofokuserade copingstrategin undvikande användes i mindre utsträckning 
(Jakobsson Larsson et al., 2013; Jakobsson Larsson et al., 2015; Matuz et al., 2010; 
Tramonti et al., 2012). Copingstrategin undvikande i kombination med 
copingstrategin problemhantering kunde leda till högre upplevd livskvalité (Matuz et 
al., 2010). Jakobsson Larsson et al. (2013) uppger att hälften av personerna som 
deltagit i deras studien använt sig av den undvikande copingstrategin jag håller mina 
känslor borta från min familj och mina vänner. Dessa personerna visade även mer 
symtom av ångest än resterande personer (Jakobsson Larsson et al., 2015).  

Diskussion 
Metoddiskussion  
Den inledande litteratursökningen var osystematisk och utfördes för att skapa en 
översikt över den befintlig forskningen kring copingstrategier för personer med ALS. 
Sökningen visade på tillräcklig forskning för att kunna genomföra litteraturstudien 
och syfte fastställdes. För att finna relevant forskning och för att stärka validiteten i 
litteraturstudien valdes tre databaser som innehåller omvårdnadsforskning  
(Henricson, 2012). Academic Search Elite och PubMed innehåller båda forskning 
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inom de psykologiska och medicinska forskningsområdena. De valdes medvetet då 
coping innefattar mer än omvårdnadsforskning. Vid första sökningen användes 
tidsintervall på fem år, det visades inte ge tillräckligt med publicerade artiklar för att 
genomföra litteraturstudien därav utökades tidsintervallet till tio år.  

Vid sökningarna återkom flera artiklar, detta tydliggörs i bilaga B där återkommande 
artiklar placerades inom parentes med asterisk. Tre kvalitativa artiklar framtogs till 
resultatet då även personernas subjektiva upplevelser av copingstrategier vid ALS 
eftersöktes. Genom användandet av kvantitativa artiklar kunde användandet av 
copingstrategier ses hos fler personer med ALS än om litteraturstudien begränsats till 
endast kvalitativa artiklar. Artiklarna som lästes svarade i abstraktet mot valt syfte. 
Sedan granskades artiklarna enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall för 
studier med kvalitativa och kvantitativa metoder. Granskade artiklar bedömdes efter 
poängsystem som räknades om till procent och angav artikelns kvalité i tre olika 
grader. Resultatartiklarna lästes först individuellt och granskades sedan gemensamt. 
Valet av granskning och att endast använda artiklar av grad I anses öka trovärdigheten 
i studien dock kan själva förfarandet av granskningen minska trovärdigheten då 
artiklarnas innehåll bedömdes subjektivt. Data analyserades enligt Hsieh och 
Shannons (2005) modell för deduktivt riktad innehållsanalys då litteraturstudien utgått 
från en befintlig teori. Data granskades individuellt och sammanställdes gemensamt.  

Av de 12 resultatartiklarna var åtta godkända av etiska kommittéer, de övriga fyra 
uppvisade noggranna etiska överväganden. Av resultatartiklarna kommer fem ifrån 
Sverige, två från Italien, två från Tyskland, en från Irland och två från Frankrike. Då 
den kulturella skillnaden är avsevärt liten länderna emellan anses överförbarheten till 
omvårdnaden av personer med ALS i Sverige vara god vilket ökar litteraturstudiens 
trovärdighet. Utomstående granskning utfördes av utsedd handledare. Vid tre 
manusseminarium granskades litteraturstudiens innehåll av kursexaminator, lärare 
och kurskamrater. Det stärker bekräftelsebarheten i studien (Henricson, 2012). 

Resultatdiskussion 
Vid användandet av problemfokuserad coping kan personer med ALS uppleva en 
större känsla av kontroll och detta kan leda till mindre symtom på ångest och 
depression (Jakobsson Larsson et al. 2015). Personer med ALS genomgår ständiga 
förändringar av symtom under sin sjukdomstid (Young & McNicoll, 1998). Känslan 
av upplevd kontroll kan bidra till ett ökat självförtroende då känslan att förlora 
kontroll över sin situation kan skapa oroskänslor som leder till ett försämrat psykiskt 
välmående. För personer med ALS som redan i ett tidigt skede blivit försedda med 
rätt copingstrategier vid rätt tidpunkt skulle även det psykiska lidandet kunna minskas 
(Boston et al. 2011).  

Personer med ALS som har fysiska funktionsnedsättningar upplever en mindre grad 
av självständighet (Tramonti et al. 2012). Då behovet av stöd är stort bör vårdpersonal 
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värna om personens självständighet genom information och förse personen med 
hjälpmedel. Genom detta kan den känslomässiga stressen och symtom på depression 
minska (Jakobsson Larsson, et al., 2013; Jakobsson Larsson et al., 2015; Matuz et al., 
2010). Som sjuksköterska är det viktigt att fånga upp personer med fysiska 
funktionsnedsättningar som visar på lite intresse för självständighet. Sjuksköterskan 
bör uppmuntra patienten till att bli mer självständig för att få möjligheten att behålla 
sin identitet och öka sitt psykiska välmående då sjukdomen ALS med stor sannolikhet 
påverkar livskvalitén (Goldstein, Atkins & Leigh, 2002; Hoog, Goldstein & Leigh, 
1994). 

Att använda stöd som copingstrategi sågs bland personer med ALS (Foley et al., 
2007; Jakobsson Larsson et al., 2013; Jakobsson Larsson et al., 2015; Lulé et al., 
2011; Matuz et al., 2010; Montel et al., 2011a; Tramonti et al., 2012) Stödet förekom i 
olika former: familj, vänner, vårdpersonal och hjälpmedel (Hecht, Hillemacher, 
Gräsel, Tigges, Winterholler, Heuss, Hilz & Neundörfer, 2002). Det sociala stödet 
som copingstrategi har visat sig höja livskvalitén hos personer med ALS (Chio, 
Gauthier, Montuschi, Calvo, Devito, Ghiglione & Mutani., 2004; Matuz et al., 2010; 
Mcleod & Clarke., 2007). Matuz et al. (2010) kopplar samman livskvalitén och 
symtom på depression med ett upplevt starkt socialt stöd som copingstrategi. Det 
sociala stödet kan även bidra till att öka personens kunskap och användandet av olika 
copingstrategier som tillfredsställer behovet av emotionellt stöd (Stanton et al., 2007). 
Olsson Ozanne et al. (2011) understryker vikten av att möta andra personer med 
samma diagnos. Detta kan skapa en känsla av gemenskap och reducerar känslan av 
ensamhet. I omvårdnaden av personer med ALS kan sjuksköterskan bjuda in 
personens anhöriga i att delta för att stärka familjebanden. Som stöd till familjen kan 
sjuksköterskan erbjuda stödgrupper för anhöriga. Där kan familjen utbyta erfarenheter 
och öka kunskapen som kan leda till acceptans och inge hopp (Olsson Ozanne et al., 
2011).  

Det faktum att personer med ALS föredrog copingstrategierna användandet av stöd 
och självständighet kan bero på det svenska välfärdsystemet som erbjuder hjälp och 
stöd i hög grad till en låg kostnad (Jakobsson Larsson et al., 2013). Det svenska 
välfärdssystemets mål är att kunna erbjuda lika vård till alla. Det innebär dock inte att 
vården lyckas tillgodose allas behov och det kan upplevas orättvist. Personer med 
ALS innefattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen 
syftar till att hjälpa individen att bli självständig i sitt liv genom olika insatser (SFS 
1993:387). 

Trots behovet av att bearbeta existentiella frågor för personer med ALS (Olsson 
Ozanne, 2015) användes inte copingstrategin andlighet och tro inte i länder som 
Sverige, Tyskland och Frankrike (Chió et al., 2004; Jakobsson Larsson et al., 2013; 
Jakobsson Larsson et al,. 2015; Lulé et al., 2011; Montell et al., 2011a). Det kan bero 
på att aktivt troende kristna i Sverige, Tysklad och Frankrike är få och det kan leda till 
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en minskad förståelse för de personer som aktivt utövar sin religion. På Irland 
skattade personer med ALS sin tro högt som copingstrategi (Foley et al., 2007). 
Anledningen kan vara att andelen aktivt troende är fler då Irland betraktas som ett 
religiös land. Omvårdnadsforskaren Jean Watson sätter omvårdnaden i relation till 
hälsan och hävdar att existentiella frågeställningar har stort inflytande på hälsan och 
även på den hälsofrämjande vården. I mötet med patienten är det viktigt att 
sjuksköterskan har förståelse för andlighet och ett öppet sinne för olika religioner 
(Watson, 1994). 

Mindfulness som känslofokuserad copingstrategi visades ge färre symtom på ångest 
och personerna uppgavs uppleva högre livskvalité (Pagnini et al., 2014). Det kan bero 
på att mindfulness innebär att människan ska leva i nuet och inte lägga fokus på 
framtiden. Luchterhand, Rakel, Hag, Grant, Byars- Winston, Tyska & Engles (2015) 
visade att vårdpersonal som utbildats i att använda mindfulness uppgavs sig kunna ge 
en bättre personcentrerad vård då användandet av mindfulness hjälpt dem bli mer 
närvarande och flexibla. Vårdpersonal som utbildats i mindfulness  förmedlade sina 
kunskaper till patienter (Krasner, Epstein, Beckman, Suchman, Chapman, Mooney & 
Quill., 2009). Användandet av mindfulness kan appliceras på den svenska hälso- och 
sjukvården. Patienter med kroniska sjukdomar som har regelbunden kontakt med 
sjukvården kan genom vårdpersonalen ges information och kunskap om användandet 
av mindfulness som copingstrategi (Pagnini et al., 2014).  

I Jakobsson Larsson et al. (2015) visade personer med ALS ändra sitt val av 
copingstrategier under sjukdomsförloppet. För att förstå människans val av 
copingstrategier måste sjuksköterskan vara väl insatt i personens stressituation och 
därför är det av stor vikt att sjuksköterska har kunskap om vilka strategier som lämpar 
sig för personer med ALS och under vid olika tidpunkter under 
sjukdomsprogressionen (Jakobsson Larsson et al., 2015). Då sjuksköterskan ska 
kunna kombinera copingstrategier som passar varje enskild människa bör Roys 
Adaptionsmodell tillämpas redan i grundutbildningen. Genom det kan den blivande 
sjuksköterskan lära sig vad som stimulerar och påverkar patientens beteende och hur 
den enskilda patienten bäst blir hjälpt genom en livssituation (Roy, 2008).  

Människans upplevda stress påverkas av både miljö och människans subjektiva 
respons på en händelse (Lazarus & Folkman, 1984). Den inre stressen kan minskas 
genom att öka tryggheten hos personer med ALS (Foley et al., 2007; Olsson Ozanne 
et al., 2010). Användandet av stöd från sjuksköterskan var viktigt för att öka känslan 
av trygghet som bidrog till en ökad livskvalité och förebyggde symtom på ångest och 
depression (Chiò et al., 2004; Matuz et al., 2010; Mcleod et al., 2007).  

I Lulé et al. (2011) jämfördes användandet av copingstrategier hos personer med ALS 
och cancerdrabbade personer. Personer med ALS sågs använda problemfokuserade 
copingstrategier mindre frekvent och den känslofokuserade copingstrategin 
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undvikande mer frekvent jämfört med personer med cancer (Lulé et al. 2011). Vid 
besked om sjukdom visar Lulè et al. (2011) att cancerdrabbade personer tänker mer 
på sin situation än personer med ALS som föredrog att använda undvikande 
copingstrategier, det har dock visats sig vara en bra strategi för nydiagnostiserade 
personer med ALS. Personer med cancer skattade inte sina vänner i form av stöd som 
copingstrategi lika högt som personer med ALS men i övrigt sågs båda grupperna 
hantera sina sjukdomar med likvärdiga copinstrategier (Lulé et al. 2011). Mosher, Ott, 
Hanna, Jalal och Champion (2014) uppgav att cancerpatienterna hanterade både 
fysiska och psykiska symtom med hjälp av det sociala stödet som copingstrategi. 
Drageset, Lindstrøm och Underlid (2009) poängterade att det sociala stödet som 
copingstrategi är viktigt även för cancerpatienter och att personerna som haft problem 
i relationer till familj och vänner inte hanterat sin diagnos lika väl. I enlighet med 
Lazarus och Folkmans (1984) teorier om copingstrategier väljer människan att 
använda copingstrategier utefter sin personlighet, miljö och livssituation. Det styrks 
genom att det ses skillnader i valet av copingstrategier även mellan olika 
sjukdomstillstånd (Lulé et al., 2011).  

Konklusion och implikation  
Personer med ALS sågs använda stöd som copingstrategi. Stöd i form av familj, 
vänner och vårdpersonal ökade personernas trygghet och välbefinnande. Personer 
med ALS uppgav även vikten av att få vara självständiga. Känslan av att vara 
beroende av andra människor uppgavs vara påfrestande. Copingstrategier ökade 
hanterbarheten av sjukdomen och användandet av rätt copingstrategier vid rätt 
tidpunkt visade sig minska den upplevda ångesten och symtom på depression. 

Den forskning som sker kring ALS fokuserar främst på att finna orsaken till 
sjukdomen då det inte finns något botemedel. Forskning gällande hur personer med 
ALS hanterar sin sjukdom är begränsad. Det är av betydelse att beforska detta område 
mer då vårdpersonal genom ökad kunskap ska kunna stödja personer med ALS i 
användandet av copingstrategier för att minska den psykiska påfrestningen. Denna 
litteraturstudie kan bidra till en ökad kunskap som i omvårdnaden kan hjälpa 
sjuksköterskan att stödja patienten i användandet av copingstrategier. 
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Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord  Academic Search Elite Cinahl PubMed 

Amyotrofisk 
lateralskleros  

Amyotrophic lateral 
sclerosis 

Amyotrophic lateral 
sclerosis 

Amyotrophic lateral 
sclerosis 

Copingstrategier Coping strategies Coping  strategies Coping strategies 

Hantering Coping  Coping  Coping  
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 Tabell 2: Sökhistorik 

 

* = Artiklar funna i tidigare sökning 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

2016-03-23 
Academic 
Search Elite 

SÖKORD: (MH "Amyotrophic 
lateral sclerosis") AND coping 
strateg* (fritext) LIMITS: 
English, 10 years 19 19 10 7 

2016-03-23 Cinahl 

SÖKORD: (MH "Amyotrophic 
lateral sclerosis") AND coping 
strateg* (fritext) LIMITS: 
English, 10 years 5 5 0 (3)* 0 

2016-03-23 PubMed 

SÖKORD: (MeSH "Amyotrophic 
lateral sclerosis") AND coping 
strateg* (fritext) LIMITS: 
English, 10 years 19 19 6 (4)* 0 

2016-03-24 
Academic 
Search Elite 

SÖKORD: (MH "Amyotrophic 
lateral sclerosis") AND (MH 
"coping") LIMITS: English, 10 
years 42 38 11 4 

2016-03-24 Cinahl 

SÖKORD: (MH"Amyotrophic 
lateral sclerosis") AND (MH 
"coping") LIMITS: English, 10 
years 16 16 2(3)* 0 

2016-03-24 PubMed 

SÖKORD: (MeSH "Amyotrophic 
lateral sclerosis") AND (MeSH 
"coping") LIMITS: English, 10 
years 71 30 9(8)* 1 

  TOTALT:  172 127 38(18)* 12 
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Tabell 3: Artikelöversikt 
Artikel 1 

 

 

Referens Foley, G., O'Mahony, P., & Hardiman, O. (2007). Perceptions of quality of life in peolpe with 
ALS: Effects of coping and health care. Amyotrophic Lateral Sclerosis, 8 (3), 164-169. doi: 
10.1080/17482960601164532 
 

Land  
Databas 

Irland 
Academic Search Elite 

Syfte Att undersöka hur det är att leva med ALS. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ  
Deskriptiv studie med fenomenologisk design 

Urval Patienter med ALS valdes ut till studien av en panel bestående av en neurolog, en specialist 
sjuksköterska, logoped och en medlem ur Irländska motor neuronsjukdoms föreningen som alla 
nominerade patienter som ansågs passa till deltagande i studien. Fem deltog i studien. 

Datainsamling Alla intervjuer skedde i patienternas hem. Öppna frågor ställdes i intervjun som berör livskvalité, 
hur patienten upplever sig nyttja copingstrategier under sin sjukdom, hur tänker du på framtiden 
för att nämna några. Deltagarna återbesöktes efter fyra månader för att se om förändringar skett. 

Dataanalys Colaizzi´s sju stegs metod för kvalitativ analys användes. 71 koder eller underteman var 
identifierade från hundratals uttalanden, För att koda den kvalitativa data användes Nud*ist 
software program. 

Bortfall Ja. Endast fyra av fem deltog vid återbesöket efter fyra månader. Den femte patienten avled 
mellan intervjuerna. 

Slutsats Trots fysiska funktionsnedsättningar kan personer med ALS bibehålla en positiv syn på livet. 
Det är viktigt för vårdpersonal att se förbi fysiska hinder hos personer med ALS och   
 understryker behovet av att reflektera över hur personer med ALS kan anpassa sig psykiskt och 
social genom att använda copingstrategier. Vårdpersonalens stöd och tillgänglighet visades ge 
positiva effekter på deltagarnas välmående. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I (85%) 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 

 

Referens Jakobsson Larsson, B., Nordin, K., Askmark, H., & Nygren, I. (2013). Coping strategies among 
patients with newley diagnosed amyotrophic lateral sclerosis. Journal of Clincal Nursing 23, 3148-
3155. doi: 10.1111/jocn.12557  
 

Land  
Databas 

Sverige 
PubMed 

Syfte Identifiera olika copingstrategier bland nydiagnostiserade ALS patienter, om dessa 
copingstrategier ändrades med tiden och sambandet med den fysiska funktionen, psykiska 
välbefinnandet, ålder och kön av valda copingstrategier. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
En prospektiv studie med longitudinell och deskriptiv design. 

Urval Följande patienter är över 20 år och talar och förstår det svenska språket utan hinder. Alla 
deltagare mottog både muntlig och skriftlig information om studien och deltagandet. 

Datainsamling Coping mättes med MND Coping Scale. Oro och depression mättes med HADS Hospital Anxiety 
and Depression Scale. Båda skalorna fylldes i en till tre månader efter diagnosen och återigen sex 
månader efter diagnosen. Om patienterna upplevde det svårt att fylla i skalorna fick de hjälp av en 
sjuksköterska som deltog i studien. 

Dataanalys Korrelationen mellan insamlad data analyserade med Spearman´s rho. Skillnader mellan 
copingstrategier mellan kön och ålder analyserades med Mann-Whitney U test. Sedan användes 
Wilcoxon signed-rank test för att analysera om det fanns skillnader mellan de två valda 
tidpunkterna. Resultaten delades sedan in i två grupper, under 64 år och över 65 år. 
Signifikansvärdet var P=0,05. 

Bortfall Ja. 56 patienter deltog från start. Efter bortfall på grund av olika orsaker återstod till sist 33 
patienter i studien, 14 kvinnor och 19 män. 

Slutsats Stöd och känsla av oberoende var de mest använda copingstrategierna medan undvikande och 
informationssökning var de copingstrategier som användes minst av de nydiagnostiserade ALS 
patienterna. Användandet av stöd som copingstrategi sågs hjälpa patienterna att bli med 
självständiga till att hantera sin sjukdom. Resultatet visade också att patienternas använde av 
copingstrategier förändrades med tiden. Psykologiskt välbefinnande kunde sättas i samband med 
olika copingstratagier i samband med diagnostisering av ALS.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I (87%) 
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Artikel 3 

 

 

Referens Jakobsson Larsson, B., Nordin, K., & Nygren, I. (2015). Coping with amyotrophic lateral 
sclerosis: From diagnosis and during disease progression. Journal of the neurological sciences 
361(2016) 235-242. doi  10.1016/j.jns.2015.12.042 

Land  
Databas 

Sverige 
Academic Search Elite 

Syfte Att värdera copingstrategier hos patienter med ALS från diagnostisering och under 
sjukdomsförloppet.  Även undersöka förändringar mellan copingstrategier , känslomässigt, 
välbefinnande och psykisk funktion. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
En prospektiv studie med longitudinell och deskriptiv design. 

Urval Patienter som diagnostiserades med ALS på sjukhus i centrala Sverige mellan juli 2009 och 
oktober 2011 tillfrågades om de ville delta i studien, totalt 60 patienter. Patienter med kognitiv 
svikt, demens eller andra svåra sjukdomar exkluderas ur studien.  

Datainsamling Patienterna fick fylla i olika frågeformulär 1-3 månader efter diagnostisering och sen igen efter 
varje 6 månader under 2 års tid. Motor neuron disease coping scale (MNDCS), the Hospital 
Anxiety scale (HADS), the revised Amyotrophic Lateral Sclerosis Functional Rating scale ( ALS 
FRS-R) and MNSCS som är ett frågeformulär specifikt för copingstrategier hos patienter med 
ALS.  

Dataanalys Frågeformulärens svar analyserades genom deskriptiv statistisk analys. De frågeformulären som 
mätte ångest och depression lästes av med hjälp av Spearman´s rho. 

Bortfall Ja. 36 patienter deltog i studien och 24 föll bort på grund av dödsfall, ovilja att delta i studien, 
försvårade symptom av ALS och på grund av andra svåra sjukdomar. 60% 

Slutsats Kunskap och förståelse av copingstrategier hos patienter med ALS är av stor vikt när det kommer 
till omvårdnad vid ALS. Patienterna i denna studie använde sig utav både problemfokuserade 
copingstrategier och känslofokuserade copingstrategier för att hantera sin sjukdom. Användandet 
av copingstrategier är stabilt under hela sjukdomsförloppet. Det framkommer att känslan av 
kontroll är viktigt för patienter med ALS och därmed har vårdgivarna en viktigt roll att hjälpa 
patienten att behålla så mycket kontroll som möjligt under sitt sjukdomsförlopp. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I (91%) 
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Artikel 4 

 

 

Referens Lulé, D., Pauli, S., Altintas, E., Singer, U., Merk, T., Uttner, I., Birbaumer, N., & Ludolph, A.C. 
(2011) Emotional adjustment in amyotrophic lateral sclerosis (ALS). Journal of Neurology, 259 
(2), 334-341. doi: 10.1007/s00415-011-6191-x 
 

Land  
Databas 

Tyskland 
Academic Search Elite 

Syfte Att fastställa om den framgångsrika psykosociala anpassningen med hjälp av copingstrategier är 
unik för personer med ALS. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie 

Urval 30 ALS patienter som diagnostiserats enligt El-Escorial kriterierna deltog i en grupp i studien. 
Patienter med större kognitiva nedsättningar exkluderades. 29 cancerpatienter deltog i en grupp 
och 29 friska deltagare var i en grupp. Totalt 88 deltagare. 

Datainsamling Deltagarna fick fylla i följande frågeformulär: SEIQoL som mäter livskvalité. Eventuella 
depressiva symtom mättes med Becks depression inventory (BDI). Coping mättes med Jerusalem 
coping scale och slutligen för att mäta deltagarnas personlighetsdrag användes Freiburg 
personality inventory. 

Dataanalys Resultatet mellan de tre deltagargrupperna jämfördes med ANOVAs. En linjär regressionsanalys 
gjordes mellan de tre grupperna och deras svar på SEIQoL och BDI. Till den statistiska analysen 
användes SPSS.  

Bortfall Nej 

Slutsats Hos obotligt sjuka patienter kan användandet av copingstrategier ha stor betydelse för den 
psykosociala anpassningen trots fysiska begränsningar och visar sig mer vara ett uttryck för 
sjukdomsprocessen än sjukdomsprogressionen. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I (95%) 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

 

Referens Matuz, T., Birbaumer, N., Hautzinger, M., & Kübler, A. (2010). Coping with amyotrophic lateral 
sclerosis: an integrative view. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry 81 (8), 893-
898. doi: 10.1136/jnnp.2009.201285 
 

Land  
Databas 

Tyskland 
PubMed 

Syfte Att identifiera hur människan psykosocialt anpassar sig till en ALS diagnos. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie 

Urval Inklusionskriterie för deltagande i studien är att patienterna är diagnostiserade med ALS. Patienter 
med frontallobsdemens, alkoholism eller bristande kunskap i tyska språket exkluderades. Alla 
deltagare lämnade skriftligt godkännande till sitt deltagande. 27 patienter deltog, 12 kvinnor och 
15 män. 

Datainsamling Alla patienterna intervjuades i sina hem. Data som mättes rörde patientens demografiska 
bakgrund, kön, ålder, utbildning, boendesituation, sjukdomsparametrar (ALS Function Rating 
Scale), patientens värderingskomponenter, det sociala stödet (The Berlin Social Support Scale), 
copingstrategier (Motor Neuron Disease Coping Scale), depressiva symtom (Beck´s Depression 
Inventory) och den individuella livskvalitén (The schedule for the Evaluation of Individual 
Quality of life Direct Weighting). 

Dataanalys Normal spridning av data testades med Kolmogorov-Smirnov Test. Korrelationsanalys utfördes 
för att undersöka om beroende och oberoende data varierade. Mann- Whitney U test och Kruskal- 
Wallis H-test för att kategorisera data med samma syfte. Signifikansvärdet var P= 0,01. 

Bortfall Nej 

Slutsats Studien bidrar till en bättre förståelse av den psykosociala anpassningen till sjukdomen ALS 
eftersom den belyser skillnaden mellan sjukdoms relaterade parametrar, copingstrategier, 
kognitiva värderingar och socialt stöd som påverkar symtom på depression och livskvalité. 
Studien kom fram till vikten av att informera patienten om copingstrategier och informera om 
sjukdomstillståndet och erbjuda stöd vid samma tidpunkt. Uppmuntra patienten att söka socialt 
stöd.                

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I (95%) 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

Referens Montel, S., Albertini, L., & Spitz, E. (2011). Coping strategies in realtion to quality of life in 
Amyotrophic lateral sclerosis. Muscle & Nerve, 45 (1), 131-134. doi: 10.1002/mus.22270  
 

Land  
Databas 

Frankrike 
PubMed 

Syfte Att undersöka copingstrategier och dess samband med den upplevda livskvalitén. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Prospektiv design 

Urval ALS patienter som diagnostiserades enligt El Escorial kriterierna inkluderades i studien. Patienter 
med stora kognitiva brister, mentala sjukdomar exkluderades. Alla deltagare fick ge sitt samtycke 
till studien skriftligt. Total 49 patienter deltog, varav 23 kvinnor och 26 män. 

Datainsamling Patienternas demografiska och medicinska data samlades in. Det kompletterades med intervjuer 
och konsultation gällande den medicinska datan. ALS Funtional Rating Scale fylldes i för varje 
patient av en neurolog. Alla deltagare fyllde även i frågeformulär om copingstrategier, livskvalité 
och hälsorelaterad livskvalité. 

Dataanalys Korrelationen mellan copingstrategier och hälsorelaterad livskvalité var gjord med Spearman´s 
rho. Signifikansvärdet var P=0,05 men ansågs godkänd mellan 0,05 och 0,10. 

Bortfall Nej 

Slutsats I studien presenteras vikten av känslomässiga och kognitiva aspekter för förbättra livskvalitén hos 
patienter med ALS. Relationerna mellan copingstrategier och vissa dimensioner av hälsorelaterad 
livskvalité framkom. Psykologisk fokus på känslor och beteende bör bidra till att patienten blir 
medveten om sina copingstrategier och hjälper patienten att identifiera sammanhanget och vilken 
strategi som är mest effektiv.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I (83%) 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

 

Referens Montel, S., Albertini, L., & Spitz, E. (2011). Coping strategies as related to medical and 
demographic data in Amyotrophic lateral sclerosis. Acta Neurologica Scandinavica, 125, 136-141. 
doi: 10.1111/j.1600-0404.2011.01513.x 
 

Land  
Databas 

Frankrike 
Academic Search Elite 

Syfte Att undersöka copingstrategierna hos ALS patienter som jämfördes med medicinsk och 
demografisk data. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Tvärsnittstudie 

Urval 49 ALS patienter som diagnostiserats enligt El-Escorial kriterierna. Alla deltagare var patienter på 
sjukhus i Nice, Frankrike.  

Datainsamling Alla deltagare fick fylla i frågeformulär angående deras demografiska situation och medicinska 
data. Detta kompletterades med intervju och journalanteckningarna konsulterades. En neurolog 
fyllde i ALSFRS-R skalan för alla deltagarna. Deltagarna fick fylla i följande formulär: Brief 
COPE som mäter 14 dimensioner av coping. 

Dataanalys För att jämföra behandling, kön och ålder användes T Test. När det inte kunde användas så 
användes istället Mann-Whitney test. För korrelation mellan demografiska variablerna och de 
medicinska användes Spearmans korrelation. Signifikansvärdet var  P= 0,05. 

Bortfall Nej 

Slutsats Resultatet visade att den insamlade datan kan vara en värdefull guide för läkare i deras arbete att 
följa ALS patienter genom sjukdomsförloppet. Det kan också vara möjligt för vårdpersonal att 
erbjuda psykologiska interventioner som är anpassade till varje specifikt medicinska tillstånd. 
Trots vetskapen att alla patienter är olika är det viktigt kunna se samband mellan medicinska 
variabler och copingstrategier som används av olika ALS patienter.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I (87%) 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

 

Referens Olsson Ozanne, A., Strang, S., & Persson, L. (2010). Quality of life, anxiety and depression in 
ALS patients and their next of kin. Journal of Clinical Nursing, 20, 283-291. doi 10.1111/j.1365-
2702.2010.03509.x 
 

Land  
Databas 

Sverige 
Pubmed 

Syfte Syftet var att studera hälsorelaterad livskvalitet, ångest och depression kopplat till copingstrategier 
hos patienter drabbade av ALS och deras närmst anhöriga. Resultatet jämfördes med en delmängd 
av den generella svenska populationen. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ  
Deskriptiv studie 

Urval Patienter som förmodas ha ALS eller som var diagnostiserade med ALS enligt "The El Escorial 
criteria" och behandlades av ALS/MND (motorneuron sjukdomar/disease) teamet på Sahlgrenska 
universitetssjukhus mellan januari 2006 och mars 2007 efter att patienternas medgivande.  

Datainsamling 35 patienter och deras 35 närmst anhöriga deltog i studien. Livskvalitén, ångest och depression 
mättes hos deltagarna med formuläret SF-36 som dom fick fylla i hemma i lugn och ro utan att 
involvera sin närmst anhöriga som också fick fylla i samma formulär. Patienterna och deras 
närmst anhöriga tog själva med sig formulären till sjukhusbesöken. Vissa patienter upplevde 
svårigheter med att fylla i formulären och fick då hjälp av forskarna i denna studie. Alla patienter 
undersöktes för sin fysiska funktion med  ALS functional rating scale (ALSFRS-S) och Norris 
skalan. Första författaren undersökte alla patienter med Mini mental state examination (MMSE).   

Dataanalys Jämförelser gjordes mellan patienterna och deras närmst anhöriga med Wilcoxon rank test. 
Korrelationerna analyserades med Spearman´s rho, medans Mann-Whitney testet användes för att 
jämföra skillnader relaterat till kön. Analyser av ålder i SF-36 gjordes med Pitman´s test. Och t-
test användes för att jämföra den generella svenska populationen mot patienter och deras närmst 
anhöriga. Signifikansvärdet var P <0.05. 

Bortfall Nej.  

Slutsats Resultaten indikerar att både patienten och deras närmst anhöriga påverkas av sjukdomen ALS 
oavsett fysisk funktion. De flesta par påverkades ungefär lika mycket av ångest. Resultaten visar 
på att stöd och omvårdnaden från vården vid ALS är nödvändig för både patient och deras närmst 
anhöriga både efter diagnostisering och under sjukdomsförloppet för att minska risken för låg 
livskvalitet, ångest och depression.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I (87.5%) 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

 

Referens Olsson Ozanne, A., Graneheim H, Ulla., Persson, L., & Strang, S. (2011) Factors that facilitate 
and hinder the manageability of living with amyotrophic lateral sclerosis in both patients and next 
of kin. Journal of Clinical Nursing, 21, 1364-1373. doi: 10.1111/j.1365-2702.03809.x 
 

Land  
Databas 

Sverige 
Cinahl 

Syfte Att belysa faktorer som främjar och hindrar copingen av ett liv med ALS för både patienten och 
dess anhöriga. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ innehållsananlys 
Deskriptiv studie 

Urval Patienter som misstänkts ha eller diagnostiserats med ALS enligt El Escorial kriterierna som 
behandlades av ALS-team på ett sjukhus i Sverige. 19 par deltog i studien. 14 patienter och 13 
anhöriga. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer gjordes face to face av den första författaren. Intervjufrågorna var 
inspirerade av Aaron Antonovsky´s KASAM. Intervjuerna spelades in och anteckningar fördes 
som stöd till inspelningen. 

Dataanalys Intervjuerna överfördes från tal till skrift av den första författaren och dubbelkontrollerade av sista 
författaren. En kvalitativ innehållsanalys utfördes. Fokus på ämnen och kontext, skillnader och 
likheter. Dataanalysen utfördes i olika steg. Data kodades i 19 underteman och 4 teman.  

Bortfall Nej.  

Slutsats Likheter och skillnader hittades mellan både individer och mellan patienter och deras anhöriga. 
Variationer i hanterbarhet och skillnader i bemötandet i hanterandet av olika situationer föreslår 
behovet av stöd från vårdgivare, både på en individuell nivå och för hela familjen som en enhet. 
Det skulle ge familjemedlemmar stöd och tid för deras egna behov och möjligheten att bli 
medvetna och förstå behoven från andra familjemedlemmar. Denna studie kan hjälpa vårdgivare 
att få insikt i hur dom kan hjälpa familjer att använda copingstrategier för att hantera 
livssituationen. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I (89%) 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

 

  

Referens Olsson Ozanne, A.,  Granheim H, U., & Strang, S. (2012) Finding meaning despite anxiety over 
life and death in amyotrophic lateral sclerosis. Journal of Clinical Nursing, 22, 2141-2149. doi: 
10.1111/jocn.12071 
 

Land  
Databas 

Sverige 
PubMed 

Syfte Att belysa hur människor med ALS skapar mening trots sjukdom. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ design 
Deskriptiv studie. 

Urval Patienter som misstänkts eller diagnostiserades med ALS enligt El Escorial kriterierna som 
behandlades av ALS-team på ett sjukhus i Sverige.  14 intervjuer utfördes, 7 kvinnor och 7 män. 

Datainsamling Intervjuerna var semistrukturerade och utfördes av den första författaren. Intervjuerna spelades in 
och anteckningar fördes för stöd till inspelningen. 

Dataanalys Intervjuerna överfördes från tal till skrift av första författaren och dubbelkontrollerades av sista 
författaren. Kvalitativ dataanalys utfördes i flera steg enligt Graneheim och Lundman (2004)  som 
resulterade i 11 underteman och 2 teman. 

Bortfall Nej. 

Slutsats Denna studie indikerar att trots sjukdom och dess konsekvenser kan personer med ALS skapa 
mening i livet med ett djupare perspektiv om vad som är viktigt för dom. Patienternas livssituation 
var komplex, med ångest över både hur dom ska kunna leva och att dom ska dö. Den osäkra resan 
mot döden var mer skrämmande än döden själv. Meningen i livet hittades genom familj, vänner 
och agerandet i att ge och ta emot hjälp, känslan av att ha ett eget liv, att acceptera det förflutna 
och att ändra perspektiv på livet. Existentiella frågor spelar en stor roll i patienterna liv och ska 
följaktligen höjas. Denna studie betonar vikten av att sjuksköterskan och annan vårdpersonal har 
förstående och mod att diskutera dessa svåra frågor med deras patienter. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I (85%) 



BILAGA C  

 

Artikel 11 

 

  

Referens Pagnini, F., Phillips, D., Bosman, C M., Reece, A., & Langer, E. (2014) Mindfulness, physical 
impairment and psychological well-being in people with amyotrophic lateral sclerosis. Psychology 
& Health, 30 (5), 503-517. doi: 10.1080/08870446.2014.982652 
 

Land  
Databas 

Italien 
Cinahl 

Syfte Att undersöka om mindfulness har inflytande på progressionen hos ALS patienter. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
En longitudinell studie  

Urval Diagnostiserade ALS patienter som alla skriftligt fick ge sitt godkännande till studien. Vid 
baseline deltog 197 patienter och efter fyra månader 102 patienter. 

Datainsamling Data samlades in från två bedömningar, fyra månader mellan dessa. Ämnen som ingick är 
självrapporterade uppgifter om demografi, sjukdomsprogress, fysiska och psykiska utfall. 
Mindfulness mättes med Langer mindfulness scale, fyskiska funktioner mättes med en 
självadministerad ALS functional rating scale-revised. Livskvalité mättes med McGill quality of 
life single-item scale. Oro/Depression med Hospital anxiety and depression scale.  

Dataanalys De använde sig av en blandad-effekt modell för att undersöka effekten av mindfulness på 
patientens fysiska försämring, livskvalité, depression och ångest. Jämförelse gjordes även mellan 
olika variabler så som kön, ålder, utbildning och tidslängd från diagnostiseringen. Vissa variabler 
valdes dock senare att utelämnas. 

Bortfall Ja.  

Slutsats Tillgängliga data tyder på att använda mindfulness som copingstrategi kan dämpa utvecklingen av 
en sjukdom som tros vara nästan uteslutande biologiskt driven. De potentiella konsekvenserna av 
dessa resultat sträcker sig långt utanför ALS. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I (87,5%) 



BILAGA C  

 

Artikel 12 

 

Referens Tramonti, F., Bongioanni, P., Fanciullacci, B., & Rossi, B. (2012). Balancing between autonomy 
and support: Coping strategies by patients with amyotrophic lateral sclerosis. Journal of the 
Neurological Sciences, 320(1-2), 106-109. doi: 10.1016/j.jns2012.07.006 
 

Land  
Databas 

Italien 
Academic Search Elite 

Syfte Att studera hur patienter hanterar sin sjukdom vid ALS och hur man därefter kan optimera vården 
vid ALS. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie 

Urval Patienter med diagnosen ALS. 82 tackade ja och skrev under sitt deltagande.  

Datainsamling Patienterna testades klinisk med ALS functional rating scale (ALSFRS).Och för copingstrategier 
användes frågeformuläret motor neuron disease coping scale (MNDCS). Detta upprepades vid två 
tillfällen, första gången i början av studien och sedan efter ett år igen. 

Dataanalys Svaren analyserades och jämfördes i förhållande till kön med ett t-test. T-testet genomfördes för 
att jämföra patienter med ventilator och patienter med peg, för att se hur olika copingstrategier 
används. 

Bortfall Ja. 20 personer föll bort och 62 personer deltog i studien.  

Slutsats Alla patienter och personligheter är unika, patienter med ALS är i behov av copingstrategier och 
genom denna studie involveras inte bara patienten utan också vårdgivare och familjemedlemmar i 
hanteringen av ALS. Copingstrategier påverkas starkt av patientens fysiska och psykiska 
förmågor. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I (85%) 
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