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Introduktion: Bristande forskning inom ämnet amyotrofisk lateral skleros [ALS] är identifierat och 
tidigare patientperspektiv av sjukdomen påvisar bristande kunskap hos hälso- och sjukvårdspersonal. 
Diagnosen ALS innebär en brytpunkt till palliativ vård och behandlingen är symtomatiskt inriktad. 
Relaterat till den symtomlindrande behandlingen utförs omvårdnaden av patienter med ALS i enlighet 
med palliativ vårdfilosofi. Sjuksköterskan har en betydelsefull roll i arbetet. 
Syfte: Syftet med litteraturstudien är att undersöka hur det är att leva med ALS i det palliativa skedet. 
Metod: Litteraturstudien baserades på Polit & Beck (2016) nio steg och resultatet bestod av tre 
kvalitativa artiklar, två mixade artiklar och fem kvantitativa artiklar. Databassökningen av artiklarna 
genomfördes i databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo. Artiklarna granskades med en induktiv 
ansats. 
Resultat: Resultatet identifierade tre huvudteman i livet med ALS. Litteraturstudiens huvudteman var 
bristande kunskap om ALS, oro och ångest inför framtiden och bibehållande av sociala relationer. 
Slutsats: Att leva med ALS i ett palliativt skede är beroende av det sociala nätverket. Fysiska och 
psykiska symtom som interagerar med varandra i stor utsträckning både i negativ och positiv 
bemärkelse. Trots den i huvudsak negativa upplevelsen av att leva med ALS så kan den egna 
individen samt närstående finna meningsfullhet i det dagliga livet. Hälso- och sjukvårdspersonalens 
kunskap om ALS ses som bristande ur patientperspektivet. 
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Introduktion  
Antal individer som drabbas av amyotrofisk lateral skleros [ALS] i Sverige är 200–250 
individer varje år, främst i åldrarna 45–75 år (Socialstyrelsen 2018). Den genomsnittliga 
överlevnaden efter första debutsymtom hos patienter, mellan 55–74 års ålder, med 
diagnostiserad ALS är 48,5 månader (Millul et. al 2005). Mer än 92 000 personer avled i Sverige 
under 2017 och en stor del av dessa var i behov av palliativ vård. (Socialstyrelsen u.å. a). Då 
ingen kurativ behandling finns för ALS så innebär detta att behandlingen och omvårdnaden av 
sjukdomen riktar sig mot symtomlindring och palliativ vård. Livet med ALS innebär därför ett 
palliativt skede från det att diagnosen fastställts till livets slutskede, alltså tidig samt sen fas av 
palliativ vård (Socialstyrelsen 2018). Foley et.al. (2012) visar att patienter med ALS till viss 
del upplever brister angående hälso- och sjukvårdspersonalens kunskap kring sjukdomen samt 
saknar specialiserad vård som är organiserad på ett individuellt plan.  
Med vetskapen om detta kan ett patientperspektiv vid ALS ge hälso- och sjukvårdspersonal 
möjlighet till ökad kunskap och därmed även ge möjlighet till utvecklingsarbete inom området. 
 

Bakgrund 
 

Amyotrofisk lateral skleros 
ALS är benämningen för ett antal olika motorneuronsjukdomar och finns i fyra olika former. 
Samtliga innebär att nervcellerna ersätts av bindväv vilket gör att musklerna inte kan ta emot 
impulser och därmed förtvinar. Etiologi kring ALS är ännu oklart men vissa genetiska 
förändringar, så kallade mutationer, kan leda till utveckling av sjukdomen (Socialstyrelsen 
2018). Miljöfaktorer såsom cigarettrök och andra toxiska ämnen ses som sannolika riskfaktorer 
för att utveckla sjukdomen men det är brist på forskning och evidens om orsakerna (Chió et. al. 
2018). 
 
Symtomen som uppkommer är relaterade till successiv försvagning av de viljestyrda 
musklerna.  Debutsymtomen uppkommer ofta hastigt, till exempel i form av pares i armar, ben 
eller ansikte.  Med sjukdomens progression uppkommer symtom som exempelvis 
andningsbesvär, dysfagi, immobilitet, beteendeförändringar, spasmer, kramper, 
insomningsproblem, fatigue, ångest, smärta samt ökad salivproduktion. Symtomen är ofta 
komplexa och exempelvis dysfagi kan leda till ökad risk för aspiration samt en ökad salivmängd 
(Wijesekera & Leigh 2009). 
 
Botande behandling för sjukdomen har ännu inte utvecklats och åtgärderna inriktas därför på 
symtomatisk behandling, det vill säga att lindra symtom samt underlätta och stödja patienten i 
det vardagliga livet (Miller et.al. 2009). Ett tvärprofessionellt team av olika yrkeskategorier 
runt patienten kan både öka livskvalité samt överlevnad. Teamet kan exempelvis bestå av 
läkare, arbetsterapeut, kurator, logoped, sjukgymnast och sjuksköterska. Samarbete mellan 
specialiserade kliniker, primärvården samt kommunal vård för att kunna utföra medicinska, 
sociala, psykologiska och tekniska insatser är en grundläggande del i vården av patienter med 
ALS (Miller et.al. 2009). Relaterat till andningsbesvär som en följd av andningsinsufficiens är 
respiratorisk behandling ett alternativ för symtomlindring hos patienter med ALS. 
Andningsinsufficiens är även den främsta dödsorsaken inom denna patientgrupp. Respiratorisk 
behandling kan därför ge ökad överlevnad samt förbättrad livskvalité (Wijesekera & Leigh 
2009).  
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Definitionen av palliativ vård 
Ordet palliativ har sitt ursprung i det latinska ordet pallium. I medicinska sammanhang innebär 
ordet att mildra samt lindra smärta, sjukdom eller inbringa tillfällig befrielse (Pastrana et.al 
2008). World Health Organizations [WHO] (2014) definition av palliativ vård av vuxna 
individer innebär ett arbetssätt för att öka livskvalitet hos patienter med livshotande sjukdom, 
samt hos deras närstående, genom förebyggande åtgärder och minskat lidande. Lindring och 
prevention inom den palliativa vården fokuserar på fysiska, psykosociala samt andliga aspekter 
hos patienten. Den palliativa vårdens syfte är att inte påskynda eller fördröja den normala 
processen av döendet utan ska fokusera på aktivitet och välmående i livet fram till dess att 
döden inträder.  
 
Palliativ vård kan delas in i två olika faser, tidig och sen fas. Tidig fas kan pågå under en längre 
tid och kännetecknas av bevakning av livsförlängande behandling samt insatser som syftar till 
bästa möjliga livskvalitet hos patienten. Övergången till den sena fasen kan vara svår att 
definiera och fastställa men benämns som en brytpunkt inom den palliativa vården. En 
brytpunkt av ett sjukdomsförlopp inom hälso- och sjukvård kan ske vid ett flertal tillfällen och 
innebär att behandling och vård följer en annan riktning. Sen palliativ fas är en kortare 
tidsperiod som syftar till att lindra lidande samt uppnå bästa möjliga livskvalitet för patienten 
och dennes närstående. Det huvudsakliga målet med palliativ vård i Sverige är att den skall 
utformas utifrån den enskilda patienten och verka oberoende oavsett ålder, kön eller typ av 
diagnos eller skada (Socialstyrelsen 2012). Vården utgår från en värdegrund med fyra ledord 
som omvårdnaden av en palliativ patient bör utgå ifrån. Ledorden är närhet, kunskap, helhet 
och empati. Dessa innebär ett omvårdnadsarbete där omvårdnaden fokuserar på att utföras med 
god kvalitet och med ett holistiskt synsätt på patienten av hälso- och sjukvårdspersonal med 
god kompetens kring ämnet. Ett holistiskt synsätt innefattar patientens fysiska, psykiska, 
sociala och existentiella behov. Hälso- och sjukvårdspersonalen skall även bibehålla sin 
professionalism i yrkesutövandet av palliativ omvårdnad och parallellt skapa en god relation 
samt visa empati gentemot patienten (Regionalt Cancercentrum 2016). Betydelsen av en god 
relation och de faktorer som skapar en sådan beskrivs av Karlsson & Sandén (2007) ur ett 
sjuksköterskeperspektiv. Faktorer som främjar ett gott möte mellan sjuksköterska och den 
palliativa patienten anses vara trygghet, samhörighet och lyhördhet. Trygghet, samhörighet och 
lyhördhet tillämpas i det kliniska arbetet av palliativ omvårdnad för att skapa en värdig död och 
ett holistiskt arbetssätt samt för att ge närstående en delaktighet i patientens omvårdnad.  
 
Det finns ingen gemensam struktur för hur palliativ vård skall utföras i Sverige, men allmän 
palliativ vård skall kunna utföras på alla typer av vårdenheter (Regionala Cancercentrum 2016). 
Socialstyrelsen nämner de 4 hörnstenarna av den palliativa vården som en grund för hur 
palliativ vård bör bedrivas. Dessa hörnstenar fokuserar på stöd till närstående, symtomlindring, 
samarbete samt kommunikation och relation. (Socialstyrelsen 2012). Trots grundsjukdom och 
miljön där den palliativa vården ges skall alltid ett palliativt förhållningssätt tillämpas samt 
etiska principer karaktärisera omvårdnaden. Vid tillfällen då aktuell hälso- och 
sjukvårdspersonal inte kan genomföra den palliativa vården tillfredsställande finns palliativa 
team och specialiserade vårdenheter för palliativ vård att konsultera. Kvalitetsregister finns 
utformade specifikt för palliativ vård i Sverige och syftar till att registrera dödsfall samt 
omständigheterna angående dödsfallet. Syftet med kvalitetsregistren är att identifiera 
potentiella områden för förbättringsarbete samt undersöka om den palliativa vården uppnår de 
kvalitetskrav som ställs (Regionala Cancercentrum 2016). Svensk lag understryker vikten av 
att visa patienten respekt och delge denna aktuell och sakkunnig hälso- och sjukvård (SFS 
2010:659). Hälso- och sjukvårdspersonal skall också i sin profession framföra och anpassa 
relevant information till patienten samt acceptera om patienten i fråga vill avstå från denna 
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information (SFS 2014:821).  Studier har genomförts gällande palliativ vård som en mänsklig 
rättighet. Brennans (2007) studie resonerar om arbetet för att utveckla adekvat palliativ vård 
globalt. Studien visar att utvecklingen av palliativ vård som en del av de mänskliga rättigheterna 
skulle innefatta tillgång till vatten, näring, bostad och sanitet. En sådan förändring skulle även 
öka kraven på hälso- och sjukvården inom delar som tillgång till opioidpreparat och 
professionellt ledarskap av hälso- och sjukvårdspersonal som har speciell kompetens och 
utbildning för att vårda palliativa patienter.  

 
Sjuksköterskans profession  
Sjuksköterskans profession beskrivs med bärande termer som ömsesidig respekt, trovärdighet, 
korrekthet samt främjande av mänskliga rättigheter. Vidare har sjuksköterskan ytterligare 
ansvar, inte bara till enskilda personer utan också mot dennes närstående samt allmänheten. 
Bland annat att främja en miljö där sedvänjor, trosuppfattning samt värderingar respekteras 
(Svensk sjuksköterskeförening 2012). Svensk sjuksköterskeförening (2016) beskriver 
värdegrunden för omvårdnad som ett mycket brett begrepp. Den omvårdnad som 
sjuksköterskan utövar i relationen med patienten skall vara personcentrerad och relationen med 
patienten bör vara maktbalanserad så att en ömsesidig respekt och trygghet uppstår. Den 
palliativa vårdens värdegrund att lindra lidandet är en essentiell del i sjuksköterskans yrke och 
patientens lidande bör ses som unik och individuell. För att lindra lidande bör sjuksköterskan 
bekräfta patienten, finnas tillgänglig samt ge möjlighet för patienten att försonas med sitt 
lidande och därmed ge möjlighet till lindring.  Ett av målen specificeras som “verka för ett 
fridfullt och värdigt avslut av livet för en person med ohälsa/sjukdom” (Svensk 
sjuksköterskeförening 2016, s. 6). 
 
Patienter med ALS uppfattning av sjukvården  
Tidigare forskning visar att patienter med ALS, samt även deras närstående, upplever bristande 
kunskap hos hälso- och sjukvårdspersonal. I den utsatta situation som patienter med ALS 
befinner sig i önskar de stöd och innehållsrik information men brister i förmågan att ge detta är 
identifierat hos flertalet professioner. Bristfällig kommunikation ses som en bidragande faktor 
till att information kring sjukdomen och hur omvårdnaden utförs förblir bristfällig. Sjukdomens 
låga prevalens tros även den försvåra hälso- och sjukvårdspersonalens kunskapsutveckling i det 
kliniska arbetet gällande ämnet ALS (Hughes et.al. 2005). Foley et.al. (2012) understryker att 
ämnet ALS, patienternas upplevelser av hälso- och sjukvården samt hur tillfredsställda de är 
med den sjukvård som erbjuds inte är tillräckligt beforskat. Huruvida patienter med ALS är 
tillfredsställda med sjukvården och de professioner som arbetar inom denna kan endast ses 
subjektivt och därmed utifrån den enskilda patientens upplevelser beskrivna av patienten själv. 
Patienter med ALS personliga upplevelse kan påverkas av ett flertal olika faktorer såsom 
tidigare förväntningar eller huruvida acceptans av sjukdomen har infunnit sig. Den begränsade 
befintliga forskning som finns kan möjligtvis inte ses som en optimal helhetsbild av utförandet 
av hälso- och sjukvård inom aktuell patientgrupp, men visar trots allt på att många patienter 
med ALS är missnöjda med den hälso- och sjukvård som erbjuds.  
 
Problemformulering 
Sjuksköterskor kan möta patienter med ALS som är i behov av palliativ omvårdnad inom 
slutenvård, öppenvård samt kommunal verksamhet då palliativ vård skall kunna bedrivas på 
alla typer vårdenheter. Då studier visar att patienter med ALS upplever bristfällig kunskap 
angående deras sjukdomstillstånd hos hälso- och sjukvårdspersonal, samt att 
patientperspektivet av ALS är bristfälligt beforskat kan denna studie bidra till kunskap av 
patienters upplevelse av sin sjukdom och förhållandena runt omkring genom att sammanställa 
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den omvårdnadsforskning som finns. Studien ger sjuksköterskor tillfälle att förstå patientens 
perspektiv och upplevelse av sjukdomen vilket i sin tur kan bidra till en ökad förståelse för vilka 
delar inom hälso- och sjukvården som kan behöva utvecklas. Möjligheten till förbättringsarbete 
kan i förlängningen bidra till förbättrad vårdkvalitet samt bemötande av patienter med ALS.  
 
Syfte 
Syftet med litteraturstudien är att undersöka hur det är att leva med ALS.  
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Metod 
Metoden för studien är baserad på Polit och Beck´s (2016) nio- steg för systematiskt arbetssätt 
vid litteraturstudier (se Figur 1). En litteraturstudie syftar till att sammanställa redan befintlig 
forskning inom ett ämne för att få en tydligare överblick (Polit & Beck 2016).  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Metod för litteraturstudie. Fritt översatt av Polit och Beck (2016) 

 

Litteratursökning 
Enligt steg 1 i Polit och Becks (2016) nio steg formulerades syfte samt frågeställning för 
studien. I steg 2 valdes de elektroniska databaser som användes vid litteratursökningarna. 
Datainsamling gjordes från databaserna PubMed, CINAHL samt PsycINFO. Databaserna 
valdes på grund av att de är inriktade inom omvårdnad och medicinsk forskning. Sökorden som 
användes för sökningarna var amyotrophic lateral sclerosis, palliative care och hospice and 
palliative  nursing i CINAHL samt amytrophic lateral sclerosis, palliative care och hospice 
and palliative care nursing i PubMed. I PsycINFO användes amyotrophic lateral sclerosis och 
palliative care.  
 
I enlighet med steg 3 utfördes enskilda sökningar med  samtliga sökord utan några begräsningar 
i sökmotorn. Sökorden kombinerades sedan och tidsbegränsning enligt inklusionskriterierna 
samt peer review tillämpades. I samtliga databaser söktes orden i samma ordningsföljd och som 
Major Headings [MH] i CINAHL, Medical Subject Headings [MeSH] i PubMed och som 
Tesaurus i PsycINFO (se Tabell 1 ,2 och 3). Ämnesorden gör att artiklar inkluderas på ett 
konsekvent sätt och gör det möjligt att hitta artiklar som är relaterade till den MeSH, MH eller 
Tesaurus som sökts. Detta ger ett större antal träffar på artiklar (Polit & Beck 2016). 
Litteratursökningarna genomfördes på ett systematiskt sätt och dokumenterades i löpande text 
samt tabeller (se Tabell 1, 2 och 3). 
 
Genom av artiklar till bakgrunden i litteraturstudien hittades en relevant artikel som användes 
till resultatet som stämde överens med studiens syfte.  
 

1.Formulera och förtydliga 
primära och sekundära frågor 
såsom syfte och 
frågeställning. 

2. Välj databaser och 
identifiera nyckelord etc.  

3. Sök, identifiera och 
hämta material från 

potentiella primärkällor 

4. Granska källor avseende 
relevans och lämplighet. 

5. Läs materialet 
6. Sammanfatta och koda 

information från 
studierna 

7. Kritiskt granska och 
utvärdera studierna 

8. Analysera, integrera 
information samt söka 

teman. 

9. Kritiskt utföra en 
sammanställning. 
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Inklusions- och exklusionskriterier 
Endast peer- reviewed artiklar användes, då dessa är granskade av en eller flera personer på ett 
opartiskt sätt. Artiklar på svenska eller engelska inkluderas. Deltagarna var män och kvinnor 
över 18 år samt diagnostiserade med ALS. Endast studier publicerade 2005 -01- 01 till och med 
2019 - 02-07 samt i slutenvård, öppenvård eller kommunal verksamhet som var utifrån ett 
patientperspektiv inkluderades. Exkluderades gjorde review artiklar samt studier där deltagare 
som inte kunde ge sitt medgivande på grund av kognitiv nedsättning eller av annan anledning 
inte kunde ge sitt medgivande till att medverka i studien.  
 
Tabell 1: Sökning i CINAHL 

Sökning  Sökord  Antal 

träffar 

Urval 

1  

Urval 

2  

Urval 

3  

S1 MH Amyotrophic lateral sclerosis  3295 
   

S2 MH Palliative care OR MH Hospice 

and palliative nursing 

34 015 
   

K1 S1 AND S2 72 20  5 3 

Totalt: 
 

72 20 5 3 

S = Sökning     MH = Major Heading 

K = Kombination     

  

Tabell 2: Sökning i PubMed 

Sökning  Sökord  Antal 

träffar 

Urval 

1  

Urval 

2  

Urval 

3  

S1 MeSH Amyotrophic lateral sclerosis 17 146 
   

S2 MeSH Palliative care OR MeSH 

Hospice and palliative care nursing 

50 474 
   

K1 S1 AND S2 109 26 

((4)) 

5 5 

Totalt: 
 

109 22 5 5 

 MeSH = Medical Subject Headings                              (())= Externa dubbletter.   
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Tabell 3: Sökning i PsycInfo   

Sökning  Sökord  Antal träffar  Urval 1  Urval 2  Urval 3  

S1  *Amyotrophic lateral sclerosis 3985 
   

S2  *Palliative Care  12 477 
   

K1   S1 AND S2  62  11 ((6)) 1 1 

Totalt 
 

62 5 1 1 

* = Tesaurus                                     (( )) = Externa dubbletter 

 

Urval   
Urval 1 
Enligt Polit och Beck (2016) steg fyra genomfördes urval ett, för att undersöka de artiklar som 
framkommit när sökorden kombinerades och dess relevans för studien. Från CINAHL lästes 
titel och abstrakt från 72 artiklar, Pubmed lästes 109 artiklar och PsycINFO 62 artiklar. De 
artiklar vars titel och abstrakt inte stämde överens med litteraturstudiens syfte exkluderades 
samt de som inte motsvarade inklusions- och exklusionskriterier. Review artiklar exkluderades 
också i detta steg samt 10 externa dubbletter. Efter urval 1 återstod 20 artiklar i CINAHL, 22 i 
Pubmed samt 5 i PsycINFO.  

 
Urval 2  
Steg 5 och 6 lästes samtliga artiklar från urval 1 som sammanlagt var 47 stycken i sin helhet 
(Polit & Beck 2016). Författarna läste artiklarna enskilt och varje artikels huvudsyfte samt 
resultat sammanfattades kort. Sedan diskuterade författarna vilka artiklar som skulle inkluderas 
och exkluderas och urval 2 gjordes. I CINAHL exkluderades 15 artiklar varav 10 som inte levde 
upp till litteraturstudiens syfte samt 5 artiklar som var reviewartiklar. I PubMed exkluderades 
17 artiklar varav 13 artiklar som inte levde upp till studiens syfte, 3 artiklar exkluderades 
relaterat till att de var skrivna på annat språk än engelska eller svenska samt att 1 av artiklarna 
var en review. I PsycINFO exkluderades 4 artiklar som var reviewartiklar.  
 
Urval 3 
Enligt Polit & Beck (2016) steg 7 gjordes en kvalitetsgranskning av artiklarna och urval 3 
utfördes. Utifrån Polit & Beck “Guide to an overall qritique of a quantitative research report” 
granskades de kvantitativa artiklarna och “Guide to an overall qritique of a qualitative research 
report” granskades de kvalitativa artiklarna. Totalt 13 artiklar granskades varav tio återstod 
efter granskningen. Två av artiklarna uteslöts relaterat till bristfällig metodbeskrivning och en 
artikel hade ej genomfört forskningsetisk granskning av studien vilket påverkade 
trovärdigheten.  
 



 

8 
 

Databearbetning och analys 
Databearbetningen gjordes utifrån steg 8 och 9 som innebär att analysera information från 
datainsamlingen och bilda teman utifrån detta samt kritiskt sammanställa informationen till ett 
resultat (Polit & Beck 2016). Artiklarna från urval 3 skrevs ut i pappersformat samt numrerades 
från 1 till 10. Artiklar lästes separat och markeringar gjordes tillsammans i artiklarna över det 
resultat som stämmer överens med studiens syfte. Markeringarna dokumenterades skriftligt på 
separata post-it lappar och numrerades för att bibehålla kontroll över vilken data som hörde 
ihop med vilken artikel. När markeringarna numrerades analyserades dessa i samråd mellan 
författarna på ett induktivt sätt och tre huvudteman bildades. Litteraturstudiens huvudteman 
redovisas i resultatet. Samtliga artiklar till litteraturstudiens resultat sammanställdes i alfabetisk 
ordning i en artikelmatris (se Bilaga 1).  
 
Forskningsetiska överväganden 
Forskningsetiska ställningstaganden har i stor grad gjorts i de artiklar som litteraturstudien är 
baserad på. Dessa har utgått från Polit & Becks (2016) anvisningar för forskningsetisk 
granskning av artiklar. De artiklar där deltagarna inte kunde tala för sig själva samt de som inte 
var granskade av en etisk kommitté exkluderades. Forskningsetiska överväganden baseras, 
enligt Forsberg och Wengström (2016), på att författarna vid datainsamlingen varit objektiva 
till studiens data och åsidosatt sina egna åsikter för att analysera data på ett neutralt och opartiskt 
sätt. All data bör inhämtas från primärkällor för att minska risken för vinkling. Data skall 
redovisas i löpande text samt i referenslista för att klargöra materialets ursprung. Författarna 
skall inte ha för avsikt att plagiera eller kopiera tidigare publicerat material. Ovanstående 
kriterier för forskningsetiska överväganden har tillämpats i denna litteraturstudie.  
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Resultat 
Resultatet till litteraturstudien är baserat på tio artiklar som beskriver litteraturstudien hur det 
är att leva med ALS. Av dessa tio var fem kvantitativt utförda, tre kvalitativt utförda och två av 
artiklarna var genomförda med mixad metod. Artiklarna redovisas i en artikelmatris (se Bilaga 
1) samt referenslista. Resultatet delades in i tre huvudteman som benämn med Blandade känslor 
inför framtiden, Behov av sociala relationer samt Behov av kunskap hos hälso- och 
sjukvårdspersonal.   
 
Blandade känslor inför framtiden 
Resultatet visar att patientperspektivet på att leva med ALS karaktäriseras av en oro för 
framtiden relaterat till sjukdomens snabba progression. Fysiska symtom ger patienterna 
påfrestningar som leder till psykiska symtom såsom oro, ångest, rädsla och depression. 
Patienterna uttrycker oro för det dagliga livet samt de konsekvenser som kan medfölja relaterat 
till förlust av kroppsliga funktioner. Trots detta påvisar resultatet även positiva aspekter som 
exempelvis möjligheten att finna meningsfullhet och lycka i det palliativa skedet med ALS 
(Rosengren et.al. 2016; Ang et.al. 2015; Körner et.al. 2015; Montel et.al. 2012; Chochinov et.al. 
2016; Veronese et.al. 2015; Lulé et.al. 2008). 
 
Patienterna rapporterar en känsla av orättvisa för den ovissa framtid som beskedet om ALS 
innebär.  Ovissheten medför en svårighet att uppleva hopp för framtiden samt känslan av raseri 
och rädsla relaterat till förlust av kontroll och värdighet (Veronese et.al. 2015).  Patienterna 
uttryckte att livets slut var nära och uttryckte en önskan att dö under mänskliga förhållanden 
med bevarad integritet (Rosengren et.al. 2015). Rädsla uttrycks upprepade gånger över de 
fysiska symtomens fortskridning och dess konsekvenser. Exempelvis uttrycker patienter en 
rädsla att sätta i halsen vid matintag relaterat till dysfagi. Symtomen medför ett ökat vårdbehov 
och patienternas integritet samt deras värdighet blir utsatt. Det individuellt ökade vårdbehovet 
medför också ökat behov av hjälpmedel vilket i sig medför ännu ett orosmoment (Veronese 
et.al. 2015; Ang et.al. 2015; Rosengren et.al. 2016).  
 
Citat av patient: 
 

I can’t open the door myself...I need somebody to 
wear for me then I go down.  [When family members 
go out to work for the day, I only wear underpants so 
I can use the toilet easily.]. (Ang et al., s. 154) 

 
Vetskapen av att vara i ett palliativt skede beskrevs som en kamp mellan hopp och förtvivlan 
relaterat till en känsla av osäkerhet av hur livets slut kommer yttra sig för just den enskilda 
individen. Två sätt att hantera sjukdomen identifieras; att låta sjukdomen ta över individens liv 
och därmed förlora lyckan i det vardagliga livet eller att leva i nuet och njuta av den tid i livet 
som finns kvar. Patienterna uttrycker det svårt att acceptera sin sjukdom och leva i nuet samt 
att finna lycka i det vardagliga livet. Patienternas vetskap att befinna sig i ett palliativt stadie 
frammanade funderingar om livets slutskede. För att finna meningsfullhet söker patienter med 
ALS tröst i närstående och värdesätter att få vara en del i ett större sammanhang. Meningsfullhet 
definierades av patienter som lycka och styrka att leva i nuet trots svår sjukdom. Resultatet 
påvisar en önskan att kunna fortsätta leva ett så normalt liv som möjligt trots sin sjukdom, samt 
att bibehålla sin kontroll över det egna livet (Rosengren et.al. 2016; O´Brien et.al. 2011; 
Veronese et.al. 2015). 
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Resultatet visar upprepade gånger svårigheten att finna meningsfullhet i livet med ALS. Då 
patienterna är drabbade av en obotlig sjukdom med påfrestande fysiska symtom som försvårar 
vardagen uttrycktes det svårt att finna meningsfullhet och hopp i livet. Resultatet visar även att 
i takt med sjukdomens progression ökar lidande och en känsla av hopplöshet hos patienterna. 
Möjligheten till sjukdomshantering minskar även den i samband med fortskridandet av 
sjukdomen. Det faktum att ALS inte går att bota och osäkerheten gällande prognos och tid kvar 
att leva beskrivs som en orsak till känsla av hjälplöshet och hopplöshet (Rosengren et.al. 2016; 
Ang et.al. 2015; Montel et.al. 2012). Depressiva symtom visar sig vara vanligt hos patienter 
med ALS (Körner et.al. 2015).  Lulé et.al. (2008) påvisade att hela 28% av deltagarna med ALS 
led av depressiva symtom medan Körner et.al. (2015) visar att 30% av deltagarna led av svåra 
depressiva symtom. Lulé (2008) påvisar även att ett visst samband mellan depressiva symtom 
och en låg utbildningsnivå hos patienter med ALS. Montel et.al. (2012) visar att 27% lider av 
psykisk ångest som en följd av sin diagnos.  
 
Oro inför framtiden gällande ekonomiska aspekter uttrycks av patienter med ALS som hinder 
till relevant och god hälso- och sjukvård. I en studie utförd i Singapore visas att betydelsen av 
god ekonomi blir avgörande för tillgång till resurser ur ett hälso- och sjukvårdsperspektiv. 
Patienter med mindre begränsningar i ekonomin har större tillgång till medicinska resurser som 
exempelvis hjälpmedel och vård i hemmet. Patienter uttrycker ALS som en ekonomiskt 
krävande sjukdom, jämfört med andra kroniska sjukdomar, då ALS ofta leder till ett behov av 
flera elektroniska hjälpmedel för att underlätta och lindra symtom (Ang et.al. 2015; O´Brien 
et.al. 2011).  
 
Citat av patient: 
 

My health supplement, everything...costs me over a 
thousand dollars a month…People ask, why [is] our 
medical bill even higher than those [for other 
diseases]…Not only [because it is] chronic, it also 
need[s] a lot of machine support. There’s [the cough 
assist machine], there’s [bilevel positive airway 
pressure]…These two cost so much already. (Ang 
et.al., s.154)  

 
Behov av sociala relationer  
Påverkan på sociala aspekter relaterat till de fysiska symtom och svårigheter i det dagliga livet 
var ett perspektiv på sjukdomen som togs upp av patienter med ALS. 
Kommunikationssvårigheter, immobilitet samt förlust av självständighet var delar som 
påverkade det sociala livet och som för vissa var en bidragande del till social 
isolering.  Patienternas svårighet för att bibehålla ett för dem så normalt liv som möjligt trots 
sin diagnos samt att bibehålla sitt sociala umgänge underlättades med stöd via teknologisk 
utrustning och av närstående (Hobson et.al. 2016;Veronese et.al. 2015;Rosengren et.al. 
2015;Ang et.al. 2015). 
 
Teknologisk utrustning i form av exempelvis datorer och surfplattor är en essentiell del för 
patienter med ALS i syfte att bibehålla socialt stöd och finna glädje i sociala aktiviteter. 
Patienterna beskriver det som lättare alternativ att kommunicera med hjälp av teknologisk 
utrustning relaterat till svårigheter för förflyttning samt kommunikation. Internet gav 
patienterna en chans att hålla kontakten med tidigare vänner med hjälp av mail samt hitta nya 
sociala kontakter. Patienterna använder sig utav olika internetforum för att sprida sin egen 
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kunskap om ALS men även för att söka ny kunskap samt nya perspektiv på olika symtom 
(Hobson et.al. 2016). 
 
Citat av patient: 
 

The internet is a wonderful thing. I use it stay in touch 
with my fellow motor neuron disease sufferers as we 
do support each other when one of us is feeling very 
scared. We’ll all gather on the internet and just try 
and be a support, reassure them they’ll get through 
this; we’re all here for them. I’m learning so much 
more about the illness through other sufferers. 
(Hobson et.al. s. 6)  

 
Internet och teknologisk utrustning ger även möjlighet till kommunikation med hälso- och 
sjukvården på ett enklare vis då telefonsamtal och videokonferenser kan fungera som ersättning 
för sjukhusbesök vid tillfällen då patienten saknar energi eller möjlighet att transportera sig till 
sjukhuset. Trots flera positiva aspekter av användningen av teknologisk utrustning vid 
kontakter med hälso- och sjukvården så identifieras även brister med denna typ av användning. 
Negativa aspekter av nyttjandet av teknologisk utrustning vid kontakt med hälso- och 
sjukvården kan vara datasäkerhet, frågor gällande sekretess och förlusten av personliga möten. 
Kostnaden för användandet av teknologisk utrustning upplevs som negativ i sammanhanget 
samt även eventuella brister på kunskap hos individen (Hobson et.al. 2016).   
 
Närheten och stödet från närstående och ett fungerande socialt nätverk anses av patienterna som 
en viktig del i bearbetningen och upplevelsen av ALS. Vetskapen om att befinna sig i ett 
palliativt skede ökar behovet av att känna tröst i familjen och att vara en del i ett större 
sammanhang. Patienter upplever uppriktighet inom familjen i en större utsträckning och fler 
bekymmer samt problem diskuterades och löstes efter den tid då patienten drabbats av ALS. 
Familj och närstående benämns som ett viktigt stöd som bidrog med närhet och förståelse av 
patientens situation (Rosengren et.al. 2015; Ang et.al. 2015; Veronese et.al. 2015).  
Kännedomen att vara i palliativt skede gjorde att patienterna såg tillbaka på sitt liv och ångrade 
att bland annat stress, arbete och intressen tagit tid från att umgänge med närstående. Livet i 
samvaron med närstående och kännedomen om ett begränsat liv gav patienterna en känsla av 
sorg. Sorgen baseras på de saker de inte sagt då verbal kommunikation var en väsentlig del av 
deras vardag (Rosengren et.al. 2015).  
 
Citat av patient: 
 

The finest, softest, most wonderful event that could 
happen to me would be to die with dignity. Get to 
sleep quietly one evening. I have said goodbye to all 
the friends. (Rosengren et.al. s. 78) 
 

Behov av kunskap hos hälso- och sjukvårdspersonal 
 
Patienter diagnostiserade med ALS identifierar ett flertal problem med hälso- och 
sjukvårdspersonalens kunskaper kring sjukdomen samt brister i deras sätt att kommunicera. 
Även tillgången till hälso- och sjukvården problematiseras och patienterna upplever att de inte 
vet vart de ska vända sig för hjälp i det dagliga livet med ALS (Ang et.al. ;Hobson et.al. 2016; 
O´Brien et.al. 2011; Rosengren et.al. 2015).  
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Citat av patient: 
 

It was a shock, to be told you was going to die and 
especially, not having any awareness of the disease. 
...I was just told to go home, get my affairs in order, 
tell the family. That was it really. (Hobson et.al., s.7) 

 
Vid fastställande av diagnosen upplevde patienterna att informationen kom snabbt och i stora 
mängder vid endast ett tillfälle. Patienterna önskar istället att informationen ska levereras vid 
flera tillfällen samt i olika etapper. Patienter och deras närstående uttrycker att de då skulle få 
möjlighet att fördjupa sin förståelse för sjukdomen och tydliggöra dess process (Ang et.al. 
2015). Tillgången till hälso- och sjukvård upplevs ofta begränsad (Ang et.al. 2015; O´Brien 
et.al. 2011). Brister inom kunskap och kommunikation var två problem som belystes av 
patienter hos hälso- och sjukvårdspersonal. Brister i kunskap beträffande ALS upplever 
patienterna som en begränsning för den vård som erbjuds. Patienterna ansågs sig missförstådda 
av hälso- och sjukvårdspersonal relaterat till deras oförmåga att förstå sjukdomens 
konsekvenser, symtom samt behov (O´Brien et.al. 2011; Rosengren et.al. 2015).  
 
Rosengren et.al (2015) visar att kvinnor med ALS känner sig förminskade av hälso- och 
sjukvårdspersonal i relation till förlust av tal och kommunikationsförmåga. En patient förklarar 
förlusten av tal som icke likvärdigt med förlust av intelligens eller hörsel. Ett exempel för detta 
är att hälso- och sjukvårdspersonal höjer rösten för att föra fram sin information vilket leder till 
en känsla av att känna sig förminskad. Hälso- och sjukvårdspersonal visar även brister inom 
empati och medlidande i vården av ALS patienter. Sandsdalen et.al. (2016) belyser de positiva 
egenskaperna hos personalen som patienterna anser förbättrar upplevelsen av hälso- och 
sjukvården. Egenskaper såsom ärlighet, meningsfullhet samt respekt och empati beskrivs som 
värdefulla i mötet med patienten. 
 
Litteraturstudiens resultat identifierar att patienterna upplever  egen okunskap kring sjukdomen 
sedan tidigare vilket bidrar till att information kring sjukdomen blir negativt betingad i och dess 
dåliga prognos, brist på behandling och steget in i palliativ vård direkt efter diagnosens 
fastställande (Hobson et.al. 2016). Patienterna upplever även osäkerhet enligt resultatet, 
angående vart de kan vända sig för att ansöka om exempelvis hjälp i hemmet. Tillfällen då 
hemsjukvård etablerats känner patienterna ovisshet angående vilket ansvar personalen har att 
tillfredsställa dennes behov. Frekvent nämns även patienternas problem med att hitta lämplig 
personal med goda kunskaper som kan tillfredsställa deras individuella behov och skapa en 
relation med patient och närstående (O´Brien et.al. 2011).  
 
Citat av patient: 
 

I haven’t got a clue about care. I haven’t got a clue if 
I needed care or anything like that and nobody’s said 
anything about it. (O´Brien et.al., s. 127) 
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Diskussion  
Studiens syfte var att undersöka hur det är att leva med ALS i det palliativa skedet. Resultatet 
identifierade tre huvudteman som benämndes som följande; Blandade känslor inför framtiden, 
Behov av sociala relationer och Behov av kunskap hos hälso- och sjukvårdspersonal. Resultatet 
visar förekomst av ångest och oro i stor utsträckning inför den ovissa framtid som beskedet av 
ALS inneburit. Patientens goda sociala nätverk visade sig vara en förutsättning vid hantering 
av fysiska och psykiska symtom i det vardagliga livet. Patienternas upplevelse av hälso- och 
sjukvårdens kvalitet var även det en del av resultatet och denna visade sig vara bristande på 
flera nivåer, exempelvis gällande kunskap samt kommunikation.  
 
Resultatdiskussion  
Betydelsen av meningsfullhet samt svårigheten att finna denna i livet med ALS framkommer i 
resultatet. Resultatet visade att patienterna med ALS upplevelse av mening i livet är av vikt för 
att uppnå acceptans av sjukdomen och kunna leva i nuet fram till livets slut. Meningsfullhet 
beskrivs av Wiklund & Gustin (2015) som en essentiell del av Antonovskys teori om känslan 
av sammanhang [KASAM]. Eriksson & Lindström (2007) påvisar sambandet mellan känslan 
av sammanhang och livskvalitet. En starkare känsla av sammanhang hos en individ var starkt 
relaterat till upplevelsen av livskvalitet hos individen själv samt dess närstående vid fall av svår 
sjukdom. Studien styrker vikten av meningsfullhet och känsla av sammanhang som en resurs 
för att hantera livet, med eller utan svår sjukdom. Kövi et.al. (2017) menar att faktorer såsom 
personlighet, exempelvis aggressivitet eller nervositet, var relaterat med känslan av 
sammanhang och att ingen korrelation identifieras mellan depression och känslan av 
sammanhang (Kövi et.al.2017). Relaterat till detta kan det antas att litteraturstudiens resultat 
gällande svårigheter till att finna meningsfullhet i livet med ALS inte behöver vara associerat 
med enbart sjukdomen och förekomsten av depressiva symtom utan kan vara en följd av 
personlighet på individuell nivå hos patienterna.  
 
Sambandet mellan psykiska och fysiska funktioner kan ses då patienter med ALS belyste att 
sjukdomens fortskridande som leder till förlust av fysiska funktioner påverkade det psykiska 
välmåendet (Rosengren et.al. 2016; Veronese et.al. 2015). Jelsone-Swain et. al. visade också 
att symtom på depression hos patienter med ALS ökade i relation med sjukdomens progression. 
Även ett samband mellan svår fysisk dysfunktion och depression identifierades. Depression 
kunde i sin tur påverka ALS patienters livskvalité negativt. Kübler et. al. (2005)  menar att 
depression vid ALS var oundvikligt och det borde därför rutinmässigt ske en bedömning och 
behandling efter behov. Hälso- och sjukvårdspersonal bör göra bedömningen utan förutfattade 
meningar för att en så korrekt bedömning som möjligt skall utföras. Vidare menar även Kübler 
att depression samt depressiva symtom gav en påverkan på patientens livskvalitet.  Sambandet 
mellan psykiska och fysiska symtom stärks även av Strine et.al. (2004) studie som visade att de 
personer med psykisk ohälsa såsom depression och ångest var benägna att också rapportera 
fysiska besvär som till exempel smärta (Strine 2004). I enlighet med behovet av bedömning 
samt behandling av depressiva symtom, hos patienter med ALS, kan tänkas att en ökad kunskap 
om sjukdomen hos hälso- och sjukvårdspersonal även kan bidra till en positiv inverkan. En 
ökad kännedom hos exempelvis sjuksköterskor angående förekomsten av depressiva symtom 
inom patientgruppen skulle möjligtvis kunna leda till ökad frekvens av bedömningar och 
åtgärder gällande depression.  
 
Resultatet i litteraturstudien uppmärksammade patienter med ALS upplevelse av hälso- och 
sjukvårdspersonalen bristande kompetens om sjukdomen samt svårigheter att veta vilken typ 
av insatser de var berättigade till (Ang et.al.; Hobson et.al. 2016; O´Brien et.al. 2011). Tramonti 
et.al.s (2018) studie innefattade professionella vårdgivare samt anhörigvårdare och påvisade att 
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vårdgivare till patienter med ALS upplevde emotionella och psykiska aspekter av belastning i 
större utsträckning än vårdgivare till patienter med multipel skleros. Sandstedt et. al. (2018) 
beskrev i sin studie att flertalet vårdgivare ändrat sin arbetstid relaterat till ökad belastning. En 
positiv aspekt vid omvårdnaden av patienter med ALS beskrevs som att en god relation 
utvecklas med den patient och dess närstående som personalen vårdade.  Cipolletta et.al.s 
(2018) studie visade att individer som var partner till patienter med ALS och samtidigt utförde 
omvårdnad för sin partner valde att åsidosätta sitt eget liv relaterat till den påfrestning som 
omvårdnaden av dennes partner innebar. Vidare upplevde anhörigvårdaren en känsla av 
begränsning och isolering till följd av sin partners sjukdom och behov (Cipolletta et.al. 2018). 
Som Cipolletta et.al.s studie belyste så innebar vårdandet av patienter med ALS en belastning 
för den som utförde detta, hälso- och sjukvårdspersonal eller anhörigvårdare. Sjukdomens svåra 
symtom och progression kan ses som en påverkan även för hälso- och sjukvårdspersonal såväl 
som för patienten. Möjligen kan den vårdtyngd som ALS medför ses som en anledning till 
brister inom kommunikation samt bemötande som patienter med ALS upplever hos hälso- och 
sjukvårdspersonalen.  
 
I litteraturstudiens resultat belystes de positiva aspekterna vid användandet av teknologisk 
utrustning samt internet som bland annat en kommunikationsväg med hälso- och sjukvården 
eller som alternativ kommunikationsväg. Trots detta så nämndes även påverkansfaktorer som 
kan hindra individen till användandet av dessa, såsom ekonomi och kunskap. Lustria et.al. 
(2011) bekräftade detta och visade att aspekter såsom kön, utbildning och geografisk 
lokalisation var relevanta påverkansfaktorer för användandet av internet som ett alternativt sätt 
att kontakta hälso- och sjukvården. Studien visade exempelvis att kvinnor var mer benägna att 
söka kontakt med sin läkare via internet än män samt att individer med högre utbildning mer 
sannolikt sökte information gällande hälsa och medicin på internet än mindre utbildade 
individer. McMullan (2006) visar att patientens användande av internet huvudsakligen syftade 
till att söka information kring ett specifikt sjukdomstillstånd samt att denna handling inte 
ersätter hälso- och sjukvårdens information och kunskap angående specifika sjukdomstillstånd. 
Istället gav internet patienterna möjlighet till kompletterande information vinklad från multipla 
riktningar. Vidare styrker McMullan (2006) resultatet kring internet som en plats för sociala 
nätverk, specifikt för patienter med sällsynta sjukdomstillstånd. Internet verkade för att 
bemästra barriärer för social samverkan såsom avstånd och bidrog till att minska upplevelsen 
av ensamhet men gav även nackdelar som exempelvis frånvaro av fysisk beröring och utbytet 
av  icke-evidensbaserad information. Till skillnad från Mcmullan belyste Potts & Wyatt (2002) 
de negativa aspekterna av patientens användande av internet för att söka information kring sitt 
sjukdomstillstånd, ur läkares perspektiv. Exempelvis identifierar Potts & Wyatt att läkarens roll 
kan underskattas i relation till den information som internet bidrar med. Läkarna upplevde att 
patienterna sökte alternativa behandlingsmetoder efter sökandet av ytterligare information på 
internet vilket i många fall inte kunde genomföras på grund av bristande forskning eller 
otillräckliga resurser. 
 
Metoddiskussion  
Vid databassökningarna valdes sökorden amyotrophic lateral sclerosis, palliative care och 
hospice and palliative care nursing alternativt hospice and palliative nursing dessa 
kombinerades sedan. Samtliga ord var ämnesord i respektive databas och detta gjorde att 
huvudsyftet i artiklarna specificerades och matchade vårt syfte bättre. Anledningen till att få 
sökord användes var bristen på forskning inom ämnet ALS. Användandet av fler sökord för en 
mer specificerad sökning innebar en begränsning för våra databassökningar. Därför valde 
författarna att manuellt exkludera artiklarna som inte matchade studiens syfte. Relaterat till 
bristen på utförd forskning inom ämnet ALS så uppnåddes ej tillräckligt med data vid den 
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databassökning som gjordes med ovan nämna ämnesord. På grund av bristen på data 
genomfördes en manuell sökning (se avsnittet för litteratursökning) för att uppnå 
tillfredsställande datamängd. Artikeln från denna sökning hittades inte vid databassökningar av 
okänd anledning trots att författarnas valda sökord stämde överens med nyckelorden i artikeln.  
 
För att inbringa tillfredsställande datamängd valdes en tidsintervall på artiklarna till resultatet 
på 15 år. Trots detta är ingen artikel i resultatet äldre än 11 år, vilket innebar att relativt nya data 
användes för att utforma resultatet. Inga begränsningar gällande geografiskt område gjordes 
gällande studierna och detta resulterade i ett brett spektrum av geografiska områden där 
studierna utförts. Studierna var genomförda i Singapore (n=1), Kanada (n=1), Storbritannien 
(n=2), Tyskland (n=2), Frankrike (n=1), Sverige (n=1), Norge (n=1) och Italien 
(n=1).  Studiernas varierande ursprung gav resultatet ett omfångsrikt kontext från olika delar av 
världen vilket är positivt för litteraturstudien och stärker resultatet. Resultatet påvisade 
problematik gällande kostnader av hälso- och sjukvård samt hjälpmedel vid ALS vilket kan ses 
som missvisande gentemot Sverige. Sveriges hälso- och sjukvård bedrivs på så vis att 
kostnaderna begränsas efter en viss summa. Relaterat till att kostnaderna för hälso- och sjukvård 
begränsas så kan inte delen av resultatet gällande ekonomi appliceras fullständigt i kontexten 
av Sverige. Trots att resultatet gällande ekonomi inte är fullständigt applicerbart i Sverige kan 
ekonomiska påfrestningar inte uteslutas helt då andra faktorer som påverkar ekonomin kan 
identifieras i livet med kronisk sjukdom. Exempelvis kan ekonomin påverkas av förändringar i 
arbetslivet som individen måste göra relaterat till sin sjukdom samt kostnader tillkomma vid 
resor till sjukhusbesök samt eventuella hjälpmedel som inte berättigar till kostnadsersättning i 
svensk hälso- och sjukvård. Därmed kan ekonomin bli påverkad även hos patienter med ALS i 
Sverige, dock inte relaterat till liknande aspekter som exempelvis Singapore som exemplifieras 
i studien.  
 
Tolkningsfel kan förekomma då artiklarna var skrivna på engelska vilket inte var författarnas 
modersmål. För att minimera tolkningsfel använde författarna sig av svensk- engelskt lexikon 
samt att de citat som använts inte översatts till svenska utan redovisas på dess ursprungliga 
språk. Artiklarna har lästs upprepade gånger, enskilt och tillsammans för att minska risken att 
litteraturstudien präglas av författarnas egen vinkling och att feltolkningar av studiens resultat 
uppkommer. Författarna har begränsad förförståelse inom ämnet ALS vilket kan minska egen 
vinkling av materialet relaterat till förförståelse.  
 
Slutsats  
Upplevelsen av att leva med ALS i ett palliativt skede är starkt beroende av det sociala nätverket  
som patienten har och närstående har en essentiell roll att ge stöd och glädje under den svåra 
sjukdomsprocessen.  De fysiska symtomen har en negativ inverkan på det psykiska och 
existentiella välmåendet, dessa interagerar med varandra i stor utsträckning både i negativ samt  
positiv bemärkelse. Trots den i huvudsak negativa upplevelsen av att leva med ALS så kan 
närstående samt den drabbade personen finna meningsfullhet i det dagliga livet och därmed 
leva tills dess att livet slutar.  Hälso- och sjukvårdspersonalens kunskap kring ALS ses som 
bristande ur patientperspektivet och även detta påverkar upplevelsen av att leva med ALS. 
 
Klinisk betydelse 
Litteraturstudien syftade till att ge sjuksköterskor ökad medvetenhet gällande patienter med 
ALS och deras syn på samt upplevelsen av sin sjukdom. Relaterat till den bristande kunskap 
kring omvårdnaden och den palliativa vården av patienter med ALS som identifierats så 
uppmärksammades ett behov av patientperspektivet av att leva med ALS. Patientperspektivet 
kan förhoppningsvis ingiva en större förståelse hos sjuksköterskor gällande symtomhantering 
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och hantering av sjukdomen hos den individuella patienten. Exempelvis kan sjuksköterskan 
förslagsvis använda sig utav teknologisk utrustning för att förenkla kommunikationen vid bland 
annat ankomstsamtal samt säkerställa sig om att patienten blivit tillräckligt informerad för att 
undvika att patienten söker icke -evidensbaserad information från andra källor. Målet med 
denna litteraturstudie var att åstadkomma förbättrad vårdkvalitet av patienter med ALS samt att 
den enskilda patienten gynnas till följd av detta.  
 
Förslag till fortsatt forskning  
Då patientperspektivet inom ALS är bristfälligt beforskat finns fortsatt behov av forskning inom 
området.  Den största delen av befintlig forskning är bedriven utifrån ett medicinskt perspektiv 
alternativt ur ett anhörigperspektiv vilket inte bidrar med ett mångsidigt perspektiv inom den 
evidens som utvecklats. Komplexiteten av vidare forskning ur ett patientperspektiv är 
vidtagande relaterat till de kommunikationssvårigheter som är en del av ALS samt dess snabba 
progression. I de tidigare genomförda studierna beskrivs att de deltagare som tackat nej till att 
delta gjort detta på grund av att de inte accepterat sin diagnos. Förslag till vidare forskning kan 
innebära genomförande av studier i ett tidigare skede av sjukdomen för att undvika att 
patientens symtom och svårigheter blir ett hinder för genomförandet av studien, exempelvis 
kommunikationssvårigheter och trötthet. 
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Bilaga 1  

   

Författare, 
Årtal och 
Land  

Syfte Metod Huvudresultat 

Ang et.al.  
 
2015 
 
Singapore  

Att undersöka 
behoven hos ALS 
patienter i 
Singapore. Från 
ett 
patientperspektiv 
så väl som från ett 
hälso - och 
sjukvårdspersonal 
samt vårdgivare 
perspektiv.  För 
att utveckla en 
mall för att 
förbättra servicen. 

Metod: Kvalitativ tvärsnittsstudie. 
Urval: Strategiskt urval.  
Datainsamling: Enskilda och fokusgrupp 
intervjuer.  
Bortfall:  Redovisas ej. 

Efter intervjuerna 
med alla 30 patienter 
kunde viktiga punkter 
identifieras för att 
vården skulle 
motsvara patienternas 
behov. Dessa var: 
 psykologiska - Stötta 
patienten i diagnosen. 
 socialt -positiva 
relationer, öppen 
kommunikation och 
spirituell support bör 
utvecklas. 
 fysisk - Stor vikt bör 
läggas åt att lindra 
obehag. 
funktionshinder; 
frågor kring miljön 
och miljöanpassning 
bör vara tillgänglig. 
 

 Chochinov  et 
al.  
 
 
2016 
 
Kanada 
 

Målet med studien 
var att identifiera 
fyra icke - cancer 
grupper som kan 
ta fördel av ett 
palliativt 
förhållningssätt. 
Samt beskriva och 
jämföra värdighet 
relaterad ångest 
mellan dessa 
grupper.   

Metod: En prospektiv multi- site 
tillvägagångssätt.   
Urval:Bekvämlighetsurval.  
Datainsamling: cross - sectional design 
med frågeformulär samt Strukturerade 
intervjuer.   
Bortfall: 49%. 

Svår till måttlig 
förlust av värdighet 
visade sig i de fyra 
grupperna. Men 
ingen signifikant 
skillnad mellan 
grupperna. Under 
intervjuerna hittades 
ett mönster gällande 
psykiska, fysiska och 
existentiell oro och 
ångest.  

Hobson et.al.  
 
2017 
 
Storbritannien 

Att undersöka 
användandet av 
och attityder mot 
digital teknologi 
hos personer med 
motorneuronsjukd
omar samt deras 
familjemedlemma
r och vänner. 

Metod:Mixed-methods 
Urval: Bekvämlighetsurval. 
Datainsamling: Skriftliga och 
webbaserade frågeformulär samt semi-
strukturerade kvalitativa intervjuer 
Bortfall: Redovisas ej 

82% personerna med 
motorneuronsjukdom
ar använde sig utav 
digital teknologi varje 
dag, främst i form av 
iPads och laptops. 
Det huvudsakliga 
syftet med 
användandet av 
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 denna teknik var som 
hjälp att fortsätta 
delta i dagliga 
aktiviteter som 
exempelvis sociala 
situationer, 
underhållning och 
tillgång till internet. 
Deltagarna var visade 
sig vara positivt 
inställda till att 
genom digital 
teknologi få tillgång 
till hälso- och 
sjukvård. 

 Körner et.al.  
 
2015 
 
Tyskland 

Att framställa mer 
systematisk och 
detaljerad evidens 
för relevansen av 
ALS relaterade 
begränsningar av 
fysiska och 
sociala funktioner.  

Metod: Kvantitativ metod 
Urval: 159 patienter med ALS rekryterades 
från en öppenvårdsmottagning i Hannover. 
Datainsamling: Frågeformulären Beck 
Depression Inventory, Health Survey 
questionnaire och revised ALS Functional 
Rating Scale.  
Bortfall: 0%.  

Minskad livskvalitet 
hos ALS patienter 
inom de flesta 
kategorier som 
undersöktes i studien. 
Samband visade sig 
mellan utveckling av 
fysisk 
funktionsnedsättning 
och depression. 
Minskad livskvalitet 
var direkt relaterat till 
fysisk 
funktionsnedsättning. 
Ökad ålder hos 
patienterna var även 
det starkt relaterat till 
minskad livskvalitet. 

Lulé et al.  
 
2008. 
 
Tyskland. 

Att undersöka 
depression och 
livskvalité hos 
patienter med 
ALS. Samt 
jämföra detta med 
patienter som inte 
lider av ALS.  

Metod: Kvantitativ longitudinell studie.  
Urval: 39 patienter med ALS i olika stadier 
av sjukdomen. 19 av deltagarna var kvinnor 
och 20 var män. 
Datainsamling: Tecken på depression 
undersöktes med hjälp av 
självskattningsinstrum-ent ALS depression 
inventory och självskattningsinstrum-ent 
för den subjektiva upplevelsen av 
livskvalité.  
Bortfall: Redovisas ej.  

Studier visar inget 
samband mellan 
fysiskt 
funktionshinder vid 
ALS och depression 
eller livskvalitet. 
Svårighetsgraden av 
depression visade sig 
vara relaterad till 
utbildningsstatus. 
Patienter med ALS 
och deras livskvalitet 
kan jämföras med 
andra studier med 
livskvalité med 
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kroniskt sjuka 
patienter 
 

Montel et al.  
 
2012. 
 
Frankrike  

Att studera 
utvecklingen av 
coping strategier, 
livskvalité och 
psykisk hälsa hos 
patienter med 
ALS.  

Metod: Kvantitativ metod med hjälp av 
intervjuer för att få deltagarnas medicinska 
data. Ett frågeformulär angående 
copingstrategier, mental hälsa och 
livskvalité.  
Urval: Bekvämlighetsurval 
Datainsamling: Intervjuer, frågeformulär 
samt medicinska journaler.  
Bortfall: 19 stycken kunde inte slutförs 
studien av de 49 som tillfrågades. 

Medelvärdet ökade 
mellan T1 och T2 
gällande användandet 
av copingstrategier. 
När det gäller 
livskvalité hittades en 
signifikant skillnad 
mellan T1 och T2. De 
involverade smärta 
och emotionell 
rollfunktion.  

O’Brien et.al.  
 
2011 
 
Storbritannien  

Att undersöka 
faktorer som 
påverkar personer 
med ALS att välja 
eller motsäga sig 
vård på sociala 
boenden. 
 

Metod: Mixed-method med omfattande 
review av fallbeskrivningar samt 
beskrivande kvalitativa intervjuer. 
Urval: Maximal variation med strategiskt 
urval.  
Datainsamling:  Fallbeskrivningar/anteckn
ingar från UK MND/ALS clinic och 
narrativa intervjuer med personer med ALS 
samt deras familj.  
Bortfall: Redovisas ej.  

Den kvantitativa 
analysen belyser det 
ökade antal 
motorneurodegenerati
va sjukdomarna. Och 
svårighetsgrad samt 
patientens ålder 
relaterat till valet av 
hemsjukvård. Några 
av de problem kring 
vården togs upp i 
intervjuerna var 
bristande förståelse, 
kunskap om 
sjukdomen och 
svårigheten att bevara 
känslan av kontroll 
och “normalitet”. 

Rosengren et 
al.  
 
2015 
 
Sverige 

Att beskriva 
patienters 
upplevelser av att 
leva med ALS i 
livets slutskede.  

Metod: Kvalitativ metod. 
Urval: 4 kvinnor med ALS. 
Datainsamling: Narrativ datainsamling. 
Bortfall: Redovisas ej.  

Resultatet visade 3 
huvudkategorier som 
benämns som 
lidande, 
meningsfullhet och 
upplevelsen av ett 
begränsat liv. Behov 
av utvecklingsarbete 
för sjuksköterskor 
gällande 
kommunikation 
identifierades.  

Sandsdalen et 
al. 
 
2016.  

Att undersöka 
patienters 
uppfattningar om 

Metod: Kvantitativ Cross - sectional study.  
Urval: 191 deltagare i sent palliativt 
stadium rekryterades från hospice, 
palliativa enheter och hemsjukvården. 

Resultatet visar att 
mellan de 12 olika 
faktorerna av 
subjektiva 
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Norge. 

kvaliteten av 
palliativ vård. 

Datainsamling: Frågeformuläret “Quality 
from the patients´ perspective instrument - 
palliative care.  
Bortfall: 27% 

upplevelser var 
“respekt”, “empati”, 
“medicinsk vård” och 
“ärlighet” de 
viktigaste faktorerna i 
hemsjukvård samt 
olika typer av hospice 
som har 
sammanställts 
och jämförts i studien 

Veronese et al.  
 
2015. 
 
Italien. 

Att studera 
behoven hos 
patienter med 
neurodegenerativa 
sjukdomar och 
hur tillgången på 
ett specialiserat 
team i Turin. Och 
hur de skulle 
kunna hjälpa dem. 

Metod: Kvalitativ observationsstudie.  
Urval:Bekvämlighetsurval.  
Datainsamling: Enskilda och 
fokusgruppsintervjuer.    
Bortfall: Redovisas ej.  

Innehållet i 
intervjuerna som 
analyserades 
identifierade ett stort 
antal olika behov. 
Behoven kunde 
placeras in i fyra 
olika kategorier 
fysiska, psykiska, 
sociala och spirituella 
behov. 
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