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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

ALS är en sällsynt progressiv sjukdom som drabbar cirka 200 personer i Sverige årligen. 

Att drabbas av ALS påverkar personens dagliga liv samt deras närståendes. Personen som 

insjuknar behöver komplex vård med ett palliativt fokus. Det ställer höga krav på hälso- 

och sjukvårdspersonalens kompetens för att möta de behov personen och närstående ställs 

inför. Genom ett respektfullt bemötande där personens integritet bevaras kan hälso- och 

sjukvårdspersonalen bidra till en meningsfull vardag. 

 

Syfte 

Att beskriva hur inre och yttre resurser påverkar dagligt liv för en person med ALS. 

 

Metod 

En allmän litteraturöversikt med en deduktiv ansats tillämpades. Artiklar av både kvalitativ 

och kvantitativ design inhämtades från databaserna PubMed och CINAHL. Samtliga 15 

artiklar kvalitetsgranskades och analyserades.  

 

Resultat 

Två huvudkategorier med respektive underrubriker påvisades under analysprocessen. 

Sjukdomens påverkan i det dagliga livet; existentiell ångest, strategier för upplevelse av 

meningsfullhet och upplevelser av begränsningar i dagligt liv. Omgivningens påverkan vid 

ALS; närståendes betydelse och bristfälliga resurser från hälso- och sjukvård.  

Slutsats  

Sjukdomen medförde begränsningar i det dagliga livet främst i form av fysiska 

nedsättningar på personernas kommunikativa förmåga och rörelseförmåga. 

Begränsningarna medförde svårigheter att finna en meningsfull tillvaro i det dagliga livet. 

Trots det upplevde personerna att de genom tillgång till yttre resurser som vänner och 

familj och inre resurser som att utveckla olika strategier som att vara positiv och 

närvarande i nuet, var resurser av betydelse för att uppleva en meningsfull tillvaro.  
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BAKGRUND 

Inledning 

Att drabbas av amyotrofisk lateralskleros [ALS] innebär en svår psykologisk stress för den 

drabbade och även för närstående. Sjukdomen är progressiv (Ericsson & Ericson, 2012) 

och medför ett fysiskt men också psykiskt beroende som en konsekvens av ökad 

funktionsnedsättning (O‘Doherty, Hickey & Hardiman, 2010). Genom att få en ökad 

förståelse för hur inre och yttre resurser påverkar det dagliga livet för en person med ALS, 

tror vi att sjuksköterskan på ett bättre sätt kan stödja en person med sjukdomen till en 

meningsfull vardag.  

Amyotrofisk lateralskleros  

ALS är en neurodegenerativ sjukdom som kännetecknas av nedbrytning av våra motoriska 

neuron (nervceller) i hjärna, hjärnstam och ryggmärg. Vid ALS skadas neuronen vilket 

leder till en otillräcklig stimulering av musklerna så att de atrofieras; förtvinar. Undantag 

gäller musklerna runt ögonen som inte påverkas, vilket bidrar till att personens förmåga att 

röra ögonen kvarstår (Ericson & Ericson, 2012). ALS är en allmän term för en grupp 

motorneuronsjukdomar. Det finns tre huvudtyper, varav en är den klassiska ALS som är 

den vanligaste typen. Två andra huvudtyper är progressiv bulbär pares och progressiv 

spinal muskelatrofi (Andersen, 2017). Det gemensamma är att alla typer är progressiva och 

bryter ner både övre och nedre motoriska neuron i det centrala nervsystemet. Skillnaden 

mellan de olika typerna är vilka neuron som skadas först (Socialstyrelsen, 2018). ALS 

uppkomst är fortfarande okänd. Det finns olika antaganden, ett antagande är att det kan 

bero på för mycket av transmittorsubstansen glutamat i centrala nervsystemet som leder till 

skada på neuronen (Ericson & Ericson, 2012). En annan bakomliggande orsak kan vara en 

genmutation som har påvisats hos patienter med ALS (Socialstyrelsen, 2018).  

Sjukdomen är sällsynt då incidensen är cirka 200 personer per år i Sverige (Socialstyrelsen, 

2018). Sjukdomens utbredning ses förhållandevis jämnt världen över och kan drabba 

människor i alla åldrar, sjukdomen är vanligare bland män än kvinnor (Andersen, 2017).  

 

Symtom  

Symtomen vid ALS debuterar främst i åldersgruppen 45-75 år, likväl kan sjukdomen 

debutera i alla åldrar (Socialstyrelsen, 2018). Beroende på om det är övre eller nedre 

neuronen som skadas så skiljer sig huvudsymtomen åt. Huvudsymtomen är gradvis 

stigande muskelsvaghet och muskelförtvining (Andersen, 2017). Dessa symtom beror på 

skador på nedre motorneuron. Hos personen kan dessa symtom medföra svårigheter med 

balansen, svårt att greppa saker och till exempel svårigheter att sätta nyckeln i låset 

(Socialstyrelsen, 2018). Skador på övre motorneuron leder till spasticitet som också är ett 

huvudsymtom. Spasticitet orsakar muskelryckningar, stelhet och leder till svårigheter med 

finmotoriken (Milinis et al., 2018). Andra symtom som förekommer är bulbär pares som 

innebär svälj- och talsvårigheter som en majoritet av personerna upplever under 

sjukdomens gång. Dysartri (talsvårigheter) kännetecknas av en långsam mimik med 

svårigheter att artikulera och uttrycka sig (Duffy, Peach & Strand, 2007). Detta utvecklas i  

75-95 procent av till en förlust av verbal kommunikationsförmåga (Felgoise, Zaccheo, 

Duff, & Simmons, 2016). Vid ALS påverkas även muskulaturen i svalget som leder till 

dysfagi (sväljsvårigheter). Även andningsmuskulaturen angrips vilket bidrar till en ökad 

slembildning, varpå slemmet ansamlas i luftvägarna samtidigt som förmågan till 
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upphostning minskar (Ericson & Ericson, 2012). Trötthet och nedsatt ork är också 

förekommande symtom (Ramirez, Piemonte, Callegaro & Da Silva, 2008).  

 

Prognos och specifik behandling  

Det finns idag ingen botande behandling vid ALS. Sjukdomens progressivitet leder 

vanligtvis till döden inom två till fem år från symtomdebut där dödsorsaken generellt är 

andningssvikt (Gil et al., 2008). En behandling som kan förlänga överlevnadstiden är med 

hjälp av ett ventilatorstöd, Noninvasiv Intermittent Positive Pressure Ventilation; NIPPV 

(Andersen et al., 2012). Även läkemedlet Riluzol/Rilutek ges för att bromsa sjukdomens 

progression. Läkemedlet påverkar frisättningen av glutamat i det centrala nervsystemet och 

kan sakta ner sjukdomsförloppet (Mandrioli et al., 2018). Hur läkemedlet verkar skiljer sig 

åt mellan olika personer. Det råder olika uppfattningar om läkemedlets ringa nytta anses 

vara givande för personerna. Vid läkemedelsbehandling bör hänsyn tas till personens 

upplevelse av livskvalitet och de biverkningar som kan uppstå till följd av läkemedlet 

(Simmons, 2015). För att bromsa sjukdomsförloppet behöver personer med ALS en snabb 

insättning av läkemedel och en individanpassad behandling (Andersen, 2017). Connolly, 

Galvin och Hardiman (2015) betonar vikten av att redan tidigt vid sjukdomsdebuten 

involvera personen i sin behandling för att kunna optimera upplevelsen av livskvalitet.  

 

Palliativ vård  

ALS är en progressiv sjukdom utan botande behandling. Vården som ges inriktas istället på 

att lindra symtom och väga upp för de funktionsnedsättningar som uppstår under 

sjukdomsförloppet (Socialstyrelsen, 2018). Socialstyrelsens (2015) rekommendationer av 

palliativ vård är ”Hälso- och sjukvård i syfte att lindra lidande och främja livskvaliteten för 

patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada och som innebär beaktande av 

fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov samt organiserat stöd till närstående” 

(Socialstyrelsen, 2015, s.16).  

Ett palliativt förhållningssätt karakteriseras av en vårdform där personen ses utifrån ett 

helhetsperspektiv som bidrar till att personens sista tid i livet sker med värdighet oavsett 

vad personen har för diagnos eller ålder. Vårdformen kännetecknas av att lindra och 

förebygga lidande genom behandling av psykiska, fysiska, sociala och existentiella 

svårigheter (Socialstyrelsen, 2015). En palliativ vård har två faser. I början är det en tidig 

fas som kan pågå från månader till flera år. I takt med sjukdomens progression övergår 

därefter den tidiga fasen i en sen palliativ fas som innebär att personen förväntas dö inom 

några veckor till månader (SOU, 2001:6). 

Enligt Socialstyrelsen (2015) utgår den palliativa vården från fyra hörnstenar. Dessa 

innebär symtomlindring, samarbete av ett mångprofessionellt arbetslag, kommunikation 

och relation samt stöd till närstående. Symtomlindring innebär att fysiska, psykiska, sociala 

och existentiella behov lindras samtidigt som hänsyn tas till personens integritet och 

autonomi. Samarbete av ett mångprofessionellt arbetslag är en förutsättning för en god 

palliativ vård och ska ges i samförstånd med den drabbade personen och även närstående. 

Kommunikation och relation innebär att vården som ges ska utformas så att personen kan 

uppleva livskvalitet. Vården ska byggas på en relation och kommunikation mellan de 

personer som vårdar och den drabbade personen och dess närstående. Stöd till närstående 

innebär att stöd ska ges till närstående både under sjukdomsförloppet men också efter den 

anhöriges död. Enligt Socialtjänstlagen (SFS, 2001:453) har närstående rätt till stöd. I 

Socialstyrelsen (2016) framgår att närstående kan få stöd i form av samtalsterapi, enskilt 
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eller i grupp, för att på detta sätt minska den psykiska påfrestningen de ställs inför. Vikten 

av att ge adekvat stöd till både närstående och personer med ALS under sjukdomsförloppet 

framgår även i en studie av Boerner och Mock (2012).  

 

Vårdkontext 

Inom den palliativa vården kan personen bland annat erhålla vård på sjukhus, 

hospice/specialiserad palliativ vårdavdelning, eller i sitt hem genom avancerad 

hemsjukvård i hemmet (ASIH). Detta kan erhållas genom ett multiprofessionellt team 

(Socialstyrelsen, 2015). Enligt Socialstyrelsen (2016) finns multiprofessionella team på de 

flesta sjukhus i Sverige. Där ingår bland annat sjuksköterskor, läkare, dietister, kuratorer, 

som alla samverkar tillsammans med personen i dennes behandling för att möjliggöra en 

god vård. Teamet stödjer personen med allt från kuratorkontakt till adekvat 

läkemedelsbehandling.  

Multiprofessionella teamets betydelse för personen 

En god palliativ vård kräver en samverkan mellan olika aktörer för att på bästa sätt bidra 

till personens upplevelse av livskvalitet (Galvin et al., 2015). Hogden, Greenfield, Nugus 

och Kiernan (2013) belyser i sin studie betydelsen av en samverkan mellan både hälso- och 

sjukvårdspersonal och personen som vårdas samt deras närstående, detta för att bidra till en 

kvalitativ personcentrerad vård. Galvin et al. (2015) lyfter fram betydelsen av att en person 

med ALS bör ingå i ett ingå i ett multiprofessionellt team med palliativt fokus. Detta för att 

stödja och ge de verktyg som behövs för att personen och dess närstående ska kunna 

hantera de fysiska, psykiska och existentiella perspektiv som personen kan möta under 

sjukdomsförloppet. I en studie av Barclay och Tate (2014) framgår att dessa nämnda 

perspektiv har en betydelse för personens upplevelse av livskvalitet. I Socialstyrelsens 

(2015) beskrivning av palliativ vård framgår det att existentiell ångest inte är ovanligt för 

personer med obotlig sjukdom. Existentiell ångest innebär att personen kan uppleva 

känslor av skuld, meningslöshet och dödsångest under sjukdomsförloppet. Existentiella 

perspektiv framgår även i SOU (2001:6) där det också visar sig att en obotlig sjukdom kan 

medföra tankar om guds existens, livets innebörd och den existentiella ångesten kan även 

medföra att personen funderar över och till och med ångrar de val hen gjort i livet. 

Sjuksköterskans roll 

I SOU (2001:6) framgår det att vårdpersonal ofta försummar de existentiella och andliga 

perspektiv som kan uppstå vid en progressiv sjukdom. Samtidigt som det framgår i Svensk 

sjuksköterskeförening (2016a) att vården ska ges utifrån ett helhetsperspektiv där kropp, 

själ och ande beaktas. Detta holistiska perspektiv ser till människan bakom sjukdomen, 

oavsett hälsotillstånd. Sjuksköterskans roll är att ge en vård utifrån personens egna 

förutsättningar och resurser, oavsett hälsotillstånd vilket även styrks i studien av Lundman 

och Jansson (2006).   

 

Det finns ingen allmän lagstiftning om palliativ vård. Sjuksköterskan ska ge en vård utifrån 

den allmänna hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763). Inom denna ramlag 

framträder det att vården som ges ska bidra till trygghet för den enskilde i kombination 

med respekt för personens integritet och autonomi. I en studie av Hogden (2014) framgår 

att en begränsad kommunikationsförmåga hos en person med ALS kan påverka personens 

autonomi. Sjuksköterskans roll är att bevara personens integritet och värdighet. Vården 

som ges till personen ska bemötas med empati och kunskap där hänsyn tas även till 

närstående (Svensk sjuksköterskeförening, 2016b).  
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I en studie av Schaepe, Campbell och Bolmsjo (2011) framgår att sjuksköterskans roll i 

den palliativa vården både är att lindra symtom och att optimera personens välbefinnande. 

Detta kan göras genom att kommunicera med personen om de känslomässiga, andliga och 

psykosociala funderingar som personen kan uppleva unders sjukdomsförloppet.  

 

Dagligt liv 

Carnevali (1996) har tagit fram en struktur för omvårdnad där ”Dagligt liv” i förhållande 

till funktionellt hälsotillstånd är ett bärande begrepp. Till funktionellt hälsotillstånd räknas 

de inre och yttre resurser som står till personens förfogande. Carnevali frångår synen på att 

livskvalitet endast utgår från sambandet mellan hur personen är sjuk eller frisk. Istället 

synliggör Carnevali att välbefinnande och livskvalitet är mer avhängig av relationen 

mellan hälsorelaterade krav i det dagliga livet och funktionellt hälsotillstånd. Kraven delas 

in i aktiviteter och upplevelser, händelser och upplevelser, förväntningar och förpliktelser, 

omgivning, värderingar, övertygelser, seder och bruk.  

 

I Carnevalis omvårdnadsmodell beskrivs en balans av dagligt liv utifrån funktionell 

förmåga där inre och yttre resurser ställs mot de krav som personen ställs inför. 

Carnevali menar att de är ömsesidigt beroende av varandra. Den gemensamma 

beroendeställningen mellan dagligt liv och funktionell förmåga beskriver Carnevali som en 

balansvåg, se figur 1. 

 

 
Figur 1. Hälsorelaterad balans, Carnevali (1996, s. 23).  

 

I Carnevalis modell (1996) beskrivs på vilket sätt personen hanterar de utmaningar och 

svårigheter den sjukdomsdrabbade ställs inför i det dagliga livet. Sjuksköterskans roll är att 

stödja och synliggöra personens resurser i förhållande till de krav som ställs i det dagliga 

livet. Balans kan uppnås även vid låg nivå av inre resurser om det finns tillgång till yttre 

resurser som bidrar till att upprätthålla en balans i det dagliga livet. Carnevali betonar 

betydelsen av att sjuksköterskan är uppmärksam på att bevara personens egna resurser i 

bästa möjliga mån, där hänsyn tas till varje persons förutsättningar utifrån de krav och 

resurser som finns att tillgå. Att drabbas av en sjukdom kan påverka en person i olika grad. 

Till vilken grad kan bero på hur livet upplevdes före sjukdomen, och i vilken utsträckning 

som den drabbade upplever sin förmåga att hantera den nya livssituationen. Vidare 

beskriver Carnevali att en sjukdom medför en förlust av livets basala förmågor. 

 

Inre resurser 

Till de basala förmågorna hör gångförmåga som enligt Carnevali (1996) ingår i de inre 

resurser som avser styrka.   

 

Kraven i dagligt 
liv

Inre och yttre 
resurser
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Med styrka avser Carnevali (1996) olika förmågor att genomföra olika aktiviteter. Till det 

inkluderas fysisk förmåga som innebär färdigheter i det dagliga livet som att äta själv och 

förmågan att vända sig själv. Till styrka hör också känslomässiga och psykiska förmågor. 

 

Vidare är inre resurser en förmåga att inhämta och tillämpa kunskap och motivation hos 

personen och anhöriga. Till de viktiga inre resurserna lyfter även Carnevali (1996) 

färdigheter som definieras som en förmåga att utföra vissa aktiviteter. Det kan inkludera 

egenvård men även användning av hjälpmedel för att klara av vardagen i det dagliga livet. 

Carnevali (1996) lyfter även fram kommunikation som en viktig inre resurs. 

 

Yttre resurser 

Till yttre resurser räknar Carnevali (1996) alla de resurser som finns att tillgå utanför 

personen. En kunskap om de yttre resurserna kan vara av värde för både den drabbade 

personen, närstående och sjuksköterskan. Till yttre resurser hör boendemiljö. Carnevali 

menar att det dagliga livet äger rum oavsett om personen befinner sig på en vårdavdelning 

eller i sitt hem. Carnevali menar att ett tillfredsställande dagligt liv med en upplevelse av 

livskvalitet, kan uppnås om omvårdnaden anpassas utifrån personens funktionella förmåga 

(inre resurser) och behov. Det kan innebära att sjuksköterskan är medveten om vilka hinder 

och behov som föreligger hos personen, till exempel ett behov av att få vara ostörd. Andra 

anpassningar som är av betydelse för uppleva ett tillfredsställande dagligt liv är tillgång till 

hjälpmedel. Talapparater, rullatorer och respiratorer är exempel på hjälpmedel.  

 

Närstående, vilket inkluderar familj, grannar, vänner och hälso- och sjukvårdspersonal 

räknar Carnevali (1996) som en av de viktigaste yttre resurser som har en betydelsefull roll 

i personens upplevelse av dagligt liv. Hur personen upplever sitt dagliga liv kan även 

påverkas av personens ekonomiska förutsättningar eftersom det kan påverka personens 

hälsotillstånd. Carnevali menar att sjuksköterskan behöver vara medveten om hur 

personens hälsotillstånd kan påverkas av bristande ekonomiska förutsättningar.   

 

Problemformulering 

ALS är en progressiv sjukdom som medför förluster i olika grad (Andersen, 2017), i 

huvudsak förluster av fysiska förmågor, som exempelvis försämrad kommunikations- och 

rörelseförmåga (Felgoise et al., 2016). I takt med ökade förluster blir personen alltmer 

beroende av hälso- och sjukvårdspersonal, men främst ökar beroendet av närstående 

(O’Doherty et al., 2010). Vårdpersonal försummar ofta de existentiella behov som kan 

uppstå vid en progressiv sjukdom (SOU, 2001:6). En person med ALS bör ingå i ett 

multiprofessionellt team med palliativt fokus där hänsyn tas till existentiella såväl som 

fysiska behov (Galvin et al., 2015). En god omvårdnad bygger på att ta del av personens 

egna resurser utifrån sin förmåga (Lundman & Jansson, 2006).  
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SYFTE 

Syftet var att beskriva hur inre och yttre resurser påverkar dagligt liv för en person med 

amyotrofisk lateralskleros. 

  

METOD 

Val av metod 

För att besvara vårt syfte valdes en allmän litteraturöversikt som metod. En 

litteraturöversikt är en sammanställning av tidigare studier inom valt område som sedan 

sammanställs för att besvara syftet. Avsikten med en litteraturöversikt är att generera ny 

kunskap (Kristensson, 2014). I vår litteraturöversikt tar vi del av kvantitativa såväl 

kvalitativa artiklar. En litteraturöversikt, med kvalitativa och kvantitativa artiklar möjliggör 

en helhetsbild över tidigare forskning (Polit & Beck, 2012). För att en litteraturöversikt ska 

vara genomförbar betonar Forsberg och Wengström (2015) att artiklar utifrån valt syfte 

måste finnas i tillräcklig omfattning. Med utgångspunkt i valda artiklar kan syftet besvaras. 

För att besvara vårt syfte har vi även tillämpat en deduktiv ansats där vi inspirerats av 

Carnevalis (1996) teori om dagligt liv och hennes definition av inre och yttre resurser. 

Enligt Kristensson (2014) innebär deduktion att en teori löper som en röd tråd i arbetet.   

 

Motivering av vald metod 

Genom en litteraturöversikt över ett väl utforskat område som ALS, erhåller vi en 

sammanfattad bild över forskningsområdet. Metoden lämpar sig väl för vårt syfte då vi vill 

få ett mer generaliserbart resultat över hur inre och yttre resurser påverkar dagligt liv för en 

person med ALS.   

 

Urval 

I vårt urval inkluderade vi originalartiklar av både kvalitativ och kvantitativ design för att 

besvara hur inre och yttre resurser påverkar dagligt liv vid amyotrofisk lateralskleros. ALS 

debuterar främst i vuxen ålder (Socialstyrelsen, 2018) varför ett inklusionskriterium var att 

inkludera artiklar från 18 år och uppåt. Dock upptäckte vi i databasen PubMed att det inte 

gick att välja artiklar där personerna var från 18 år och uppåt. De förvalda åldersspannen 

där vuxen inkluderades var från 19 år och uppåt. Således blev vårt urval, deltagare från 19 

år och uppåt i vår artikelsökning.  

 

Andra inklusionskriterier var endast artiklar skrivna på engelska för att bredda vår sökning, 

dessutom var det ett språk som vi båda kände att vi behärskade. Artiklar inkluderades även 

från ett globalt perspektiv, en av anledningarna till det var att ALS förekomst är 

förhållandevis jämnt fördelad globalt (Andersen, 2017). Dessutom var det ett av våra 

inklusionskriterier då vi strävade efter ett variationsrikt resultat. Då inre och framförallt 

yttre resurser ser olika ut beroende på geografi var detta också en anledning. Vidare har vi 

begränsat årtalet på artiklarna från 2003 - 2018. Polit och Beck (2012) rekommenderar 

artiklar inom 15 år för att ta del av den senaste forskningen. Då vårt syfte berör sjukdomen 

ALS och inre och yttre resurser, gjordes även bedömningen att en persons inre och yttre 

resurser inte direkt förändras, om så studien är gjord 2003 eller 2018. Våra 

exklusionskriterier har varit barn, alla språk förutom engelska och artiklar till och med år 

2002. 
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Ett krav i vårt urval var att artiklarna skulle vara peer- reviewed och i original. Enligt 

Helgesson (2015) innebär peer- review att forskare inom samma område kritiskt har 

granskat artikeln innan publicering. Således kan artikelns tillförlitlighet öka. En 

originalartikel innebär enligt Segesten (2017) att artikelns resultat tillkännages för första 

gången. 

 

Datainsamling 

Inför urval av artiklar till resultatet gjordes initialt en inledande sökning om ALS i 

databaserna CINAHL och PubMed för att skapa oss en överblick över kunskapsläget inom 

valt område. Mårtensson och Fridlund (2017) menar att en inledande sökning kan bidra till 

en ökad kunskap inom området och således innebär det en ökad möjlighet att erhålla 

lämpliga sökord. Efter vår inledande sökning bokades en tid för ett handledningstillfälle 

med en bibliotekarie på lärosätet som hjälpte oss att kombinera olika sökord. Rosén (2017) 

menar att en bibliotekarie kan vara till hjälp för att på det sättet optimera sökningar. 

Sökningar gjordes i databaserna Cumulative Index to Nursing and Allied Health Litterature 

[CINAHL] och Public Medline [PubMed] där studiens syfte har styrt val av sökord, 

resultatet av sökningarna framgår i söktabell 1 nedan. Enligt Östlundh (2017) omfattar 

PubMed främst medicin men tangerar även omvårdnad. CINAHL innehåller företrädesvis 

omvårdnadsvetenskap. Då vår litteraturöversikt innefattar omvårdnadsvetenskap har 

således databaserna CINAHL och PubMed valts. Enligt Henricsson (2017) stärker det 

arbetets trovärdighet att sökningen genomförts i flera databaser.  

Databassökning 

För att expandera träfflistan har olika sökord kombinerats med booleska operatorer (AND) 

och (OR). För att få fram relevant litteratur fordras det att sökord kombineras med 

varandra. Med boolesk sökteknik kan vi själva välja ut hur sökorden ska kombineras. 

Genom att inkludera ”AND” i vår artikelsökning bidrar det till en mer specifik och 

begränsad sökning. För att göra sökningen bred med en hög sensitivitet tillämpades 

operatorn “OR” i vår sökning (Polit & Beck, 2012). Ämnesord har även tillämpats i 

sökningen för att således definiera sökningen. I PubMed kallas ämnesorden för medical 

subject headings (MESH) och motsvarigheten i CINAHL blir CINAHL-headings 

(Karlsson, 2017).  

 

Datainsamlingen har utgått ifrån sjukdomen ALS samt inspirerats av dagligt liv utifrån 

Carnevalis (1996) teori som inkluderar inre och yttre resurser. Således är valda sökord 

”activities of daily living” som är den engelska översättningen av dagligt liv. Sökningar har 

även tillämpats utifrån begreppet livskvalitet då det ingår i Carnevalis teori. Sökorden som 

baserats på inre och yttre resurser där sökorden har varit med MeSH-termerna eller Cinahl 

headings ”psychological adaptation” “depression” “communication” “speech” “family” 

“coping” “quality of life” “emotions” samt fritextsökningar som “mental health” 

“expression” “qualitative”  “well-being” “psychological well-being” ”experiences”. 

MeSH-termen “amyotrophic Lateral Sclerosis” har alltid inkluderats i sökningen och har 

kombinerats med olika MeSH termer som “Activities of Daily Living”, ”quality of life” 

eller i kombination med fritextsökningar som nämnts ovan. 
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 Tabell 1. Söktabell för databassökning 

 

Manuell sökning  

En manuell sökning har tillämpats efter att ha studerat relevanta artiklars referenslistor 

inom området ALS. Den artikel som inkluderats i resultatet är; Rosengren, Gustafsson och 

Jarnevi (2015).  

  

Databearbetning och Analys 

Under litteratursökningen användes Rosens (2017) modell ”hellre fria än fälla” som 

medförde att artiklar beställdes hem i full text oavsett om artikelns abstract svarade mot 

syftet. Det resulterade i att 27 artiklar valdes ut och lästes i sin helhet individuellt. Efter en 

genomläsning hade fördes en diskussion kring vilka artiklar som svarade på vårt syfte. Av 

de 27 artiklarna exkluderades 12 stycken som inte uppfyllde vårt syfte. De kvarstående 15 

artiklarna lästes återigen i sin helhet och diskuterades av båda författarna för att skapa 

konsensus. Samtliga artiklar kvalitetsgranskades utifrån Sophiahemmets 

granskningsprotokoll (se Bilaga A), modifierat utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) 

och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Kvalitetsgranskningen av de inkluderade 15 

artiklarna granskades individuellt för att därigenom värdera kvalitén (Rosén, 2017). De 15 

granskade artiklarna som höll en god vetenskaplig kvalitet sammanställdes därefter i en 

matris, modifierad enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s 94), se Bilaga B. Endast 

artiklar av hög och medel kvalitet inkluderades i resultatet.  

Databas 

Datum 

År 

Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

PubMed 1/2 

2018 

Amyotrophic lateral sclerosis [MeSH 

Terms] AND ability 

282 20 4 1 

PubMed 1/2  

2018 

Amyotrophic Lateral 

Sclerosis"[Mesh]) AND depression 

[MeSH Terms] OR Speech [MeSH 

Terms] 

149 20 4 2 

PubMed 2/2 

2018 

Amyotrophic lateral sclerosis [MeSH 

Terms] AND (psychological adaptation 

[MeSH Terms] 

 

71 10 3 3 

PubMed 7/2 

2018 

Amyotrophic lateral sclerosis [MeSH 

Terms] AND emotions [MeSH Terms] 

 

110 13 6 5 

CINAHL 7/2 

2018 

Amyotrophic lateral sclerosis 

[CINAHL- Headings] AND Quality of 

Life OR Communication 

92 8 2 1 

CINAHL 13/2 

2018 

Amyotrophic lateral sclerosis 

[CINAHL- Headings] AND family 

[CINAHL-Headings] OR coping 

[CINAHL- Headings] 

37 15 3 1 

CINAHL 6/2 

2018 

Amyotrophic lateral sclerosis sclerosis 

[CINAHL- Headings] AND 

experience 

 

70 5 2 1 

TOTALT 882 101 27 14 
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Vi har tillämpat en induktiv analys där vår insamlade data analyserades förutsättningslöst 

utifrån deltagarnas levda erfarenheter, i detta fall hur inre och yttre resurser påverkar 

dagligt liv för en person med ALS (Henricson & Billhult, 2017). 

 

I sammanställningen av insamlade data har en integrerad analys tillämpats i flera steg för 

att ge en överskådlig bild över resultatet, detta enligt Kristenssons (2014) beskrivning av 

en integrerad analys. I det första steget lästes samtliga 15 artiklar igenom och dess resultat 

översattes sedan till svenska för att skapa en förståelse för kontexten. Svåröversatta ord 

översattes i tyda.se. I nästa steg skrevs artiklarna ut där var och en markerade och 

identifierade nyckelbegrepp, färgkodade likheter samt eventuella skillnader i texten. Under 

analysfasen har syftet skrivits ner i text och varit synligt under hela analysfasen. Enligt 

Mårtensson och Fridlund (2017) är nödvändigt att syftet är närvarande för att undvika 

utsvävningar som faller utanför syftet. Efter att vi identifierat nyckelbegrepp och hittat 

likheter och skillnader i texterna, har vi därefter diskuterat valda artiklar och potentiellt 

utfall. Vid de tillfällen oenigheter uppstått så diskuterades artiklarna utifrån vårt syfte. 

Därefter lästes artiklarnas resultat återigen för att säkerställa att det inte förekommit 

tolkningar utanför syftet. Den valda texten som vi sen var överens om och svarade på vårt 

syfte delades in i kategorier och underkategorier och redovisas i vårt resultat.  

 

Forskningsetiska överväganden  

Vald design, allmän litteraturöversikt, har i sig inte berört människor personligen. Däremot 

behöver etiken säkerställas genom arbetets gång, från ämnesval till genomförande och 

spridning av resultat. Vid inhämtning av litteraturen har det därmed varit väsentligt att inte 

på något sätt fabricera eller förvanska resultatet vid översättning av vetenskapliga artiklar. 

Likaså har det varit väsentligt att inte plagiera inhämtad litteratur, detta i enlighet med 

Kjellströms (2017) beskrivning av etiska överväganden. Enligt Helgesson (2015) ökar ett 

examensarbetes kvalitet och tillförlitlighet genom att beakta ovanstående. I enlighet med 

Forsberg och Wengström (2015) beskrivning av etiska principer har vi endast inkluderat 

artiklar som varit godkända av en etisk kommitté. Genom att vi endast har inkluderat 

artiklar som blivit granskade av en etisk kommitté, vet vi att forskningsetiska bedömningar 

har utförts i valda artiklar. Vi har även själva haft en etisk medvetenhet och reflektion 

under arbetets gång som har tillämpats med stöd av lagen om etikprövning (SFS, 

2003:460). Vi har varit medvetna om att denna lag inte ryms inom ett examensarbete. 

Däremot har vi med stöd av denna lag ökat vår kunskap om etiska principer som till 

exempel respekt för människovärdet och samtyckeskravet. Genom denna kunskap har vi 

själva kunnat reflektera över valda artiklars etiska ställningstaganden.  

 

RESULTAT 

Vårt syfte med denna litteraturöversikt var att beskriva hur inre och yttre resurser påverkar 

dagligt liv för en person med amyotrofisk lateralskleros. I Tabell 2 framgår 

huvudkategorier och underkategorier. De 15 artiklar som ingick i vårt resultat, baserades 

på artiklar som var utförda mellan 2005 - 2017. Designen i dessa artiklar var sju kvalitativa 

artiklar, två med blandad metod och sex av kvantitativ design. Artiklarna härstammar från 

Sverige, Storbritannien, Irland, Turkiet, Japan, Sydkorea samt Australien.  
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Tabell 2. Resultatöversikt. 

Huvudkategorier Underkategorier 

Sjukdomens påverkan i det dagliga livet Existentiell ångest 

Strategier för upplevelse av meningsfullhet  

Upplevelser av begränsningar i dagligt liv 

Omgivningens påverkan vid ALS 

 

Närståendes betydelse 

Bristfälliga resurser från hälso- och sjukvård 

 

 

Sjukdomens påverkan i det dagliga livet 

Existentiell ångest 

Funderingar och ängslan över kommande död och på vilket sätt livet skulle avslutas 

överskuggade det dagliga livet (Olsson- Ozanne, Graneheim & Strange, 2013; Foley, 

Timonen & Hardiman, 2014; Oh, Schepp & McGrath, 2014; Rosengren et al., 2015; Foley, 

Timonen & Hardiman, 2016). För en del personer infann sig tankar på dödshjälp för att på 

det sättet få avsluta sina liv med värdighet (Rosengren et al., 2015; Foley et al., 2016; 

Cipolletta, Gammino & Palmieri, 2017; Foley et al., 2014). Personerna började ifrågasätta 

sin religiösa tro varpå funderingar uppstod om de hade gjort något ont i livet och om detta 

skulle vara guds straff (Rosengren et al., 2015; Olsson- Ozanne et al., 2013; Cipolletta et 

al., 2017). Tankar på framtiden medförde känslor av sorg och skuld. Sorg över att lämna 

sina närstående men också en skuld (Rosengren et al., 2015; Olsson- Ozanne, Graneheim, 

Persson & Strang, 2011; Cipolletta et al., 2017). Vetskapen om att döden var förestående 

medförde en ånger över att inte tidigare ha varit mer närvarande i livet med sina 

närstående. Det var först efter sjukdomsbeskedet som personerna började omvärdera livet 

genom att fokusera på att leva i nuet (Ozanne et al., 2013; Rosengren et al., 2015; 

Cipolletta et al., 2017; Foley et al., 2014; Jakobsson- Larsson, Nordin & Nygren, 2015). 

För att kunna möta döden var det betydelsefullt att befinna sig i sällskap av närstående 

(Rosengren et al., 2015). 

 

Upplevelser av begränsningar i dagligt liv  

Sjukdomen medförde att personerna blev orkeslösa, dagarna kändes långa och det var svårt 

att finna en mening i det dagliga livet (Rosengren et al., 2015). Sjukdomen medförde även 

sociala begränsningar i det dagliga livet där den sociala interaktionen med andra i 

huvudsak bestod av att träffa andra personer med ALS. Personerna upplevde att de inte 

längre orkade engagera sig med vänner och familj vilket bidrog till att de kände sig 

isolerade (Foley et al., 2016). Vidare beskrevs det som en förlust och social begränsning att 

på grund av sjukdomen, inte längre ha möjlighet att tillsammans med vänner gå ut och äta 

god mat (Foley et al., 2014; Olsson- Ozanne et al., 2013, Cipolletta et al., 2017).  

 

I takt med sjukdomens progression och på grund av fysiska begränsningar, upplevde 

personerna att deras livskvalitet blev påverkad (Oh et al, 2014; Foley et al., 2014). Vidare 

beskrevs vanliga aktiviteter som att klä på sig, sköta sin hygien och att äta som en kamp, 

en plåga att tvingas leva i en kropp som gått förlorad (Rosengren et al., 2015; Foley et al., 

2014; Oh et al., 2014). I en studie av Alankaya och Karadovan (2015) påvisades 

korrelationen mellan en låg medverkan i dagliga aktiviteter och en minskad upplevelse av 

livskvalitet.  
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Det motsatta framkom i en studie av Jakobsson- Larsson, Ozanne, Nordin och Nygren 

(2017), med hjälp av mätinstrumenten Schedule of Evaluation of Individual Quality of 

Life-Direct Weighting [SEIQoL-DW], samt Amyotrophic Lateral Sclerosis Functional 

Rating Scale [ALS FRS-R], att det inte fanns ett tydligt samband mellan fysisk förmåga 

och upplevelse av livskvalitet. 

 

Personerna upplevde en rädsla av att förlora fysiska förmågor som att gå och förmågan att 

kommunicera. Framförallt uttryckte personerna svårigheter i sådana förluster då de 

fortfarande beskrev sig som fullt kognitivt kapabla (Olsson- Ozanne et al., 2013). I flera 

studier framkom tankar på hur förlust av kommunikationsförmågan skulle påverka 

konversationen med andra (Hirano, Yamazaki, Shimizu, Togari & Bryce, 2005; Rosengren 

et al., 2015; Olsson- Ozanne et al. 2013). Känslor av maktlöshet uppstod när personer 

undvek verbal kommunikation av rädsla för att misstolkas (Olsson- Ozanne et al., 2011; 

Rosengren et al., 2015).  

 

Ett ökat omvårdnadsbehov medförde känslor av att vara en börda för sin omgivning 

(Rosengren et al., 2015; Foley et al., 2016; Weisser, Bristowe & Jackson 2015; Olsson- 

Ozanne et al., 2013; Oh et al., 2014; Cipolletta et al., 2017). Således uppstod känslor av att 

vara oduglig (Rosengren et al., 2015). En del personer upplevde att deras närståendes 

börda var tyngre än deras egna (Foley et al., 2016). 

 

Strategier för upplevelser av meningsfullhet   

I takt med sjukdomens progression blev personerna alltmer depressiva (Caga, Ramsey, 

Hogden, Mioshi och Kiernan, 2014). För att hantera sjukdomen och de förlusterna som 

sjukdomen medförde utvecklade personerna olika strategier. En strategi beskrevs som att 

vara positiv och närvarande i nuet vilket också bidrog till en upplevelse av att tillvaron var 

meningsfull (Oh et al., 2014; Cipolletta et al., 2017; Caga et al., 2014; Olsson- Ozanne et 

al., 2013; Weisser et al., 2015; Jakobsson- Larsson, Nordin, Askmark & Nygren, 2014). 

Upplevelsen av meningsfullhet i tillvaron påverkades även av i vilken grad personerna 

upplevde sig vara autonoma och oberoende av andra (Olsson- Ozanne et al., 2011; 

Jakobsson- Larsson et al., 2015; Foley et al., 2014). Personerna beskrev det som essentiellt 

att hantera förlusterna och uppleva meningsfullhet genom att själva ta kontrollen över 

huruvida hjälpmedel skulle tas i anspråk, till exempel andningsstöd och 

kommunikationshjälpmedel (Foley et al., 2014; Hirano et al., 2005). En del personer ville 

däremot inte använda sig a hjälpmedel eftersom påminnelsen om förlusterna blev för 

markant (Foley et al., 2014). Sysselsättning var ytterligare en strategi för att hantera 

situationen (Cipolletta et al., 2017; Rosengren et al., 2015; Olsson- Ozanne et al., 2013). 

En del personer valde istället att hantera sjukdomen genom förträngning av sjukdomens 

allvar (Cipolletta et al., 2017). Personer som höll sina känslor inom sig visade sig i högre 

grad lida av depression än de personer som utgick ifrån tankesättet att det som sker det sker 

(Jakobsson- Larsson et al., 2014). 

 

Omgivningens påverkan vid ALS  

Närståendes betydelse  

Personerna upplevde att familjebanden stärktes på grund av sjukdomen (Cipoletta & 

Amicucci., 2015; Olsson- Ozanne et al., 2011; Weisser et al., 2015; Oh et al., 2014).  

De beskrev att närstående bidrog till en meningsfull vardag och det gav dem styrka och 

hopp (Rosengren et al., 2015; Hirano et al., 2005) och de kände en tacksamhet över den 

trygghet och omsorg som de bidrog till (Rosengren et al., 2015; Foley et al., 2016).  
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En del personer prioriterade sina närståendes mående framför sina egna behov (Cipolletta 

& Amicucci, 2015; Foley et al., 2016). Detta medförde att de kände sig skyldiga att sätta in 

symtomatisk behandling eller livsuppehållande behandling mot sin egen vilja. Detta av 

hänsyn till närståendes rädslor över vad som skulle hända utan dessa interventioner. Vidare 

beskrev personerna en oro över hur den palliativa vården skulle påverka deras närstående, 

framförallt när det var barn inblandade (Foley et al., 2016; Rosengren et al., 2015).  

 

Bristfälliga resurser från hälso- och sjukvård  

Upplevelse av att bli förminskad infann sig hos personerna då hälso- och sjukvårdspersonal 

inte tillhandahöll tillräcklig information om deras tillstånd (Rosengren et al., 2015). För att 

erhålla gemenskap och känslomässigt stöd i att hantera de symtom och svårigheter som 

sjukdomen medförde, lyftes betydelsen av att utbyta kunskap med andra personer med 

ALS. Det kunde ske via patientföreningar, via sjukhusen eller Internet som var en tillgång 

för att kunna kommunicera med andra (Oh et al., 2014; Ozanne et al., 2011). Närstående 

saknade också konkreta svar på hur de skulle vårda sina anhöriga genom 

sjukdomsförloppet och hur hjälpmedel skulle användas. Således skapade det en otrygghet 

för personerna som behövde vård (Alankaya & Karadakovan, 2015). En del personer fick 

inte tillräckligt med assistans från hälso- och sjukvården, endast de med mindre omfattande 

funktionsnedsättning fick tillräckligt med assistans. Flertalet tjänster var inkomstbaserade 

och inte behovsanpassade, vilket föranledde att personer med bättre ekonomiska 

förutsättningar lämnades att klara sig på egen hand eller ta hjälp av sina närstående (Foley 

et al., 2016; Oh et al., 2014).  

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Syftet med vår litteraturöversikt var att beskriva hur inre och yttre resurser påverkar dagligt 

liv för en person med ALS. I resultatet framkom att sjukdomen medförde en inskränkning i 

det dagliga livet. Till följd av de fysiska förlusterna hamnade personerna i en 

beroendeställning till sin omgivning. I det dagliga livet upplevde personerna en ångest 

inför kommande död. För att hantera sjukdomen identifierades olika strategier där 

förmågan att leva i nuet och att umgås med familjen var centrala. Det framkom även att 

personerna upplevde bristfällig information från hälso- och sjukvården vilket skapade 

otrygghet.  

 

Att successivt förlora fysiska förmågor påvisades i resultatet som svårigheter och 

begränsningar i att sköta sin egenvård. Enligt Carnevali (1996) är det betydelsefullt att 

sjuksköterskan stöttar personen i sina dagliga aktiviteter, samtidigt som det är väsentligt att 

anpassa aktiviteterna utifrån personens aktuella hälsotillstånd. Carnevali beskriver 

förmågan att utföra egenvård som en färdighet som hör till en viktig inre resurs. En 

förmåga att kunna utföra aktiviteter i sitt dagliga liv. Vi drar slutsatsen att sjuksköterskan 

har en nyckelroll i att stödja personen i sin vård och ta vara på personens resurser utifrån 

sin förmåga, det lyfter även studien av Lundman och Jansson (2006). I studien av Connolly 

et al. (2015) framgår även betydelsen av att involvera personen i sin vård för upplevelsen 

av livskvalitet.  

 

Resultatet visade på att sjukdomen begränsade det dagliga livet där en förlust av 

rörelseförmågan bland annat begränsade det sociala umgänget. Dagarna kunde kännas 

långa och personerna upplevde att de behövde ha en sysselsättning för att uppleva 
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livskvalitet och en meningsfull vardag. Detta finner vi inte överraskande då det även 

framgick i en tidigare studie av Andersson- Svidén, Tham och Borell (2010) betydelsen av 

att ha en meningsfull sysselsättning vid en progressiv sjukdom för att uppleva en mening i 

det dagliga livet. Vi anser att sjuksköterskan genom att vara lyhörd för personens behov 

kan bidra till en meningsfull tillvaro där personens välbefinnande tas i beaktande, vilket 

även framgår i en studie av Schaepe et al. (2011). Carnevali (1996) lyfter förmågan att gå 

som en viktig inre resurs som tillhör styrka, vid sjukdom behöver omvårdnaden anpassas 

utifrån personens inre och yttre resurser som står till förfogande.  

 

Det har blivit tydligt för oss hur betydelsefull förmågan att kommunicera är för 

upplevelsen av livskvalitet då det i resultatet framgick hur personernas mående påverkades 

av att inte kunna kommunicera. I en studie av Felgoise et al. (2016) påvisades även ett 

samband mellan en nedsatt kommunikativ förmåga och upplevelsen av livskvalitet.  

Carnevali (1996) lyfter en kommunikationsförmåga som en värdefull inre resurs. Carnevali 

menar att en nedsatt kommunikativ förmåga begränsar personens möjlighet att leva sitt 

dagliga liv.  

 

Eftersom ALS är en progressiv sjukdom fann vi det inte överraskande att sjukdomen 

medförde existentiella funderingar då det framgår i Socialstyrelsens (2015) beskrivning av 

palliativ vård. Där framgår att det inte är ovanligt med existentiell ångest vid en obotlig 

sjukdom. I resultatet framkom att sjukdomsbeskedet medförde en rädsla inför att dö, men 

framförallt en rädsla över på vilket sätt döden skulle ske. Det var betydelsefullt att omges 

av närstående. Det har visat sig att vårdpersonal ofta försummar existentiella behov (SOU, 

2001:6) och vi drar slutsatsen med tanke på resultatet att detta är något sjuksköterskor 

behöver ta i beaktning. Vi tänker också att de existentiella behoven kan se annorlunda ut 

beroende på vad personen har för religion och kultur. Carnevali (1996) menar att 

sjuksköterskan ofta kommer i kontakt med personers värderingar och seder. Vidare 

beskriver hon att sjuksköterskan bör vara medveten om dessa existentiella eftersom de kan 

påverka personernas reaktioner på sitt hälsotillstånd och därmed upplevelse av dagligt liv.  

 

Resultatet visade att tankar på döden medförde en omprioritering av vad som var viktigt i 

livet. En framträdande roll visade sig vänner och familj ha för personens upplevelse av en 

meningsfull tillvaro, vilket även framträder i forskning av Barclay och Tate (2014). Det 

visade sig också betydelsefullt att hitta strategier för att klara av sjukdomen. En del ville 

omges av närstående och leva i nuet och andra ville förtränga sjukdomens allvar. Detta 

anser vi går i hand med Carnevali (1996) som menar att hanteringsstrategier kan vara ett 

sätt att möta de krav och förändringar som sjukdomen medför. Vidare beskriver Carnevali 

att sjuksköterskan behöver vara medveten om aktuella förändringar, således för att stötta 

personen till att uppnå en balans i det dagliga livet och därmed en meningsfull tillvaro.  

 

I resultatet påvisades personernas beroendeställning till hälso- och sjukvårdspersonal och 

närstående och även hur förluster påverkar upplevelsen av att vara beroende. Om 

sjuksköterskan ökar sin medvetenhet om personernas upplevelse av sjukdomens 

inskränkning utifrån dessa aspekter, drar vi slutsatsen att personens integritet värnas om 

sjuksköterskan i omvårdnaden tar stöd från HSL (SFS, 1982:763).  

 

Det blev tydligt i resultatet att personerna upplevde en tacksamhet till sina närstående som 

även bidrog till trygghet i omvårdnaden vilket förefaller naturligt när sjukdom inträder. 

Även Carnevali (1996) lyfter närstående som en viktig yttre resurs och en trygghet när 

sjukdom inträder. Vid låg nivå av inre resurser som i resultatet visade sig som förlust av 
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kommunikativ förmåga, förmåga att gå, sköta sin egenvård, låg sinnesstämning och 

psykisk påverkan, kan välbefinnande uppnås om det finns tillgång till yttre resurser. Det 

framgick även att personerna tog hänsyn till deras närståendes mående mer framför deras 

egna. Vidare beskrevs en rädsla över hur den palliativa vården skulle påverka familjen. Vi 

drar slutsatsen att stöd behöver ges till både personen med ALS och även närstående för att 

de ska klara av att hantera dessa existentiella, fysiska, psykiska och sociala behov som 

uppstår. Betydelsen av stöd till både den drabbade och närstående under sjukdomsförloppet 

framgår i studien av Boerner och Mock (2012).  

 

I resultatet framgick även att personerna upplevde bristfällig information från hälso- och 

sjukvården och att även närstående saknande information och undervisning i hur 

hjälpmedel skulle användas, det skapade otrygghet hos personen. Det bör vara en 

självklarhet att personer med en sjukdom ska erhålla tillräcklig information om 

sjukdomens förlopp och behandlingsåtgärder. Framförallt då det i Patientlagen (SFS, 

2014:821) framgår att patienten ska ges information om sitt sjukdomstillstånd. Den 

bristande informationen medförde att personerna själva fick söka kunskap om 

symtomhantering. Behovet av kunskap var tydligt framträdande. Även Carnevali (1996) 

lyfter kunskap som en väsentlig inre resurs i att balansera kraven i det dagliga livet. 

 

Med utgångspunkt i resultatet anser vi det värdefullt att personerna som diagnosticerats 

med ALS, och deras närstående, erhåller information från hälso- och sjukvårdspersonal om 

sjukdomens förlopp och möjliga behandlingsåtgärder. Hälso- och sjukvårdspersonal i form 

av multiprofessionella team, framförallt sjuksköterskan bör vara medveten om betydelsen 

att tidigt involvera personen i sin behandling och anpassa den palliativa omvårdnaden 

utifrån personens inre och yttre resurser. 

 

Metoddiskussion 

För att besvara syftet att beskriva hur inre och yttre resurser påverkar dagligt liv för en 

person med ALS valdes en allmän litteraturöversikt som metod. Vi valde bort att göra en 

systematisk litteraturöversikt då metoden, enligt Kristensson (2014), innebär att all 

relevant litteratur granskas inom valt område, vilket inte ryms inom vår tidsram för ett 

examensarbete. 

 

Vår första tanke var först att göra en kvalitativ intervjustudie, dock valdes denna metod 

bort. En anledning var att personer med ALS snabbt kan få kommunikativa svårigheter 

vilket skulle försvåra en intervju. Dessutom var huvudorsaken att vi ansåg att en allmän 

litteraturöversikt var den lämpligaste metoden för att besvara vårt syfte. Dels för att vi ville 

få ett bredare och mer generaliserbart resultat än vad som ryms inom en kvalitativ 

intervjustudie, som enligt Kristensson (2014) innebär att ta del av personliga upplevelser 

av ett fenomen. Även om vi ville ha ett brett resultat fanns också ett intresse av att ta del av 

personens subjektiva upplevelser av inre och yttre resurser i dagligt liv och därav 

tillämpades studier med kvalitativa intervjuer. Dessutom inkluderades även studier av 

kvantitativ ansats eftersom det ingick fler personer i dessa. Vi ser det som positivt för vårt 

resultat att inkludera dels kvalitativ men också kvantitativ ansats då vi lättare har kunnat 

göra en generalisering av resultatet.  

 

Enligt Henricsson (2017) kan kvantitativa metoder som använder sig av olika 

mätinstrument påverka studiens reliabilitet. Enligt Billhult (2017) innebär reliabilitet att 

oavsett mättillfällen blir det samma utfall. Vår medvetenhet om dessa dilemman i 
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kombination med ett kritiskt förhållningssätt i vår analysfas tror vi därför inte att dessa 

kvantitativa artiklar har påverkat vårt resultat. Dessutom eftersom valda studier har 

analyserats i sin helhet, och att artikelförfattarna in sina studier lyft sina svagheter och 

beskrivit sitt bortfall. 

För att möjliggöra en återgivning av sökning har vi beskrivit vår urvalsprocess grundligt. 

Enligt Polit och Beck (2012) medför en litteraturstudie begränsningar som behöver vara 

tydliga för att göra denna återgivning av sökning möjlig. Genom att vi noggrant har 

beskrivit vår urvalsprocess med inklusions och exklusionskriterier har vi därmed stärkt 

arbetets reliabilitet. Vidare valde vi att inte inkludera eller exkludera specifika länder då 

ALS incidens är relativt jämnt fördelad globalt (Andersén, 2017), detta för att inte gå miste 

om relevant litteratur samt att vi ville ha en geografisk spridning av resultatet. I vårt 

resultat finns studier gjorda i Sverige, Italien, Irland, Storbritannien, Turkiet, Japan, 

Sydkorea och Australien. En svaghet med detta urval kan ha varit hur studier utanför 

Europa kan tillämpas inom svensk hälso- och sjukvård. Dock har vi gjort bedömningen att 

majoriteten av valda artiklar har utförts i Sverige och således inkluderat deltagare från 

svensk hälso- och sjukvård, och med den utbredning som resterande artiklar har, har vi 

därmed kunnat dra en allmän slutsats av resultatet. Samtliga studier har visat på ett 

liknande resultat vilket stärker validiteten. Det som har varierat har varit tillgång till yttre 

resurser som hälso- och sjukvård.  

I vårt urval begränsade vi artiklarna till 15 år. Detta var dels enligt Polit och Becks (2012) 

rekommendationer för en god vetenskaplig forskning, vi utgick också från att personer 

med ALS troligen upplever samma inre och yttre resurser oavsett om studien är gjord år 

2018 eller 2003. I vår artikelsökning inkluderade vi endast artiklar som varit peer- 

reviewed. Vi är medvetna om att det inte är en garanti för god vetenskaplig forskning. 

Genom att andra externa forskare granskar studierna innan publiceringen ökar dock 

chansen till en god vetenskaplig kvalitet. Helgesson (2015) menar att en studies kvalitet 

och tillförlitlighet kan öka genom att endast använda artiklar som är peer- reviewed. 

Databassökningen genomfördes i databaserna CINAHL och PubMed. Enligt Henricson 

(2017) ökar arbetets trovärdighet genom att använda sig av flera databaser eftersom det 

optimera möjligheten att erhålla relevanta artiklar. Valda sökord kombinerades med 

booleska operatorer ”AND” och ”OR”. En mer specifik och avgränsad sökning 

genomfördes med att tillämpa ”AND”. ”OR” däremot bidrar till en mer expanderad och 

sensitiv sökning (Karlsson, 2017). Under databassökningen framkom att ett flertal studier 

var återkommande i samtliga databaser ovan, detta trots att vi kombinerat olika sökord. 

Detta beskriver Rosén (2017) som en ökad sensitivitet vilket medför ett större urval av 

artiklar. Karlsson (2017) menar att återkommande studier i flera databaser leder till att 

resultatets sensitivitet ökar och därmed trovärdigheten. Sökorden har inspirerats utifrån 

Carnevalis (1996) teori och hennes beskrivning av inre och yttre resurser. Samtidigt fick vi 

göra en egen tolkning av innehållet för att välja rätt sökord utifrån valt område. Det 

problematiska med denna teori var översättningen av dagligt liv från svenska till engelska. 

Dagligt liv översattes till engelska som ”activities of daily living” vilket innebär 

allmändaglig livsföring [ADL] på svenska, som inte var vårt primära syfte.  
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Samtliga 15 artiklar har blivit kvalitetsgranskade utifrån Sophiahemmet Högskolas 

bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet (Berg, Dencker & 

Skärsäter, 1999; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Svårigheter med att 

kvalitetsgranska utifrån hög, medel och låg, var att vi båda är debutanter inom området. 

Således upplevdes det svårt att kvalificera studiernas kvalitet. Däremot var det till hjälp att 

vi var och en genomförde kvalitetsgranskningen på samtliga artiklar, eftersom vi 

därigenom kunde jämföra och diskutera för att komma överens om studiernas kvalitet 

(Rosén, 2017). Henricson (2017) menar att arbetets trovärdighet stärks genom att 

individuellt kvalitetsgranska artiklar. För att ytterligare öka trovärdigheten i arbetet har 

vänner och handledningsgruppen granskat vårt arbete bland annat genom att rubriker 

överensstämmer med innehåll och om syftet besvarats. Samtliga artiklar har fått ett etiskt 

godkännande genom en etisk kommitté som enligt Kjellström (2017) stärker arbetets 

trovärdighet. 

Enligt Kjellström (2017) är en regel vid inhämtning av litteratur att inte förvränga 

materialet. Vi har därmed varit medvetna om under vår analysfas att inte förvränga 

artiklarnas innehåll eller på något sätt plagiera innehållet. Ibland har det däremot uppstått 

svårigheter med att analysera en engelsk text till svenska då en engelsk översättning inte 

alltid är liktydig på svenska. Vi är medvetna om att studiens tillförlitlighet kan ha 

påverkats genom att vi har översatt artiklar som är skrivna på engelska till svenska. Vi har 

tagit hjälp av tyda.se för att ta del av engelska synonymer och översättningar av engelska 

ord. Vi anser därför att resultatet inte har påverkats av översättningen artiklar då båda var 

överens om det engelska ordets betydelse. 

Vidare har vi använt oss av en deduktiv ansats. Det innebär att vi har inspirerats av 

Carnevalis (1996) teori om dagligt liv och hennes definitioner av inre och yttre resurser. 

Fördelen med att inspireras av ovanstående teori har varit en hjälp i att ha något konkret att 

utgå ifrån, en tydligare struktur som varit en hjälp i att hålla en röd tråd genom arbetet, 

samtidigt har teorin en tydlig omvårdnadsvetenskaplig förankring.  

Slutsats 

Sjukdomen medförde begränsningar i det dagliga livet främst i form av fysiska 

nedsättningar på personernas kommunikativa förmåga och rörelseförmåga. 

Begränsningarna medförde svårigheter att finna en meningsfull tillvaro i det dagliga livet. 

Trots det upplevde personerna att de genom tillgång till yttre resurser som vänner och 

familj och inre resurser som att utveckla olika strategier som att vara positiv och 

närvarande i nuet, var resurser av betydelse för att uppleva en meningsfull tillvaro.  

 

Fortsatta studier 

Kunskapen om sjukdomsförloppet och hanterbarheten vid ALS är bristfällig. Fler studier 

med fokus på information om sjukdomsförloppet med inriktning på hanterbarhet behöver 

tillämpas, för att förbättra välbefinnandet och skapa trygghet för personer som drabbas 

men också närstående.  

 

Klinisk tillämpbarhet 

Vår önskan med denna litteraturöversikt är att framförallt sjuksköterskor, som arbetar med 

denna patientgrupp, ska få en ökad insikt i och förbättra sina kunskaper om hur inre och 

yttre resurser påverkar en persons dagliga liv vid ALS. Vidare att både sjuksköterskor men 

också hela det multiprofessionella teamet genom denna kunskap och identifiering av 
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personens resurser och behov av stöd, såväl fysiskt, psykiskt, socialt som existentiellt, och 

därmed på ett lättare sätt kan bidra till personens upplevelse av värdighet den sista tiden i 

livet. Därtill tror vi att kunskap om inre och yttre resursers påverkan på dagligt liv kan 

bidra till att sjuksköterskor, framförallt verksamma inom palliativ vård, kan förbättra sina 

möjligheter att skapa en vårdmiljö där framförallt personerna känner sig delaktiga, trygga 

och välinformerade. Om möjligt kan resultatet även användas i utbildning av hälso- och 

sjukvårdspersonal i ämnet palliativ vård men också som information till närstående från det 

att de får besked om att deras anhörig är palliativ. 
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offentliga publikationer. Hämtad från http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-

offentliga-utredningar/2001/01/sou-20016/  

Svensk sjuksköterskeförening (2014). Omvårdnad och god vård. Hämtad från 

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-

svensk-sjukskoterskeforening/ssf-om-

publikationer/om.omvardnad.och.god.vard_april_2014.pdf  

Svensk sjuksköterskeförening (2016a). Svensk sjuksköterskeförening om…personcentrerad 
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BILAGA A 

 
Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån 

Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomiserade controlled trial 

(RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en 

eller flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

* Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för 

många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller 

stort bortfall. 

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial  (CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp 

och en eller flera experimentgrupper. Är 

inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

* Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är 

prospektiv men utan relevant och samtida 

kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagare och adekvata statistiska 

metoder. 

* Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något 

som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar. 

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder. 

* Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser 

och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

* Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen 

för otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt 

beskriven. Bristfällig resultatredovisning. 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet

 



 

 

BILAGA B 

 
Matris över inkluderade artiklar 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod 

Design, urval, datainsamling, 

analys 

Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Alankaya, N. 

Karadakovan, 

A.  

2015 

Turkiet 

Home Care Needs 

of Patients with 

Amyotrophic 

Lateral Sclerosis 

and Care Burden of 

Caregivers. 

Undersöka personer med 

ALS behov av 

hemsjukvård och deras 

livskvalitet. Även 

undersöka hur 

påfrestningen är hos 

vårdgivare samt utreda hur 

effektiv utbildning hos 

vårdgivare är i relation till 

deras behov. 

 

Design: Kvasiexperimentell studie. 

Urval: Både patienter och anhöriga 

inkluderades från Maj- november 

2007. Alla deltagare var över 18 år 

och var vårdades primärt i hemmet.  

Exklusion; kognitiva och 

psykologiska problem. 

Datainsamling:  

Skattningsskalor DUKE, CBI  som 

utfördes vid två olika tillfällen. 

Analys: Data analyserades med 

SPSS, deskriptiv analys. Varje 

variabel presenterades som ett 

nummer/procent analyserades data 

för att få ut en procentsats av. 

Student t-test, ANOVA och Post 

Hoc test. Signifikansnivå P<0.05, 

de mest centrala fynden fastställdes 

med Ward´s metod. 

30 + 30 

      (-)    (-) 

De medverkande upplevde att 

sjukdomen medförde 

ekonomiska bekymmer, 

hushållssysslor såväl som 

arbetsrelaterat ansvar. Därtill 

påverkades det sociala livet. 

Patienterna som deltog i sin 

allmändagliga livsföring 

(ADL) upplevde en högre 

livskvalitet. 

P  

II  

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet

  



 

 

Matris över inkluderade artiklar 

 
Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod 

Design, urval, datainsamling, 

analys 

Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Caga, J. 

Ramsey, E. 

Hogden, A. 

Mioshi, E. 

Kiernan, M. 

 2014 

Australien 

A longer diagnostic 

interval is a risk for 

depression in 

amyotrophic lateral 

sclerosis. 

Undersöka förekomst av 

depressiva symptom som 

kan förekomma hos 

personer med als som 

befinner sig på en 

multidisciplinär klinik, 

samt undersöka mentala-

och sjukdomsrelaterade 

riskfaktorer för depression. 

Design: Icke- experimentell 

kvantitativ observationsstudie. 

Urval:  ålder 42 – 84 år, 

rekryterades från ett 

multiprofessionellt team, återkom 

till kliniken var tredje månad. 

Datainsamling: Strukturerat 

frågeformulär om tidigare 

medicinsk och psykisk historia, 

samt skattning enligt DASS- 21 

samt ett kognitivt test ACE-R. 

Analys: Deskriptiv statistik, 

oberoende parametrar vägdes in för 

att se skillnader enligt chi-square 

test, kategorisering utifrån mental 

hälsa och sjukdomsrelaterade 

faktorer. 

27 

(-) 

I takt med sjukdomens 

progression ökade 

depressivitet hos ALS 

patienter, men riskfaktorer för 

att utveckla depressivitet var 

inte nödvändigtvis lika de 

generella riskfaktorerna för 

mental ohälsa. 

 

P  

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 



 

 

Matris över inkluderade artiklar  
 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod 

Design, urval, datainsamling, 

analys 

Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Cipolletta, S. 

Amicucci, L. 

 

2015 

 

Italien 

The family 

experience of living 

with a person with 

amyotrophic lateral 

sclerosis: A 

qualitative study. 

Utforska 

familjemedlemmars 

erfarenheter av att leva 

med ALS patienter tills 

deras död. 

Design: Kvalitativ deskriptiv 

fenomenologisk design. 

Urval: via en webbsida. 

Alla som levde med en ALS patient 

oavsett relation. Både män och 

kvinnor i åldrarna 24-64 år.  

Bosatta i norra Italien. 

Datainsamling: Inspelade och 

transkriberade semi strukturerade 

intervjuer. 

Analys: analyserades enligt IPA 

och transkriberades data, båda 

författarna läste om 

transkriberingen flertal gånger 

huvudkategorier och 

underkategorier identifierades samt 

samband utifrån kategorier. 

13 

(-) 

Resultatet delades upp i tre 

olika områden. ”meningen 

med ALS”, 

”familjerelationer”; 

”omvårdnadssammanhang” 

med underteman; 

hanteringstrategier, svåra 

beslut, personliga 

förändringar, känslor och 

förändrade roller i familjen.  

 

K 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

  



 

 

Matris över inkluderade artiklar  
 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod 

Design, urval, datainsamling, 

analys 

Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Cipolletta, S. 

Gammino, 

R.G. 

Palmieri, A. 

 

2017 

 

Italien 

Illness trajectories 

in patients with 

amyotrophic lateral 

sclerosis: How 

Illness progression 

is related to life 

narratives and 

interpersonal 

relationships. 

Identifiera och särskilja 

olika sjukdomsförlopp vid 

ALS, utifrån sociala, 

personliga och 

funktionsmässiga 

perspektiv.   

Design: En mixad metod av  

både kvalitativ, grounded theory, 

och kvantitativ.  

Urval: ALS patienter som vårdades 

på en neurologiska vårdinrättning i 

Italien. Ålder mellan 43-84 år. 

Sjukdomsintervall sen diagnos från 

några dagar till fyra år. Behärska 

italienska språket och ha förmågan 

att kunna kommunicera på något 

sätt. 

Datainsamling: Semi- 

strukturerade intervjuer och 

enkäter. Upprepades efter 8 

månader. 

Analys: Varje intervju analyserades 

genom grounded theory, 4 huvud-

och underkategorier identifierades 

med GRID. Patienter med liknande 

erfarenheter delades in i grupper. 

18 

(-) 

Fyra huvudkategorier 

identifierades som ett resultat 

av deltagarnas olika 

hanteringsstrategier för att 

hantera sjukdomen; 

”aggressivitet”; ”hot”; 

”undvikande” och ”skuld”. 

  

K +P 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

  



 

 

Matris över inkluderade artiklar  
 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod 

Design, urval, datainsamling, 

analys 

Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Foley, G. 

Timonen, V. 

Hardiman, O. 

 2014 

Irland 

Exerting control 

and adapting to loss 

an amyotrophic 

lateral sclerosis. 

Få en ökad förståelse för 

vad förluster innebär för 

personer med ALS och hur 

dom tar kontroll över 

vården i gensvar mot 

förlusterna.  

Design: kvalitativ grounded theory 

med djupgående intervjuer. 

Urval: ALS-patienter från 

Irländska ALS registret mellan 

2011-2012. Hälften män, hälften 

kvinnor i åldrarna 37-81 år. Antal 

år från sjukdomsdebut var från fyra 

månader till tretton år.  

Datainsamling: intervjuerna 

spelades in och transkriberades. 

Analys: insamlad och analyserade 

data jämfördes och transkriptionen 

tolkades och analyserades av 3 

författare, samt kodades enligt 

NVivo9 

34 

(13) 

Teman som identifierades var; 

innebörden av förluster vid als 

samt ta kontroll över hälso- 

och sjukvården.  

I resultatet framgick att 

avsaknaden av kontroll över 

sjukdomen förstärker behovet 

hos ALS drabbade att vara i 

nuet och istället kontrollera de 

insatser som utförs för dem av 

hälso-och sjukvården.   

K  

II 

Foley, G. 

Timonen, V. 

Hardiman, O. 

2016 

Irland 

 

I hate being a 

burden. The patient 

perspective on carer 

burden in 

amyotrophic lateral 

sclerosis. 

Erfarenheter av att ta emot 

vård från 

familjemedlemmar och 

hälso- och 

sjukvårdspersonal.  

Design: Kvalitativ fenomenologisk 

hermeneutisk design.  

Urval:  ALS-patienter, samlade ur 

det irländska ALS-

befolkningsbaserade registret. 

Datainsamling: Djupgående 

intervjuer ljudinspelade och 

transkriberade. 

Analys: Den inspelade och 

transkriberade data kodades för att 

identifiera psykosociala processer. 

34 

(-) 

Vårdprocessen mellan ALS-

patienter och deras närstående 

är ofta dubbelriktad, vilket i 

vissa fall leder till att patienten 

upplever vårdbörda. 

K 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

  



 

 

Matris över inkluderade artiklar 

 
Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod 

Design, urval, datainsamling, 

analys 

Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Hirano, M. Y. 

Yamazaki, Y. 

Shimizu, J. 

Togari, T.  

Bryce, B.J. 

2005 

Japan 

Ventilator 

dependence and 

expressions of 

need: A study of 

patients with 

amyotrophic lateral 

sclerosis in Japan. 

Undersöka de psykosociala 

svårigheter för patienter 

med ALS som är i behov 

av ventilator, samt utreda 

vilka svårigheter och 

önskningar de har, 

karakterisera deras källor 

till psykosocialt stöd och 

lycka.  

 

  

Design: Mixad metod med 

kvalitativ och kvantitativ design.  

Urval:  Patienter med als i behov 

av ventilator samt deras 

familjemedlemmar. Oförmögna att 

röra sig, förmåga att kommunicera, 

kognitivt adekvata. Intervjuerna 

ägde rum mellan april och juli 

2003. De som erhöll ett 

frågeformulär kom från en icke 

vinstdrivande patientförening för 

personer med als.  

Datainsamling: Semi-strukturerade 

intervjuer som utfördes i 

patienternas hem tillsammans med 

deras närstående. Spelades in och 

transkriberades.  

Analys: De icke-verbala svaren 

noterades. Transkriberingen 

kodades och kategoriserades enligt 

metodologisk standard som blev 

underlag till frågeformulären.  

27+ 250 

(-) (93) 

Patienterna upplevde högre 

grad av hopp när de hade 

närstående och bättre 

kommunikationshjälpmedel 

tillhands. De beskrev en rädsla 

att vara en börda för 

närstående och även 

emotionella och sociala 

svårigheter som 

ventilatorberoendet medfört. 

K+ P 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

  



 

 

Matris över inkluderade artiklar 

 
Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod 

Design, urval, datainsamling, analys 

Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Jakobsson-

Larsson, B.  

Nordin, K. 

Askmark, H. 

Nygren, I. 

2014 

Sverige 

Coping strategies 

among patients with 

newly diagnosed 

amyotrophic lateral 

sclerosis. 

Identifiera hanterings-

strategier hos 

nydiagnostiserade patienter 

med ALS och se om de 

förändras över tid. 

Design: prospektiv studie med 

longitudinell och deskriptiv design 

med kvantitativ ansats.  

Urval: 

Nydiagnostiserade från ALS-team 

mellan 2009-2011 

deltagare > 20 år samt behärskar 

svenska språket, exklusion av 

kognitiv påverkan samt hereditet för 

ALS. 

Datainsamling:  

Frågeformulär; MND coping scale, 

HAD sclae, ALS FRS-R. Utfördes 

vid två tillfällen, första efter en till 

tre månader efter diagnos samt andra 

sex månader efter diagnos. Bortfall 

på grund av sjukdom eller dödsfall. 

Analys: deskriptiv statistisk analys 

och därtill, jämförelse mellan 

grupper för att upptäcka samband 

HADS, ALS FRS-R och MNDCS i 

data. Samt Wilcoxon för jämförelse 

mellan två tillfällena, uppdelning 

enligt ålder och  signifikansnivå 

p=0.05. 

56 

(23) 

Patienterna använde olika 

hanteringsstrategier där stöd 

och självständighet var de mest 

använda, undvikande och 

informationssökande var minst 

använda. Användandet av stöd 

verkade hjälpa patienten att 

bibehålla sin självständighet 

och därmed hantera sin 

sjukdom. 

P  

I 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

  



 

 

Matris över inkluderade artiklar 

 
Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod 

Design, urval, datainsamling, 

analys 

Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Jakobsson-

Larsson, B.  

Nordin, K.  

Nygren, I. 

2015 

Sverige 

Coping with 

amyotrophic lateral 

sclerosis: from 

diagnosis and 

during disease 

progression. 

Undersöka specifika 

hanteringsstrategier som 

patienter med ALS 

använder sig av samt 

utforska om 

hanteringsstrategierna 

förändras under 

sjukdomsförloppet. 

 

Design: Icke- experimentell 

observationsstudie med kvantitativ, 

deskriptiv design.  

Urval: nydiagnostiserade ALS 

patienter på tre stora sjukhus i 

mellersta Sverige under 2009- 

2011. Patienter med kognitiv 

påverkan, demens eller annan 

dödlig sjukdom samt personer med 

hereditet för als exkluderades. 

Behärska svenska språket.  

Datainsamling: Följande 

frågeformulär; MNDCS, HADS, 

ALS FRS-R, fylldes i, först efter en 

till tre månader, därefter var sjätte 

månad.  

Analys:  Deskriptiv statistik för 

demografiska och kliniska 

kännetecken, samband mellan 

copingstrategier. Tematisk 

uppdelning i fem grupper. 

60 

(24) 

Tydliga samband mellan 

positivt tänkande och stöd, 

positiva handlingar, 

kompletterande terapier, samt 

samband mellan 

känslomässigt, psykiskt 

välbefinnande och olika 

hanteringsstrategier. 

Hanteringsstrategierna 

varierande under 

sjukdomsförloppet.  

P 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

  



 

 

Matris över inkluderade artiklar 

 
Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod 

Design, urval, datainsamling, 

analys 

Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Jakobsson -

Larsson, B. 

Ozanne, A.G. 

Nordin, K. 

Nygren, I. 

 

2017 

 

Sverige 

A prospective study 

of quality of life in 

amyotrophic lateral 

sclerosis. 

Undersöka individuella 

upplevelser av livskvalitét 

över tid hos patienter med 

ALS, och hur de 

samverkar med fysisk 

förmåga och 

känslomässsigt 

välbefinnande. 

Design: Kvalitativ med deskriptiv 

design. 

Urval: medverkande var 

nydiagnostiserade med trolig eller 

definitiv ALS. Behandlas på en 

multidisciplinär klinik på 3 sjukhus 

i Sverige. från 2009-2011 

 > 20 år samt behärska svenska 

språket.  

Datainsamling: Frågeformulär 

SEIQoL-DW, VAS, HADS, ALS 

FRS-R och semistrukturerade 

intervjuer. 

Analys: Data analyserades genom 

deskriptiv statistik och kvalitativ 

innehållsanalys. 11 områden valdes 

utifrån Spearman´s rho vid analys 

av SEIQoL och ALS FRS-R eller 

HADS enligt signifikans P<0,1. 

36 

(24) 

Familj, vänner och den egna 

fysiska hälsan var av betydelse 

för upplevelse av livskvalitet, 

från diagnos och genom 

sjukdomsförloppet. 

K 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

  



 

 

Matris över inkluderade artiklar 

 
Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod 

Design, urval, datainsamling, analys 

Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Oh, H. 

Schepp, K. G. 

McGrath B. B. 

 

2014 

 

Sydkorea 

A journey of 

suffering: Living 

With 

Amyotrophic 

Lateral Sclerosis 

in South Korea. 

Undersöka 

deltagarnas 

sjukdomserfarenheter 

utifrån perspektivet 

att vara ALS patient 

ur ett           

sociokulturellt 

sammanhang i 

Sydkorea. 

Design: Kvalitativ design med 

etnografisk metod. 

Urval: Inklusionskriterier; deltagarna 

ingår i patientorganisationen för personer 

med ALS i Korea, befintlig ALS-

diagnos, förmåga att kommunicera 

verbalt och icke verbalt, deltagare > 18 

år. 

Exkluderade ALS patienter med andra 

somatiska eller psykiska tillstånd. 

Datainsamling: Patienterna 

fotograferade sina upplevelser av att leva 

med ALS. Dessa kompletterades med 

semistrukturerade intervjuer som 

spelades in och transkriberades. 

Analys:  Fenomenologisk deskriptiv 

studie där transkriberingen kodades 

enligt Atlas-Ti och kvalitativa innehållet 

delades in kategorier delades och därefter 

i subkategorier. Sedan översattes 

kategorierna från koreanska till engelska. 

15 

(-) 

Tre teman framträdde kring 

dagliga erfarenheter av att leva 

med ALS i Sydkorea: ”Ur 

kurs”, ”på drift” och ”på en ny 

båt”. I resultatet framgår bland 

annat att inse faktum och en 

emotionell bortkoppling. 

K 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

  



 

 

Matris över inkluderade artiklar 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod 

Design, urval, datainsamling, analys 

Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Olsson- Ozanne. 

A.              

Graneheim, U.H. 

Persson, L. 

Strang, S. 

2011 

Sverige 

Factors that 

fascilitate and 

hinder the 

manageability 

of living with 

amyotrophic 

lateral sclerosis 

in both patients 

and next of kin. 

Denna studie syftar till 

att belysa faktorer som 

underlättar och hindrar 

hanterbarheten att leva 

med ALS hos patienter 

och närstående. 

Design: kvalitativ deskriptiv design.  

Urval: Patienter, samt deras närmast 

anhörig rekryterades via ALS-team på 

sjukhus i sydvästra Sverige. 

Inklusionskriterier: förmåga att 

uttrycka sig på svenska, haft diagnosen 

i minst sex månader, 42- 80 år 

exklusionskriterier: personer i ett 

palliativt skede eller oförmåga att 

kommunicera. 

Datainsamling: transkriberade och 

inspelade semi-strukturerade intervjuer 

som ägde rum genom fysisk träff med 

den första författaren. 

Analys: Intervjuerna transkriberades 

verbatim av första författaren och 

transkriberades och bearbetas av sista 

författaren. Kvalitativ innehållsanalys 

tillämpades. 

27 

(-) 

Resultaten visar på olika 

strategier för att hantera 

livssituationen för både den 

som är drabbad av ALS samt 

närstående. Både patienter och 

anhöriga utvecklade strategier 

för att hantera sina situationer 

genom acceptans, leva i nuet 

och uppfatta verklig närvaro 

och stöd från familj, vänner 

och myndigheter.  

K 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

  



 

 

Matris över inkluderade artiklar 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod 

Design, urval, datainsamling, analys 

Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Olsson- Ozanne, 

A. O.          

Graneheim, U.H.  

Strange S.  

2013 

Sverige 

Finding 

meaning despite 

anxiety over life 

and death in 

amyotrophic 

lateral sclerosis 

patients. 

Belysa hur personer 

med ALS skapar 

mening trots sin 

sjukdom.  

Design: Kvalitativ deskriptiv design.  

Urval: Haft sin diagnos i minst sex 

månader, kommunikativa, verbalt eller 

skriftligt. Behandlades på ett sjukhus i 

sydvästra Sverige och ingick i ett ALS-

team. Rekryterades via en tidigare 

studie om välbefinnande. Ålder på 

deltagarna var 42- 80 år.  

Datainsamling:  Semi-strukturerade 

intervjuer spelades in och 

transkriberades. 

Analys: Transkriberade och inspelade 

intervjuer analyserades med en 

kvalitativ innehållsanalys. Texten 

lästes igenom upprepade gånger för att 

öka trovärdigheten av framkomna 

teman. 

14 

(-) 

Följande teman identifierades; 

upplevelser av ångest över liv 

och död, finna en mening trots 

sjukdomen och i resultatet 

framgick att deltagarna 

skiftade fokus och blev mer 

närvarande i nuet, där stöd 

från vänner och familj var 

betydelsefullt.  

 

K 

I 

Rosengren, K. 

Gustafsson, I. 

Jarnevi, E. 

2015 

Sverige 

Every Second 

Counts: 

Women´s 

Experience of 

Living with 

ALS in the end 

of life 

situations.  

 

Beskriva patienters 

upplevelse av att leva 

med ALS i livets 

slutskede. 

Design: Kvalitativ manifest design. 

Urval:  Fyra självbiografier skriva av 

kvinnor, på svenska, om att leva med 

ALS, utvalda via nyckelord. 

Datainsamling: Genom Google 

sökverktyg genom nyckelordet 

”biografi”, ”leva med als” och ”livets 

slutskede.  

Analys: Transkribering av innehållet 

utifrån en manifest kvalitativ 

innehållsanalys. 

4 

(-) 

Kategorierna; Upplevelser av 

ett begränsat liv i termer av 

lidande och meningsfullhet, 

där nära relationer och 

förmågan att vara i nuet, 

påverkar patientens upplevelse 

av att leva med ALS i livets 

slutskede. 

K 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

  



 

 

Matris över inkluderade artiklar 

 
Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod 

Design, urval, datainsamling, analys 

Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Weisser, F. B. 

Bristowe, K. 

Jackson, D.  

2015 

Storbritannien 

Experiences of 

burden, needs, 

rewards and 

resilience in 

family caregivers 

of people living 

with Motor 

Neuron Disease/ 

Amyotrophic 

Lateral Sclerosis: 

A secondary 

thematic analysis 

of qualitative 

interviews. 

Undersöka på djupet 

positiva och negativa 

erfarenheter av att 

vårda, hos vårdgivare 

till  MND/ALS 

drabbade och 

identifiera vilka 

förbättringar som kan 

göras för att bättre 

stödja dem. 

Design: Kvalitativ design. 

Urval:  närstående som vårdgivare till 

LTNCs drabbade i Storbritannien. Via en 

frivillig organisations websida.   

Datainsamling: Ifyllda enkäter och 

semi-strukturerade intervjuer med 

telefonintervju, som följdes upp under 

följande ett till två år, med några av 

deltagarna, totalt tjugofyra stycken 

intervjuer. 

Analys: Inspelade intervjuer 

transkriberades och vårdgivares 

intervjusvar identifierades och 

tematiserades, forskningsdagbok samt 

kodades enligt COREQ. 

10 

(-) 

Teman kopplades till 

vårdgivarnas negativa 

erfarenheter av deras 

belastning och otillfredsställda 

behov. Samt deras positiva 

erfarenheter associerade med 

utvecklandet av 

motståndskraft och 

identifiering av belöningar. 

 

K 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 


