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Abstrakt 
Bakgrund: Amyotrofisk lateral skleros (ALS) är en obotlig nervsjukdom som har 
ett snabbt förlopp. Nervcellerna som styr kroppens skelettmuskulatur förtvinar och 
dör och detta leder till kroppslig pares och slutligen döden. Sjukdomen är 
påfrestande för den drabbade men även för dennes familj, därför är det viktigt att 
kunna ge stöd till hela familjen.  

Syfte: Att belysa familjens upplevelser av att leva tillsammans med en anhörig som 
drabbats av ALS. 

Metod: En litteraturstudie bestående av åtta vetenskapliga kvalitativa artiklar. 
Författarna nyttjade en integrerad analys med induktiv ansats.   

Resultat: I analysprocessen identifierades sex kategorier: familjens upplevelser av 
vården, familjens upplevelser av stöd, påverkan på familjerelationer och det sociala 
livet, familjens upplevelser av fysiska och psykiska påfrestningar, familjens 
upplevelser av frihet och ansvar samt familjens tankar om framtiden.  

Slutsats: ALS drabbar inte enbart den anhörige utan även familjen, vilket gör att 
samtliga inblandade kommer få en egen upplevelse av den vård som erbjuds. För att 
skapa en trygghet för familjen krävs att det finns tillgång till adekvat information, 
olika typer av stöd samt att vården bemöter familjen med ödmjukhet och respekt. 

Nyckelord 
Amyotrofisk lateral skleros, ALS, familj, upplevelser. 

Tack 
Vi vill tacka vår handledare Rhiannon Djupdalen för det stöd du givit oss under 
tiden vi arbetat med detta arbete. Stort tack! 
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1 Inledning  
 

Författarnas intresse för Amyotrofisk lateral skleros (ALS) väcktes genom ett inslag 

på tv med en 24-årig kvinna som insjuknat i ALS. Sjukdomen är obotlig och 

kommer så småningom leda till att den sjukdomsdrabbade avlider. Under inslaget 

närvarade även kvinnans make och det var då intresset väcktes för att få en djupare 

förståelse för hur det är att vara familjemedlem till en anhörig som drabbats av ALS. 

Som grundutbildade sjuksköterskor kommer vi att stöta på patienter och deras 

familjer med denna sjukdomsproblematik. Därför valde författarna att fokusera 

kring familjens upplevelser av att leva tillsammans med en anhörig som drabbats av 

sjukdomen. 

2 Bakgrund  

 Patofysiologi  2.1
 

I Sverige insjuknar ca 220–250 personer varje år i ALS och sammanlagt finns det 

cirka 750–850 personer med sjukdomen och den är vanligare bland män än kvinnor 

(Socialstyrelsen, 2018). Orsaken till ALS är okänd men det finns teorier om att olika 

genförändringar kan bidra till sjukdomen. Andra riskfaktorer som påvisar en ökad 

risk för insjuknande är rökning och ärftlighet (Fagius & Nyholm, 2013).  

ALS är en gemensam benämning för en grupp motorneuronsjukdomar som 

karaktäriseras av att de nervceller som styr skelettmuskulaturen i kroppen förtvinar 

och dör. Detta leder till att en del av ryggmärgen ersätts med bindväv, vilket innebär 

att nervimpulserna från nervsystemet inte kommer fram till musklerna och resulterar 

i att musklerna förtvinar (Fagius & Nyholm, 2013). Sjukdomen är snabbt 

fortskridande och merparten av de sjukdomsdrabbade har en överlevnadstid på fem 

år (Ericson & Ericson, 2012). Gemensamt för alla typer av ALS är att det först visar 

sig som okontrollerbara småryckningar i handens muskler och nedsatt muskelstyrka. 

Beroende på vilka neuron som drabbas ser både sjukdomsförloppet och vilka 

muskler som drabbas sedan olika ut. Av denna anledning är ALS indelad i tre olika 
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typer, nämligen klassisk ALS, progressiv bulbär pares och progressiv spinal 

muskelatrofi (Fagius & Nyholm, 2013). Oavsett vilken typ av ALS patienten har så 

kommer slutligen andningsmuskulaturen att påverkas, vilket leder till ökad 

andningsinsufficiens. Andningsinsufficiens i kombination med 

aspirationskomplikationer är det som oftast leder till att patienten avlider. Trots att 

sjukdomen påverkar en stor del av kroppen så påverkas sällan de kognitiva och 

sensoriska funktionerna. Inte heller minnesfunktioner, sfinkterfunktioner eller 

ögonmusklernas funktion brukar påverkas (Ericson & Ericson, 2012). 

 Behandling och omvårdnadsåtgärder 2.2
 

Idag finns ingen botande behandling för ALS, men sjukdomens förlopp kan bromsas 

och därmed utvecklas långsammare med hjälp av glutamathämmare, något som 

gjort att överlevnadstiden för flertalet patienter har ökat med mellan 10 – 21 

månader. Ju tidigare behandlingen sätts in, desto större bromseffekt får 

glutamathämmaren (Fagius & Nyholm, 2013).  

ALS är en psykiskt krävande sjukdom både för den anhörige, dvs. patienten, och 

familjen. Under sjukdomsförloppet är det viktigt att den anhörige inte känner sig 

ensam. Det är därför betydelsefullt att denne har någon närvarande hos sig för att 

uppleva en trygghetskänsla och känna minskat lidande. Då överlevnadstiden hos en 

ALS-sjuk är kort så krävs det att sjukvården arbetar förebyggande. Åtgärder bör 

helst sättas in redan innan nya symtom dykt upp för att på så sätt kunna ge bästa 

möjliga vård (Ericson & Ericson, 2012). I denna del kan ALS-team vara ett stort 

stöd för både den anhörige och familjen. ALS-teamen har till uppgift att se till att 

den anhörige får rätt behandling och att eventuellt samtalsstöd erbjuds. Teamen 

består av olika yrkeskategorier inom vården, och vårdpersonal kan tillkomma 

beroende på i vilket sjukdomsstadie den anhörige befinner sig i. Exempel på detta är 

när logoped kopplas in då den anhörige får talsvårigheter på grund av sjukdomen 

(Socialstyrelsen, 2018). Som sjuksköterska ingår i rollen att bland annat leda det 

omvårdnadsarbete som sker, både självständigt och i team, och är främst inriktad på 

grundläggande behov och upplevelser som den sjukdomsdrabbade har. 

Sjuksköterskan måste i sin roll kunna både hantera de faktiska omvårdnadsåtgärder 

som ska till, samtidigt som denne måste kunna skapa en god relation till familjen 



 

3(23) 
 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Med anledning av att sjukdomen inte går att 

bota ligger istället stort fokus på att lindra symtomen och underlätta för de 

funktionsnedsättningar som den sjuke kommer att drabbas av, exempelvis att lindra 

symtom genom regelbunden sjukgymnastik hos en fysioterapeut. I denna 

behandling ingår att följa upp muskelstyrka, andningsfunktion, balans och 

gångförmåga och därmed kunna sätta in åtgärder i ett tidigt skede (Ericson & 

Ericson, 2012; Fagius & Nyholm, 2013). 

Omvårdnadsåtgärder innefattar, för alla typer av ALS, bland annat att minska risken 

för kontrakturer och trycksårsprofylax. Vid bulbär pares drabbas patienten av 

sväljsvårigheter som resulterar i minskad nutrition. Patienten får då en PEG 

(Perkutan Endoskopisk Gastrostomi) inopererad och får näring parenteralt. Trots 

PEG kan man om det behövs ge näring peroralt (Ericson & Ericson, 2012).        

ALS kommer även att påverka patientens andning, och genom olika 

andningsövningar så som att blåsa mot ett lätt motstånd stärks 

andningsmuskulaturen vilket kan hjälpa patienten att få upp slem (Socialstyrelsen, 

2018). I slutet av sjukdomen då patientens andningsfunktion kraftigt försämrats kan 

invasiv respiratorbehandling sättas in. Behandlingen är dock inte så vanlig och bör 

undvikas eftersom det inte förväntas att patienten ska återgå till egenandning. 

Invasiv respiratorbehandling har i vissa fall nyttjats under flera år, men det sänker 

patientens livskvalitet och är plågsamt både för de närstående och de som vårdar 

(Fagius & Nyholm, 2013; Kiernan et al., 2011).  

 Att leva med ALS 2.3
 

När en person drabbas av en obotlig sjukdom så blir personen inte bara beroende av 

någon eller några närstående (Teno, Casey, Welch & Edgaman-Levitan, 2001). De 

som har ALS upplever även att de förlorar mycket av de existentiella 

dimensionerna. De förlorar personen som de en gång var och sättet de tidigare har 

kunnat vara på, samt hoppet om en framtid. Det blir även en förlust av den fysiska 

kroppen som förtvinas (Harris, 2015).  Med sjukdomen följer även en påverkan av 

det psykiska måendet. De faktorer som har en inverkan på hur patienten mår 

psykiskt är symtomens svårighetsgrad, patientens livskvalitet och 
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sjukdomsrelaterade faktorer. Depression kan förekomma och har ofta ett samband 

med sjukdomen (Kübler, Winter, Ludolph, Hautzinger & Birhaumer, 2005). 

Ozanne, Graneheim och Strang (2013) menar att de som lever med ALS ofta 

upplever ångest, känslor av orättvisa och skuldkänslor på grund av familjens 

lidande. Trots stora förluster kan människor som drabbats av ALS skapa en mening 

med livet utifrån de livsperspektiv som är betydelsefulla för dem. Det kan vara 

genom familj, vänner, att kunna ta emot hjälp men även att ge hjälp samt att ha en 

god inställning till livet.   

 Bärande begrepp  2.4
 

Begreppet familj definieras i det här arbetet enligt Wright, Watson och Bell (2002) 

som den som säger sig tillhöra den. Det är en självutnämnd grupp av personer som 

både kan vara förenade genom blodsband eller ej, och det är familjen som själv 

bestämmer vem som inkluderas i den.  

I den här studien står begreppet anhörig för den sjuke familjemedlemmen som 

drabbats av ALS. 

 Teoretisk referensram  2.5
 

Den teoretiska referensram som författarna har valt är familjefokuserad omvårdnad 

(FFO). Enligt Benzein, Hagberg och Saveman (2012) innebär FFO att man inte 

enbart ska sätta patienten i fokus, utan också dennes familj som har en stor del i hur 

den anhörige upplever sjukdom och ohälsa. Familjen kan ses som ett system där en 

påverkan på en del kommer ha effekt på de andra delarna, vilket innebär att hela 

systemet kommer påverkas när någon i familjen drabbas av en obotlig sjukdom. 

Genom FFO kan man hitta resurser som kan bidra till att familjen bevarar sin 

livskvalitet och bibehåller sin funktion som familj trots sjukdom. Det bidrar även till 

ökad hjälp och kunskap för vårdgivarna att låta familjen vara delaktig i den 

anhöriges vård och på så sätt bidrar man till ett team där allas kompetens tas tillvara, 

det vill säga den anhöriges, familjens och vårdgivarnas.  
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FFO delas in i två systematiska förhållningssätt: den familjecentrerade och 

familjerelaterade omvårdnaden.  

Den familjecentrerade omvårdnaden innebär att familjen ses som ett system där 

varje familjemedlem är sin egen del, och tillsammans blir de en större enhet. 

I den familjerelaterade omvårdnaden läggs fokus på den anhörige eller den 

närstående och övriga medlemmar hamnar i bakgrunden. Dessa två förhållningssätt 

bör ses som ett komplement till varandra och tillsammans så utgör de den 

familjefokuserade omvårdnaden (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012).  

3 Problemformulering  
 

ALS är en snabbt fortskridande sjukdom som kommer resultera i att den anhörige 

förlorar sina normala kroppsfunktioner och blir beroende av både familj och 

vårdare. Då någon bot mot sjukdomen inte existerar så kommer denne till slut att 

avlida. Det kan vara psykiskt påfrestande att stå vid sidan av och veta att ens 

anhörige kommer att avlida av den sjukdom denne drabbats av. Eftersom en familj 

är ett system där påverkan på en del kommer ha effekt på alla delar så är det inte 

bara den anhörige som drabbas utan även familjen. Som sjuksköterskor är det 

viktigt att veta hur man på bästa sätt kan stötta familjen i en sådan situation i livet. 

Genom att få en djupare förståelse för familjens upplevelser av att ha en anhörig 

med sjukdomen kan vi förhoppningsvis ge ett bättre stöd till både den anhörige och 

familjen.  

4 Syfte  
 

Att belysa familjens upplevelser av att leva tillsammans med en anhörig som 

drabbats av ALS. 
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5 Metod  
 

Studiens design var en litteraturstudie. En litteraturstudie sammanfattar forskningen 

över det valda ämnet genom att tidigare studier sammanställs och svarar till det 

problem som formulerats. Först utformas ett syfte och därefter söks relevant 

vetenskaplig litteratur som svar till syftet. Den relevanta litteraturen ska sedan 

kritiskt granskas och sammanställas (Kristensson, 2014).  

I den här studien har författarna utgått från trovärdighetsbegreppet som innefattar 

tillförlitlighet, överförbarhet, giltighet och verifierbarhet. Trovärdighetsbegreppet 

används för att säkerhetsställa att studien håller en viss kvalitet och för att bedöma 

studiens styrkor och svagheter (Kristensson, 2014).   

 Inklusionskriterier  5.1
 

I studien användes inklusionskriterier. De inklusionskriterier som valdes var att 

artiklarna skulle vara etiskt godkända och skrivna på engelska samt beröra 

upplevelsen av att leva med en ALS-sjuk ur ett familjeperspektiv.  

 Sökningsförfarande  5.2
 

Författarna började med att göra en pilotsökning i databaserna Cinahl och Pubmed 

utan specifika avgränsningar för att se om det fanns artiklar som svarade upp till 

syftet. Cinahl tillhandahåller artiklar inom det vårdvetenskapliga området och 

Pubmed har artiklar som innefattar de medicinska vetenskaperna (Kristensson, 

2014). Utifrån studiens syfte och problemformulering valde författarna ut sökord. 

Dessa testades i databasernas theasaurusar för att få fram lämpliga ämnesord för den 

specifika databasen. Ämnesord är en slags etikett som tilldelas artiklarna beroende 

på vad artikeln handlar om och sökningen blir därmed mer specifik. Författarna 

kombinerade fritextsökning med ämnesordsökning för att bredda sökningen och på 

så sätt generera fler artiklar. En fritextsökning är en fri sökning som inte är bunden 

till ämnesord (Kristensson, 2014).  På orden experience och perspective i 

fritextsökningen så användes trunkering vilket innebär att det är möjligt att söka på 

ett ords olika böjningar och därmed kan sökningen bli större (Karlsson, 2012). När 
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samtliga ämnes- och fritextord valts ut så användes boolesk sökoperator till 

sökningen där OR användes för att söka efter liknande begrepp och AND-operatorn 

användes för att kombinera flera sökord med varandra (Kristensson, 2014).           

De avgränsningar som användes i databaserna var att artiklarna skulle vara 

publicerade mellan 2003–2018. De skulle ha genomgått peer-reviewed granskning 

samt att familjemedlemmarna skulle vara över 18 år. Detta valdes för att få en så 

homogen grupp som möjligt för att kunna jämföra vuxnas upplevelser kring ALS.  

Utifrån den slutgiltiga sökningen som gjordes i både Cinahl och Pubmed blev 

resultatet 78 artiklar där författarna läste igenom samtliga titlar och granskade 47 

abstrakt. De titlar och abstrakt som inte passade till studiens syfte valdes bort, vilket 

resulterade i att 14 artiklar lästes igenom i fulltext och 10 artiklar gick vidare till 

kvalitetsgranskningen. Några artiklar som hittades i Cinahl återfanns som dubbletter 

i Pubmed. Se bilaga 1 och 2 för att se sökningsförfarandet i Cinahl och Pubmed. 

 Kvalitetsgranskning  5.3
 

Artiklarna som valdes ut till kvalitetsgranskningen bedömdes med en mall gjord av 

Carlsson och Eiman (2003) se bilaga 3. Mallen har ändrats för att passa till studiens 

syfte, patienter med lungcancerdiagnos byttes därför ut mot familjemedlem till en 

anhörig med ALS.  Bedömningsmallen består av ett poängsystem där artikeln som 

granskats får poäng och därefter graderas mellan klasserna I-III. Klass I motsvarar 

den högsta kvalitén och dessa artiklar valdes att inkluderas i studien.  

I kvalitetsgranskningen så valde författarna att granska 10 artiklar, detta gjordes 

först individuellt och sedan möttes författarna upp för att jämföra sina granskningar 

tillsammans. Åtta artiklar uppnådde den högsta kvaliteten och valdes därför ut till 

studien. De två artiklar som valdes bort uppnådde klass II och valdes därför inte ut 

till studien.  Se de utvalda artiklarna i bilaga 4. 
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 Dataanalys  5.4
 

Författarna valde att använda sig av en induktiv ansats. Enligt Kristenson (2014) 

innebär den induktiva ansatsen att man går från delarna till helheten och formulerar 

en slutsats.  Man börjar med att samla in information, för att sedan analysera texten, 

och utifrån det drar man en slutsats.  

Författarna genomförde en integrerad analys (Kristensson, 2014) och började med 

att noggrant läsa igenom de utvalda artiklarna enskilt för att finna likheter och 

skillnader i texten. För att kunna identifiera kategorier och sammanfatta resultatet i 

de olika artiklarna har författarna valt att individuellt finna bärande meningar och 

sedan jämfört resultatet med varandra. Dessa översattes sedan från engelska till 

svenska så ordagrant som möjligt för att inte tappa dess innebörd. Slutligen har 

resultatet sammanställts i de olika kategorierna, se exempel i tabell 1. 

Tabell 1 

Exempel på integrerad analys 
Ursprungstext Sammanfattning Kategorier 
Meetings with others in the same situation 
provided fellowship, emotional support and 
knowledge, which helped make the situation 
more manageable 

Att möta andra i samma 
situation gjorde situationen 
mer hanterbar 

Familjens 
upplevelser av 
stöd 

The disease involved disruptions in family 
dynamics in terms of centripetal forces that 
make the familymembers move closer 
together, or centrifugal forces that make 
familymembers move away from each other. 

Sjukdomen ledde till 
störningar i familjerelationer, 
vissa kom närmare varandra, 
medan andra gled längre isär 
under sjukdomsförloppet 

Påverkan på 
familjerelationer 
och det sociala 
livet 
 

Thoughts about the future frightened them, 
because they were afraid they would be 
unable to plan and adequately organize their 
lives during the disease process 

Tankar om framtiden var 
skrämmande då oförmågan 
att planera var begränsad 
under sjukdomen 

Familjens tankar 
om framtiden 

The participants also described how their 
days became busier and longer as they 
undertook more of the responsibilities that 
were one their partners 

Dagarna blev längre och 
fyllda med mer ansvar som 
tidigare var den anhöriges 

Familjens 
upplevelse av 
frihet och ansvar 

 Forskningsetiska aspekter  5.5
 

Artiklarna som valdes ut till denna litteraturstudie var etiskt godkända och 

publicerade i en vetenskaplig tidskrift. Detta innebär att personerna som deltar i en 

studie själva ska få bestämma om de vill delta eller ej. De ska även lämna sitt 
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samtycke och vara välinformerade om själva studien och veta att de när som kan 

avbryta sin medverkan utan vidare förklaring (Kristensson, 2014).  

Resultatet från artiklar som tycks svara till studiens syfte har inkluderats oavsett om 

de stämmer med författarnas förförståelse eller inte. Författarna har inte heller aktivt 

valt bort information från de artiklar som granskats för att passa syftet bättre och 

inte heller plagierat tidigare arbeten eller artiklar (Kjellström, 2012).   

6 Resultat  
 

Syftet med detta arbete var att belysa familjens upplevelser av att leva tillsammans 

med en anhörig som drabbats av ALS. Följande kategorier identifierades; familjens 

upplevelser av vården, familjens upplevelser av stöd, påverkan på familjerelationer 

och det sociala livet, familjens upplevelser av fysiska och psykiska påfrestningar; 

familjens upplevelser av frihet och ansvar samt familjens tankar om framtiden. 

 Familjens upplevelser av vården 6.1
 

En viktig aspekt för familjen vid hanteringen av ALS var informationstillgången, 

både från sjukvården och den som familjen varit tvungen att skaffa sig själva. I 

flertalet artiklar framkom att familjen visste för lite om själva sjukdomen och att den 

information som gavs om exempelvis händelseförloppet var för bristfällig. 

Ytterligare så var den information som faktiskt gavs ofta inadekvat och därmed inte 

heller uppskattad av familjen, något som ofta ledde till frustration och ilska 

(Bolmsjö & Hermerén, 2003; Olsson Ozanne, Graneheim, Persson & Strang, 2012). 

När familjen upplevde en otillräcklig hjälp från vården angående informationen 

kände de sig ofta övergivna och ensamma, något som resulterade i att familjen själv 

fick, med hjälp av internet, söka efter den hjälp som behövdes men även lära sig av 

både sina egna men även andras erfarenheter (Cipolletta & Amicucci, 2015). Att på 

detta sätt aktivt söka information och ta kontakt med andra familjer i liknande 

situationer minskade stressen för familjen och gav en känsla av lättnad (Cipolletta & 

Amicucci, 2015; Weisser, Bristowe & Jackson, 2015).  
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En annan viktig aspekt från familjens sida var vikten av att personalen var vänlig 

och tillmötesgående och bemötte den anhörige med förståelse och respekt (Larsson, 

Fröjd, Nordin och Nygren, 2015). Upplevelsen av personalen skilde sig dock åt. 

Vissa familjer ansåg att personalen var professionell och besatt både kunskap och 

erfarenhet, medan andra upplevde att personalen saknade kunskap om sjukdomen 

och hade bristande erfarenhet. Detta resulterade i att familjen var tvungen att lägga 

sig i vården och förklara vad som kunde göras och vad som inte kunde göras. 

Ytterligare aspekter var att vissa upplevde personalen som inkompetenta, 

osympatiska och empatilösa (Bolmsjö & Hermerén, 2003; Cipolletta & Amicucci, 

2015). 

Något annat som uppfattades som viktigt för familjen var att det fanns en kontinuitet 

bland personalen, att samma personal vårdade deras anhörige, något som gav en 

känsla av trygghet och minskad oro. Personalen uppfattades som lyhörda och 

respektfulla gentemot familjen och man gav enbart den information som familjen 

önskade. I detta uppskattades även ärlighet och raka svar på familjens frågor 

(Larsson et al., 2015). Dessutom upplevdes personal som förbisåg den medicinska 

informationen och istället strävade efter att ge handfasta tips som mer ödmjuka och 

mänskliga (Cipolletta & Amicucci, 2015). Man ansåg även att de ALS-team som 

fanns hela tiden låg ett steg före och visste vad som skulle ske härnäst i 

sjukdomsförloppet. Detta tillsammans med det faktum att teamen fanns tillgängliga 

(i de fall de fanns tillgängliga) gav familjen en känsla av trygghet (Larsson et al., 

2015). 

Då ALS är en dödlig sjukdom så kommer förr eller senare den palliativa vården att 

kopplas in. Den palliativa vården upplevdes av familjen på det stora hela som 

positiv och man fick stöd, men ibland kunde det vara svårt att nå och få den hjälp 

man behövde. Familjen kunde även uppleva en frånvaro av medkänsla bland den 

vårdande personalen, och när den anhörige avlidit och personalen försvunnit 

uppstod en stor tomhet (Aoun, Connors, Priddis, Breen & Colyer, 2012). 
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 Familjens upplevelser av stöd 6.2
 

Familjen upplevde ett stort behov av stöd i olika former. För att stödet skulle 

uppfattas som meningsfullt var det viktigt att man satte sig själv i centrum, istället 

för den anhörige. Genom att få hjälp och stöd utifrån upplevde familjen en ökad 

känsla av säkerhet, och kunde tillsammans hantera sin vardag och bearbeta sorgen 

(Olsson Ozanne et al., 2012). Denna typ av stöd kunde vara genom att möta andra 

familjer som befann sig i samma situation, att träffa sina vänner eller genom att 

prata med kollegor. Detta gav familjen en sorts gemenskap och ett emotionellt stöd 

som bidrog till att göra situationen hanterbar. För flertalet familjemedlemmar eller 

familjer fanns även ett stort behov av att ha ett starkt förtroende till någon (Bolmsjö 

& Hermerén, 2003; Olsson Ozanne et al., 2012). Vissa familjemedlemmar upplevde 

ett behov att prata med någon om situationen medan andra kände ett starkare behov 

av ytterligare kunskap kring sjukdomen och utbildningar för att på bästa sätt kunna 

ge den hjälp den anhörige var i behov av. Det fanns även de familjemedlemmar som 

inte kände något behov av stöd under sjukdomstiden men däremot efter det att den 

anhörige avlidit. Familjen kände att det hade varit viktigt att bli erbjudna stöd under 

sjukdomsförloppet. Man hade önskat att personalen varit mer aktiv kring att ge stöd 

och att personalen nästintill hade ”tvingat” dem att ta emot stöd då familjen ansåg 

att de inte var kapabla till att fatta ett sådant beslut (Larsson et al., 2015). 

För att familjen skulle kunna få bästa möjliga stöd var det viktigt att personalen som 

bar på ansvaret hade kunskap och erfarenhet kring ALS (Larsson et al., 2015). 

Förutom att träffa ALS-team kontinuerligt behövde familjen även träffa någon att 

prata med, någon att ventilera den ilska och sorg som uppkom under 

sjukdomsförloppet. Om personal inte kunde svara upp mot familjens frågor och 

funderingar upplevde familjen att det stöd som erbjudits inte varit tillräckligt och att 

man hade för lite att erbjuda. De som bodde längre ifrån ALS-teamen upplevde 

detta som en brist då de inte fick tillräckligt stöd, något man såg som ett problem 

eftersom man fick söka informationen på annat sätt. Familjen kunde även känna en 

osäkerhet till att söka hjälp då man inte ville framstå som att man inte hade ork till 

att ta hand om sin egen anhörig (Ray och Street, 2007). Det fanns en ambivalens hos 

familjen på så sätt att man ville ta emot den hjälp som fanns att tillgå men samtidigt 
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ville man inte ha nya människor i sitt hem för att prata om den ilska och sorg som 

uppkom under sjukdomsförloppet (Weisser et al., 2015).  

 Påverkan på familjerelationer och det sociala livet  6.3
 

ALS beskrivs som en tjuv av identitet och minnen. Ett flertal familjemedlemmar 

upplevde den anhörige som en främling där man har glömt hur denne var innan 

sjukdomen. De beskrev även sjukdomen som en familjesjukdom, där den anhöriges 

sorg även drabbade familjen (Cipolletta & Amicucci, 2015). Den sjukdomsdrabbade 

hade även svårigheter att acceptera sin sjukdom och familjemedlemmar ville inte på 

grund av skam vistas med dem på stan, vilket resulterade i att den anhörige blev en 

belastning på förhållandet (Weisser et al., 2015). Familjen reflekterade även över 

den förändring av roller som sker, från att vara make/maka till att bli 

vårdgivare/vårdtagare. Utöver detta hade samtliga familjemedlemmar med en 

make/maka eller sambo som insjuknat, upplevelsen av att sjukdomen haft en negativ 

inverkan på relationens sexualitet och intimitet. En stor del av fokuset låg på 

vårdandet vilket gjorde att de naturliga uttrycken och känslorna mellan parterna 

försvann (Aoun et al., 2012; Ray & Street, 2007).  

Vad som är signifikant för ALS är att familjedynamiken påverkas, men beroende på 

hur relationerna såg ut innan sjukdomen kunde påfrestningar antingen minska eller 

öka. Vissa familjer kom närmare varandra medan andra gled isär från varandra 

(Cipolletta & Amicucci, 2015; Ray & Street, 2007). Ett sätt att undvika konflikter 

inom familjen var att inte prata om sina egna känslor och på så sätt skydda både sig 

själv och den anhörige. Att göra saker tillsammans skapade glädje för familjen men 

när det uppstod svårigheter, exempelvis att man inte kunde utföra aktiviteter 

tillsammans, upplevdes både frustration och lidande för familjen (Olsson Ozanne et 

al., 2012).  

I nästintill samtliga familjer framkom det att tiden för en själv inte alltid fanns. 
Vissa upplevde en känsla av otillräcklighet, trots att man som familj redan var 
överbelastad (Olsson Ozanne et al., 2012). Ett problem för de flesta var hur man 
prioriterade tiden, där man kunde uppleva skuld när man tog en paus eller skapade 
tid för sig själv (Olsson Ozanne et al., 2012; Weisser et al., 2015). Sjukdomen hade 
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även för familjemedlemmar en negativ påverkan på samspelet med övriga familj 
och vänner och man upplevde en förlust av sociala interaktioner. Familjen jämförde 
med hur de såg på andras liv som pågick runt omkring, och man upplevde en förlust 
av ett socialt liv när den anhörige inte längre kunde delta. Familjen beskrev detta 
som en upplevelse av att stå och se på när livet fortsatte men med dem kvar på 
samma plats (Ray & Street, 2006; Ray & Street, 2007). 

 Familjens upplevelser av fysiska och psykiska påfrestningar 6.4
 

När familjen, som oftast blir en form av vårdare för den anhörige, iakttar och ser att 

den anhöriges kropp försämras så uppstår både ångest och oro. Den kontinuerliga 

degenerationen av kroppen leder till en ökad sårbarhet hos familjen som kan vara 

svår att acceptera. När den konstanta nedbrytningen av kroppen ökar så växer oron 

hos familjen och den anhörige blir mer beroende av familjen, vilket i sin tur leder 

till att de i rollen som vårdare ständigt får anpassa sig efter de 

funktionsnedsättningar som den anhörige drabbas av. Med anledning av de 

anpassningar som familjen gör för att hjälpa så begränsas även deras liv i 

motsvarande utsträckning (Ray & Street, 2006; Ray & Street, 2007). 

En stor förändring var när sjukdomen påverkade den anhöriges tal och 

kommunikationsförmåga. En annan faktor som skapade stress och påfrestning hos 

familjen var när den anhörige hostade, då man trodde att denne skulle dö av 

kvävning. Även det okontrollerade dreglande som den anhörige drabbades av tärde 

både psykiskt och emotionellt på familjen, men var även en skam för den anhörige 

själv (Ray & Street, 2006). 

ALS är en sjukdom som lämnar familjen i en upplevelse av hopplöshet och den 

kastar ut familjen i ovisshet då det inte går att förutse hur sjukdomsförloppet 

kommer att se ut (Cipolletta & Amicucci, 2015). Den ovisshet som 

sjukdomsförloppet ger familjen leder till ökad osäkerhet kring planering och framtid 

av livet. I denna ovisshet jämförs ALS med cancer med den skillnaden att ALS ses 

som en frustrerande sjukdom som inte kan förutspås och som konstant leder till 

negativa förändringar och nedbrytning av kroppen, medan cancer oftast är mer 

konkret och där ett svar ofta finns att ge (Larsson et al., 2015; Ray & Street, 2007). 
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Familjen använde sig av olika uttryckssätt för att förmedla sina upplevelser kring 

förlust, det kunde vara alltifrån ledsamhet och förtvivlan till frustration. Familjen 

hade även olika upplevelser kring förlusterna där betydelsen av förlusten var 

specifik för den enskilda individen (Ray och Street, 2007). Det framkom även att 

oavsett situation så avvisade man alla de tankar man hade som kretsade kring döden 

(Larsson et al., 2015). 

Att vårda en anhörig som ständigt försämrades ledde till att familjen började 

ifrågasätta sig själva och fråga om de hade det som krävdes och kapaciteten att 

fortsätta vårda och orka med situationen. Trots att familjen ibland fick hjälp och tid 

för återhämtning så kom den överväldigande tröttheten ifatt dem vilket gjorde att det 

inte fanns någon energi kvar till andra aktiviteter. I vissa fall blev den fysiska och 

emotionella bördan så påfrestande att familjemedlemmen fick äta medicin för att 

orka med situationen (Ray & Street, 2007). Det ständiga fysiska kroppsarbetet och 

den störda sömnen dränerade familjen på energi och de hade svårt att fokusera på 

någonting annat än vårdandet av den anhörige (Ray & Street, 2006; Ray & Street, 

2007). 

Faktorer som påverkade familjen att orka med situationen var att behålla tron på sig 

själva, inte känna sig som offer, att kunna se saker från olika perspektiv och inte låta 

sig nedslås av nya förändringar. Vissa familjemedlemmar upplevde att det var 

viktigt att leva i nuet och njuta av vad livet hade att erbjuda och inte tänka på 

omständigheterna kring sjukdomen eller deras framtid. Det var även viktigt att inte 

tappa hoppet och göra det bästa av situationen för att orka med och klara vardagen. 

Sjukdomen kunde faktiskt vara ett tillfälle för familjen att visa hur mycket de 

älskade varandra (Weisser et al., 2015). 

 Familjens upplevelser av frihet och ansvar   6.5
 

Något som tydligt förändrades i och med att sjukdomen förvärrades var familjens 

ökade ansvar och plikt. Den dagliga omvårdnaden blev mer omfattande och 

krävande samtidigt som familjen fick ta över den anhöriges tidigare ansvarsområden 

i hemmet, vilket resulterade i ökad påfrestning och långa dagar. Även ansvaret för 

den anhörige nattetid ökade för familjen, särskilt vid vändningar, vilket resulterade i 
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för lite sömn (Aoun et al., 2012). Det ökade ansvaret upplevdes av familjen som 

påfrestande och ansträngande samtidigt som det var svårt att leva upp till det ansvar 

man hade (Bolmsjö & Hermerén, 2012; Olsson Ozanne et al., 2012). 

Familjen upplevde att deras frihet var begränsad. När man lever tillsammans med en 

anhörig med ALS finns ingen egentlig frihet då möjligheten att lämna denne är 

begränsad (Bolmsjö & Hermerén, 2003). Man jämförde hur det var tidigare, innan 

den anhörige drabbades av sjukdomen, då det fanns en känsla av kontroll över det 

vardagliga livet, medan dagarna tillsammans med en någon med ALS kändes mer 

begränsade. Familjens upplevelse av de förhoppningar och förväntningar som fanns 

på livet försvann i och med sjukdomen. Även arbetslivet, pensionen och andra 

drömmar begränsades då behovet av vård istället var i fokus. Alla dessa delar 

upplevdes som begränsningar i ens livsstil och minskad kontroll över situationen 

(Ray & Street, 2007). 

 Familjens tankar om framtiden  6.6
 

Att kunna planera sin helg, vecka eller nästkommande månad är en normal del av 

livet. Om man däremot lever med en anhörig som har insjuknat i ALS fattas beslut 

utifrån den personens tillstånd och behov, inte utefter de förväntningar eller planer 

man har (Ray & Street, 2007). Istället för att planera kring framtiden valde familjen 

att inte tänka på den och sällan tala om den. Att tänka på framtiden skulle göra livet 

eländigt och vissa upplevde ångestfyllda tankar. Istället försökte man ta en dag i 

taget och tänka positiva tankar såsom att man varit frisk och mått bra (Bolmsjö & 

Hermerén, 2003) eller genom acceptans för sjukdomen och att försöka leva i nuet 

(Olsson Ozanne et al., 2012). Att tänka på framtiden gav en skrämmande känsla 

eftersom planering och organisering av livet var svårt, både under 

sjukdomsförloppet men även efter det att den anhörige avlidit. Känslor såsom sorg, 

ångest och frustation var också vanligt förekommande när man som familjemedlem 

slappnade av (Olsson Ozanne et al., 2012).  
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7 Diskussion  

 Metoddiskussion  7.1
 

Författarna har under arbetets gång använt sig av de dimensioner som finns i 

trovärdighetsbegreppet, nämligen tillförlitlighet, överförbarhet, giltighet och 

verifierbarhet.  

Arbetet är att anse som en litteraturstudie snarare än en systematisk litteraturstudie. 

Anledningen till detta är att en systematisk litteraturstudie kännetecknas av att den 

syftar till att sammanställa all relevant litteratur inom området. Då det visade sig 

vara svårt att sammanställa all forskning så kan inte arbetet kallas för en systematisk 

litteraturstudie utan enbart en litteraturstudie som har haft i uppgift att utifrån en 

specifik och avgränsad fråga söka och sammanställa relevant litteratur på området 

(Kristensson, 2014). 

De artiklar som valdes ut skulle vara publicerade inom en 15-årsperiod, detta för att 

få en större bredd och inte missa relevanta artiklar. Det visade sig att tre artiklar var 

äldre än 10 år, vilket annars är en användbar tidsperiod. Hade inte 15-årsperioden 

använts så hade inte dessa artiklar inkluderats i arbetet och vald tidsperiod kan 

därför ses som en tillförlitlighet för studien.  Det kan även ses som en svaghet då 

forskning är en färskvara som ständigt uppdateras (Polit & Beck, 2013). Om 

sökstrategin hade sett annorlunda ut hade detta kunnat resultera i yngre artiklar. 

Dock bör, med anledning av att artiklarna diskuterade området upplevelse, metoden 

vara tillämpbar inom liknande områden eller under annan tidsperiod, något som 

både styrker arbetets giltighet och dess överförbarhet.  

Ett inklusionskriterium var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, vilket kan 

resultera i att texten som blivit översatt till svenska kan ha feltolkats trots att 

författarna känner sig väl förtrogna med det engelska språket. För att undvika att 

texten tolkats fel eller översatts på ett icke-korrekt sätt så lästes artiklarna igenom 

flertalet gånger och eventuella frågetecken diskuterades igenom av författarna och 

detta tillvägagångssätt ökar studiens tillförlitlighet. En aspekt som ökar studiens 

trovärdighet är att de artiklar som använts har genomgått peer-review-granskning 

vilket säkerställer den vetenskapliga kvaliteten. I arbetet gjordes inga geografiska 
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avgränsningar, men de artiklar som valdes ut är samtliga genomförda i 

välfärdsländer och har till stora delar samma resultat. Författarna anser därför att 

överförbarheten till andra välfärdsländer med liknande levnadsstandard och tillgång 

till liknande vård är relativt god. 

Datainsamlingen började med en pilotsökning i databaserna Cinahl och Pubmed, för 

att se att det fanns tillräckligt med material för studiens syfte. Om pilotsökningen 

inte hade genomförts så kunde det i ett senare skede upptäckts att det inte fanns 

tillräckligt med material för studien och vissa delar i processen hade fått göras om. 

Författarna spenderade mycket tid till att formulera bra och relevanta ämnesord och 

kombinera dessa ord med fritextsökning vilket författarna ansåg bidra till att så 

mycket relevant forskning som möjligt framkom. Ämnesorden bidrar till att 

sökningen blir mer specifik och fritextorden ökar antalet träffar. Fritextsökningen 

kan medföra en risk som minskar specificiteten i materialet och därmed ger fler 

irrelevanta träffar (Kristensson, 2014). Detta kan ses som en svaghet och eventuellt 

bidragit till träffar som ej varit relevanta för studiens syfte, men kan även ses som en 

styrka då sökningens känslighet ökar och genererar i fler artiklar. De artiklar som 

var irrelevanta för vårt arbete har dock sållats bort vid genomläsning.  

I sökningen användes de booleska operatorerna AND och OR mellan ämnes- och 

fritextord för att få en så bred men ändå specifik sökning som möjligt. Att använda 

trunkering på vissa fritextord anser författarna vara en styrka då inga relevanta 

studier utelämnas på grund av att sökordet formulerats i en annan form. 

Huvudsökningarna gjordes i Cinahl och Pubmed och författarna fann då artiklar 

som svarade till studiens syfte. Det kan ses som en svaghet att sökningar inte skedde 

i andra databaser, men då sökningen i Cinahl och Pubmed resulterade i dubbletter av 

vissa artiklar ansåg författarna att det inte var nödvändigt att gå vidare och söka i 

andra databaser då det material som fanns var tillräckligt. 

I den slutgiltiga sökningen lästes alla titlar igenom och cirka 60 procent av 

abstrakten. Författarna anser att de noggrant läst igenom titlar och abstrakt för att på 

så sätt kunna undvika att förbise relevanta artiklar. Om författarna haft mer kunskap 

kring att söka i en databas, samt haft längre tid på sig, hade detta eventuellt kunnat 

generera i fler sökträffar och därmed påverkat resultatet.  
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För att ta reda på om de utvalda artiklarna höll en tillräckligt hög nivå så användes 

Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall. Författarna kvalitetsgranskade först 

artiklarna var för sig och diskuterade sedan granskningen tillsammans, vilket 

författarna ser som en styrka då likheter och skillnader i granskningen lyftes fram. 

Detta tillvägagångssätt stärker även verifierbarheten av arbetet då triangulering har 

skett (Kristensson, 2014). De artiklar som inte uppnådde den högsta kvaliteten 

exkluderades ur studien och gick inte vidare till analysen, detta för att författarna 

ville uppnå en så hög kvalitet som möjligt i resultatet. Författarna har inte tidigare 

kvalitetsgranskat artiklar vilket kan ses som en svaghet, mer erfarenhet hade kanske 

påverkat poängsättningen och därmed ändrat resultatet av de artiklar som gick 

vidare till analysen.  

Kategorierna och dess bärande meningar diskuterades mellan författarna vilket ökar 

studiens tillförlitlighet och minskar risken för att författarnas förförståelse har 

påverkat resultatet (Kristenson, 2014). Meningarna behölls på engelska och 

översattes sedan till svenska för att undvika eventuella misstolkningar eller 

felöversättningar. Trots att författarna känner sig bekväma med det engelska språket 

finns det dock en risk för felöversättning som kan ha påverkat resultatet. Utifrån 

meningarna identifierades sex stycken kategorier som belyser familjens upplevelser 

av att leva tillsammans med en anhörig som drabbats av ALS. En svaghet kring 

studien kan vara att författarna inte tidigare har genomfört en integrerad analys. En 

styrka är dock att författarna blivit bättre på att förstå texter och tolka resultat vilket 

lett till att artiklar med högre kvalitet har valts.  

Under arbetets utveckling har författarna hela tiden haft med sig de forskningsetiska 

aspekterna. De artiklar som använts har hanterats så objektivt som möjligt, vilket 

anses styrker det resultat som framkommit. Att arbetet bygger på etiskt godkända 

artiklar styrks även av att i kvalitetsgranskningen gick igenom de etiska kraven som 

var uppställda.  
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 Resultatdiskussion  7.2
 

Syftet med detta arbete var att belysa familjens upplevelser av att leva med en 

anhörig som har ALS. Vad som enligt författarna var särskilt utmärkande för 

familjens upplevelser var att informationsutbudet var bristfälligt, att 

familjedynamiken påverkades, både positivt och negativt, att det sociala livet 

påverkades negativt och att tankar på framtiden inte var aktuellt att diskutera eller 

tänka på. Arbetets resultat har sedan återgetts i kategorier som speglar familjens 

upplevelser. 

Ett tydligt resultat som framkom i arbetet och som hade en stor påverkan på 

vardagen var att familjen upplevde otillräcklig information kring sjukdomen, något 

som resulterade i frustration hos familjen. Bristfällig information, men även bristen i 

att kunna framföra information till familjemedlemmar, riskerar att resultera i 

frustration (Aoun, Bentley, Funk, Toye, Grande & Stajduhar, 2012; Bolmsjö & 

Hermerén, 2001). Författarna anser att den största brist som framkommit är just den 

brist på information som finns kring ALS, vilket för författarna var oväntat. Det är 

dock inte enbart positivt med mer information, men däremot med rätt information. 

En viktig del av arbetet som sjuksköterska är att lindra och mildra lidandet för den 

anhörige och familjen (Wright et al., 2002). Ur ett familjefokuserat 

omvårdnadsperspektiv innebär informationsspridningen att fokus flyttats från att 

vårdpersonalen är den som vet allt och det är denne som bestämmer vad som ska 

delges till den anhörige till att vården har ett fokus både på den anhörige och 

familjens upplevelse av sjukdomen. I detta skapas även en annan relation mellan 

vården, den anhörige och familjen (Benzein et al., 2012). Som sjuksköterska är just 

förmågan till att sprida information och kunna skapa en relation till den anhörige 

och familj på ett bra sätt ytterst viktig och enligt oss även ett sätt att kunna mildra 

lidandet för familjen.    

En annan del som framkom var det att när en anhörig insjuknat i ALS så påverkar 

det familjedynamiken, både på gott och ont. Vissa kom närmre varandra medan 

andra gled längre ifrån varandra. Enligt FFO påverkas familjesystemet när en 

anhörig drabbas av en obotlig sjukdom och sjukdomen kan då i det närmaste 

komma att ses som en social företeelse (Benzein et al., 2012). I resultatet tas flera 
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exempel upp som visar på att familjen kan få bättre sammanhållning eller bli mer 

splittrade beroende på hur familjedynamiken och sammanhållningen såg ut innan 

sjukdomen. Sjukdomen ändrar även på nuvarande relationer, invanda roller och 

mönster samt påverkar familjens syn på sig själva och andra människor (Galvin, 

Corr, Madden, Mays, McQuillan, Timonen & Hardiman, 2016). I denna process 

krävs att man som familj får stöd i olika former, både från vården och andra i 

liknande situation, främst för att kunna utbyta erfarenheter kring sjukdomen och på 

så sätt veta vad som kommer att ske (Bolmsjö & Herméren, 2001; Cipolletta, 

Gammino, Francescon & Palmieri, 2018). I rollen som sjuksköterska tror författarna 

att bredare och djupare förståelse kring sjukdomen är faktorer som kan hjälpa till att 

skapa en positivare syn på relationer, invanda mönster och synen på sig själva 

genom att förbereda familjen på vad som troligen kommer att ske framöver. Ofta, 

men långt ifrån alltid, är kunskapen kring framtiden en trygghet.  

I nästan samtliga familjer framkom att det inte fanns tillräckligt med tid för 

familjemedlemmen själv och man kände skuld när man väl tog sig tid, något som 

riskerar att leda till att de sociala kontakterna med främst vänner och andra nätverk 

minskar under sjukdomens förlopp, vilket kan bidra till en form av social isolering 

(Aoun et al., 2012). I denna del uppkommer även att man som familjemedlem 

började ifrågasätta sig själv och sin egen kompetens. Att familjemedlemmar lägger 

skuld på sig själva och känner att de svikit den anhörige trots att de inte längre har 

någon tid för sig själva och att man börjar ifrågasätta sig själv, både fysiskt och 

psykiskt, är vanliga upplevelser som familjemedlem till en ALS-sjuk (Aoun et al., 

2012; Whitehead, O´brien, Jack och Mitchell, 2011). Vad som slog författarna kring 

den skuld som familjen lägger på sig själva var det faktum hur länge man klarar av 

att hantera situationen. Dels känner man skuld över att inte vara tillräcklig trots att 

man alltid finns tillgänglig, dels riskerar man att förlora stora delar av sitt sociala 

liv. 

I resultatet framkommer också tydligt att familjen och dess medlemmar undviker att 

tänka eller tala om framtiden då det upplevdes som skrämmande och kan resultera i 

ångestfyllda tankar och känslor. Tankar och rädslor för framtiden är en stor del av 

vardagen för familjen och osäkerheten kring familjens framtid och hur sjukdomen 

kommer att utvecklas gör det svårt att hantera vardagen (Whitehead et al., 2011). 
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För att kunna hantera vardagen och de tankar på framtiden som finns men som det 

inte talas om krävs att man tar en dag i taget, något som framkommer i detta arbete. 

Att försöka tänka positiva tankar och leva i nuet gör det något enklare istället för att 

tänka långsiktigt. Detta är en del där författarna anser att vården har en möjlighet att 

göra en stor skillnad och där stöd till familjen bör kunna ges genom professionellt 

samtalsstöd, både till den enskilda individen och tillsammans med övriga 

familjemedlemmar. Det är oftast enklare att hantera situationen och även kunna gå 

vidare om man vet att man har någon helt utomstående som man kan dela sina 

tankar och rädslor med. 

Vad gäller det ökade ansvaret har det genom arbetet blivit tydligt att 

familjemedlemmar fått kliva in i för dem tidigare okända roller, roller som den 

anhörige tidigare har haft. Detta har tillsammans med det faktum att man även tar 

hand om den anhörige ökat påfrestningen för familjemedlemmarna, både psykiskt 

och fysiskt. Ens åtagande inom familjen slutar aldrig utan det finns alltid något som 

ska göras men ingen tid till vila. Om den anhörige kräver mycket vård är det nästan 

alltid något annat som också får åsidosättas, antingen arbete eller andra åtaganden 

(Galvin et al., 2016). Under arbetets gång har det med all tydlighet framkommit att 

när man lever med en ALS-sjuk så får familjen göra en hel del uppoffringar och 

friheten blir begränsad.  Denna begränsning kommer till uttryck på sätt att man som 

familjemedlem i princip alltid behöver finnas tillgänglig, det går inte att man är 

borta längre tider. Dessutom så läggs den tid familjemedlemmen tidigare hade för 

sig själv till stora delar på den anhörige, ytterligare en del som begränsar friheten 

(Galvin et al., 2016).  

Ur ett sjuksköterske- och vårdperspektiv anser författarna att här bör mer kunna 

göras och ett större fokus bör kunna läggas på familjen än vad som görs idag. Även 

om det inte är familjen som är vårdtagaren har det med all tydlighet under arbetets 

gång framkommit att ALS verkligen är en sjukdom som drabbar hela familjen, inte 

enbart den anhörige, och med anledning av att det idag inte finns någon bot mot 

sjukdomen bör man kunna lägga ett större fokus på att lindra och mildra sjukdomen, 

något som kräver insatser både mot den anhörige och dennes familj. Dessa åtgärder 

kan exempelvis vara de som ovan nämnts i form av samtalsstöd, bättre och tydligare 
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information samt en bredare och djupare kunskap kring sjukdomen för de som 

arbetar med den.  

Eftersom familjen kan ses som ett system så kommer den även påverkas på olika 

sätt. Om den anhörige mår dåligt på grund av sin sjukdom finns det stor risk att även 

familjen mår dåligt och om familjen, eller någon familjemedlem, mår dåligt finns 

det stor risk att den anhörige också kommer må dåligt. På samma sätt kan det 

omvända ske, dvs. om den anhörige mår bra trots sin sjukdom finns det stora 

möjligheter att familjen kommer att må bra, och om familjen mår bra kan detta leda 

till att den anhörige kommer må bättre, trots sjukdomen. På detta sätt kommer det 

system som familjen ses som att påverkas under sjukdomsförloppet (Benzein et al., 

2012). 

Ur ett familjefokuserat omvårdnadsperspektiv anser författarna, med anledning av 

vad som framkommit ovan, att det inte går att utesluta vare sig den 

familjecentrerade eller den familjerelaterade omvårdnaden, utan att dessa två, precis 

som nämnts i avsnitt 2.5, kompletterar varandra vad gäller arbetet kring ALS. 

Naturligt vid den familjerelaterade omvårdnaden blir att fokus läggs på den 

anhörige, men vid en sjukdom likt ALS, som påverkar hela familjen, anser vi att ett 

stort fokus även bör ligga på resterande delar av familjen, vilket framkommit under 

arbetets gång. Genom en god vård som lindrar och mildrar och genom stöd till 

familjen så kan man, i den svåra situationen, skapa goda förutsättningar för en väl 

fungerande familj.  

8 Kliniska implikationer 
I resultatet har bland annat framkommit att den information som finns att tillgå 

kring ALS ofta anses som bristfällig och att familjen upplever ett starkt behov av 

stöd. Som sjuksköterska behöver man därför aktivt arbeta med att ge information 

inte bara till den anhörige utan även till familjen. På samma sätt måste man som 

sjuksköterska kunna skapa en god kontakt med familjen för att på så sätt kunna 

fungera som ett stöd. 

Författarna anser att sjuksköterskor behöver få en ökad förståelse för familjen. Detta 

resultat bör därför kunna nyttjas inom vårdkontexten och sjuksköterskor kan med 
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fördel använda denna kunskap för att på ett bättre sätt stötta familjer i den svåra 

situation de befinner sig.  

Sedan tidigare finns viss forskning som belyser familjens upplevelser av att leva 

tillsammans med en person som har ALS, men författarna anser att mer kvalitativ 

forskning kring familjens upplevelser kan bidra till ännu mer kunskap inom 

området. Upplevelser tolkas olika beroende på vem som är mottagare och då vården 

ständigt utvecklas utan uppehåll kommer även upplevelsen av vård, information och 

stöd att ändras. Av den anledningen anser författarna att fortsatt forskning på 

området än en nödvändighet. Förslagsvis kan vidare forskning ske genom intervjuer 

med familjer, både i grupp och enskilt med familjemedlemmarna, för att på så sätt få 

en mer heltäckande bild av familjens upplevelser och hur sjukdomen påverkar 

familjedynamiken och stärker den familjecentrerade omvårdnaden.  

9 Slutsats 
När en anhörig insjuknar i ALS har detta en stor påverkan på familjen och dess 

vardag, något som leder till begränsningar i familjens liv. ALS är med andra ord en 

sjukdom som inte enbart påverkar den drabbade hårt utan hela familjen dras med i 

sjukdomen. Resultatet av detta arbete visar att familjen upplever en bristfällig 

informationstillgång kring sjukdomen. Stödet från andra vårdinstanser, personer 

med liknande upplevelser samt vänner var viktiga aspekter för att orka med 

vardagen. ALS medförde även en förändring i familjedynamiken som både kunde 

vara positiv och negativ. Familjemedlemmarna fick ett ökat ansvar när den anhörige 

blev sämre, något som resulterade i en begränsning av deras frihet och 

framtidsplaner.  

Det är tydligt, vilket också har belysts genom detta arbete, att tillgången till 

information och stöd är en viktig nyckel vad gäller familjens upplevelser, inte bara 

för sig själva, utan även deras upplevelse av hela vården. Otillräcklig information 

och brist på stöd leder till frustration och en känsla av övergivenhet. Däremot kan 

bra och adekvat information given på ett korrekt och ödmjukt sätt leda till 

upplevelser av trygghet, både i den information som ges och av vården i sig.  
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