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Artikelmatris 

Författare  
År  
Land  

Tidskrift 
Titel  

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Aoun, Lee 
Connors, Priddis, 
J Breen, Colyer, 
Australien, 2011 

Palliative Medicine, 
Motor Neurone 
Disease family 
carers´experiences of 
caring, palliative care 
and bereavement: An 
exploratory qualitive 
study 

Syftet är att utforska 
erfarenheterna hos MND-
sjukas närstående under 
deras tid som vårdare i 
hemmet och efter 
förlusten av en 
familjemedlem 

En kvalitativ studie genomfördes med 
frågeformulär och ett mätinstrument. 16 
stycken närstående genomgick en semi-
strukturerad intervju. 

Resultaten resulterade i fem teman; 
familjeomsorgernas arbete, förändring i 
förhållande från make/maka till 
familjevårdare, familjeomsorg som en serie 
av förluster, hanteringsmekanismer för 
familjevårdare och stödjande och palliativa 
vårdupplevelser av familjen  

Hög 

Bolmsjö, 
Hermerén, 
Sverige, 2003 

Nursing Ethics,  
Conflicts of Interest: 
Experiences of close 
relatives of patients 
suffering from 
amyotrphic lateral 
sclerosis 

Syftet är att beskriva 
erfarenheter av närstående 
till patienter med ALS, 
belysa och klargöra etiska 
dilemman i relation till de 
närståendes upplevelser 
samt komma med vissa 
rekommendationer 

En hermeneutisk kvalitativ studie gjordes. 
Åtta närstående till patienter med ALS 
intervjuades med semi-strukterade 
intervjuer. 

Resultatet presenterades i 4 kategorier; 
information, restriktioner, framtiden och 
relationer. Det framkom att närstående 
behöver någon att prata med och få mer 
information om sjukdomen och dess process. 
Även ett avsnitt om etiskt dilemma 
presenterades 

Hög 
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Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Cippolletta,  
Amicucci, 
Italien,  
2014 

International Journal 
of Psychology, The 
family experience of 
living with a person 
with amyotrophic 
lateral sclerosis: A 
qualitative study 

Syftet är att utforska de 
erfarenheter som 
familjemedlemmar till 
ALS-patienter har, men 
även ur ett perspektiv där 
inte enbart fokuseras på 
den primära vårdgivaren i 
hemmet, utan även övriga 
medlemmar i familjen 

En fenomenologisk analys metod 
användes till studien. 13 deltagare 
intervjuades med semi-strukturerade 
intervjuer. 

Resultatet resulterade i kategorierna; meningen 
med ALS, där känslor och svåra beslut 
diskuterades, familjerelationer som tog upp ALS 
som en familjesjukdom samt relationen till 
sjukvården där information och tillgång till hjälp 
belystes.   

Hög 

Jakobsson 
Larsson, Fröjd, 
Nordin, Nygren, 
Sverige,  
2014 

Palliative and 
Supportive Care,  
Relatives of patients 
with amyotrophic 
lateral sclerosis: 

Belysa närståendes 
erfarenheter av patientvård 
och det stöd de själva fått 
under sjukdomstiden 

En kvalitativ innehållsanalys 
genomfördes .15 stycken närstående 
intervjuades genom semistrukturerade 
intervjuer. 

I resultatet framkommer det att patientvården 
upplevs som positiv och baseras på patientens 
behov och önskemål. Genom bra behandling 
från personalen, att få stöd och hjälp samt att 
stödet var lättillgängligt var viktiga aspekter för 
familjen som gjorde att de lättare kunde fokusera 
på patienten.  

Hög 
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Olsson, Ozanne, 
Graneheim, 
Persson, Strang, 
Sverige,  
2011 

Journal of Clinical 
Nursing, 
Factors that facilitate 
and hinder the 
manageability of 
living with 
amyotrophic lateral 
sclerosis in both 
patients and next of 
kin 

Syftet är att belysa 
faktorer som främjar och 
hindrar för personer med 
ALS och deras närstående 

En kvalitativ innehållsanalys 
genomfördes. 13 patienter och deras 
respektive intervjuades med hjälp av 
semi-strukturerade intervjuer. 

Resultatet visar på att både patienter och 
anhöriga kan utveckla strategier för att kunna 
hantera sina situationer genom acceptans, 
leva i nuet, uppfatta befintlig närvaro och ta 
stöd ifrån familj och vänner. 

Hög 

Ray, Street, 
Australien, 
2006 

Journal of Advanced 
Nursing, 
Caregiver bodywork: 
Family 
members´experiences 
of caring for a person 
with motor neurone 
disease 

Syftet är att undersöka 
erfarenheterna hos vänner 
och familj till en patient 
med MND/ALS med 
inriktning på vilken hjälp 
de fick, hur hanterade de 
förlusten och hur 
hanterade de försämringen 
av kroppen hos den sjuke 

En etnografisk fallstudie genomfördes 
med hjälp av observationer, semi-
strukturerade intervjuer och en eko-
karta. 24 närstående till ALS-patienter 
intervjuades. 

Tre teman framkom av resultatet. Den 
synliga kroppen- hur sjukdomen påverkar 
patienten och dess närstående. Den beroende 
kroppen som behöver vård och den sociala 
kroppen som förtydligar hur det är att leva 
nära sjukdomen och hur den påverkar det 
sociala livet. 

Hög 
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Tidskrift 
Titel  

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Ray, Street, 
Australien, 2007 

Journal of Nursing 
and Healthcare of 
Chronic Illness in 
association with 
Journal of Clinical 
Nursing, 
Non-finite loss and 
emotional labour: 
family caregivers´ 
experiences of living 
with motor neurone 
disease 

Syftet är att ge förståelse 
för erfarenheter kring 
vårdandet av MND och 
tillgängligheten och 
nyttjandet av socialt stöd, 
detta genom intervjuer 
som belyser oförutsägbara 
förluster och de 
emotionella bördor som 
närstående upplever 

En etnografisk fallstudie 
genomfördes. 18 stycken närstående 
intervjuades genom semi 
strukturerade intervjuer. 

Resultatet resulterade i kategorierna; 
kontinuitet och osäkerhet, svårigheter att 
planera, vart är min partner, var har min dag 
tagit vägen och se livet passera förbi. 
Resultatet visar på att ny information dagligen 
upplevdes genom psykosociala och 
känslomässiga förluster. Osäkerheten i 
sjukdomsprogressionen när det gäller ledig tid 
och funktionell förlust hotade människor 
förståelse och förväntningar på livet. 

Hög 

Weisser, Bristowe, 
Jackson, 
Storbritannien, 
2015 

Palliative Medicine,  
Experiences of 
burden, needs, 
rewards and 
resilience in family 
caregivers of people 
living with Motor 
Neurone Disease/ 
Amyotrophic Lateral 
Sclerosis: A 
secondary thematic 
analysis of qualitative 
interviews 

Syftet är att, på djupet, 
utforska skillnader i 
positiva och negativa 
erfarenheter av vård och 
försöka identifiera sätt för 
att bättre stötta de 
närstående 

En kvalitativ studie med semi-
strukturerade intervjuer och 
telefonintervjuer genomfördes med 10 
närstående till ALS- patienter. 

I resultatet framkom det 4 teman; bördor i 
form av ansvar och skuldkänslor, 
motståndskraft mot sjukdomen och att kunna 
leva i nuet, belöningar där man kunde motta 
hjälp av andra och behov som innefattade 
sociala, praktiska och psykiska behov.   

Hög 


