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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: ALS är en obotlig sjukdom med ett fortskridande 

sjukdomsförlopp vilket framkallar lidande. När sjukdom drabbar en 

familjemedlem påverkas hela familjen.  

Syfte: Att beskriva familjens upplevelser av att en familjemedlem har 

drabbats av ALS. 

Metod: Vetenskapliga artiklar har sökts i databaserna Cinahl, PubMed och 

PsycINFO. Sökningsprocessen resulterade i nio artiklar som 

kvalitetsgranskades. Kvalitativ innehållsanalys har tillämpats vilket 

resulterade i kategorierna familjers upplevelser av ALS, den drabbades 

upplevelser av ALS samt bristfällig information. 

Resultat: Familjen upplevde förändrade roller och rutiner, vilket skapade en 

känsla av otillräcklighet. Att inte kunna kommunicera med sin 

familjemedlem framkallade en känsla av ångest och frustration. Den 

drabbades lidande hängde ofta ihop med den beroendeställning som förr eller 

senare inträffade. Trots det försökte den drabbade tänka positivt och 

acceptera sin sjukdom. Gemensamma upplevelser som familjer och de 

drabbade hade var att informationen de fick var bristfällig.    

Slutsats: Vid sjukdom omfattas hela familjen, inte bara den drabbade 

individen. Familjen kan ses som ett system där varje familjemedlem beskrivs 

och får en plats i vårdandet. För att skona familjen från onödigt lidande och 

inte uppta för mycket av deras dyrbara och resterande tid, är det av stor vikt 

att informationen som ges är tydlig och individanpassad.  
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1. INLEDNING  

Utifrån egna upplevelser av att ge omvårdnad till en person som blivit drabbad av 

sjukdomen Amyotrofisk lateralskleros (ALS) väcktes ett intresse hos oss av hur familjen 

upplever denna oförutsedda situation. Familjens annars så harmoniska vardag splittrades i 

samband med att sjukdomen bröt ut. Kampen och konflikten som skapades mellan att finnas 

där för den drabbade och lindra dennes lidande och samtidigt ge familjen utrymme var långt 

ifrån en enkel uppgift för oss vårdgivare. Som blivande sjuksköterskor vill vi därför ta del 

av hela familjens subjektiva upplevelser för att på bästa möjliga sätt i framtiden kunna 

lindra hela familjens lidande. 

 

2. BAKGRUND  

2.1 Fakta om amyotrofisk lateralskleros (ALS) 

ALS är en degenerativ sjukdom som drabbar det motoriska nervsystemet. De motoriska 

nervcellerna som finns i hjärnbarken blir svagare och förtvinar. Även pyramidbanan som är 

belägen i hjärnstammen och ryggmärgen degenererar successivt, vilket leder till att de 

motoriska framhornscellerna också förtvinar. Vanligtvis inleds sjukdomen med nedbrytning 

från ryggmärgen och för ett mindre antal patienter börjar destruktionen i hjärnstammen 

(Almås & Johansen Rafaelsen, 2004). Det finns tre olika huvudtyper av ALS.  

Klassisk amyotrofisk lateralskleros (ALS) startar oftast med motoriska bortfall i ett litet 

område vilket sedan sprider sig och ger symtom som pareser i armar, ben och/eller bål. I 

cirka 80 procent av fallen leder detta i sin tur till en progressiv bulbär pares. 

Progressiv bulbär pares (PBP) ger istället först symtom i käkpartiet och uttrycker sig som 

pareser i mun och/eller svalg. Sväljsvårigheter, talsvårigheter överskott av saliv samt 

mimikproblematik är därför vanligt förekommande symtom tidigt i sjukdomsförloppet vid 

denna typ. Spridning till bål och extremiteter sker först där efter.  

Progressiv spinal muskelatrofi (PSMA) ger i första hand symtom distalt i extremiteterna. 

Ifall symtom från mun och svalg uppträder görs detta inte förrän i slutet av sjukdomen. 

Denna form av ALS är oftast den som ger ett längre sjukdomsförlopp jämfört med det två 

andra. I samtliga tre huvudtyper angrips förr eller senare andningsmuskulaturen. Beroende 
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på vilken typ av ALS personen drabbas av varierar sjukdomsförloppet. Antingen på egen 

hand eller i sällskap med aspirationskomplikationer är andningsincuffiens den slutliga 

orsaken till att personen avlider (Fagius & Aquilonius, 2006).  

2.1.1 Etiologi 

Sjukdomen är mycket ovanlig och orsaken till varför nervcellerna degenererar är fortfarande 

okänd (Almås & Johansen Rafaelsen, 2004). Det finns ett flertal obesvarade frågor 

beträffande sjukdomsorsaken. En orsak och teori är immunologiska faktorer eller att 

eventuella infektioner kan ge upphov till ALS och vara den utlösande faktorn. Det finns 

även en hypotes om att för höga halter av aminosyran glutamat kan påträffas i det centrala 

nervsystemet. En förhöjd halt av glutamat har en toxisk inverkan på nervcellerna (Ericson & 

Ericson, 2008). Hos de personer som är drabbade av sjukdomen, har ungefär tio procent haft 

en släkting som tidigare fått samma diagnos (Socialstyrelsen, 2010).   

2.1.2 Prevalens och diagnostisering 

I Sverige insjuknar ungefär 200 människor per år i ALS. Män drabbas oftare än kvinnor och 

flertalet av dem som drabbas är mellan 45-75 år gamla. Det finns dock människor som 

insjuknar i tidigare ålder (Almås & Johansen Rafaelsen, 2004). Sjukdomen existerar över 

hela världen och 2-4 personer av totalt 100 000, insjuknar årligen (Socialstyrelsen, 2010).  

Med syfte att upptäcka förtviningar i de drabbade muskelgrupperna används främst tre 

undersökningsmetoder; En klinisk neurologisk undersökning görs vilket innebär 

kontrollering av patientens reflexer, rörelser samt undersökning av musklernas styrka. De 

kliniska fynd som eventuellt hittas kompletteras med Elektromyografi (EMG) som påvisar 

den elektriska aktiviteten i musklerna. I vissa fall tas det även en muskelbiopsi. Vid ALS är 

aktiviteten i musklerna försvagade samt att urladdningar kan ske helt utan orsak och visa sig 

genom mindre muskelryckningar (Almås & Johansen Rafaelsen, 2004). Förutom dessa tre 

undersökningsmetoder är patientens anamnes av stor vikt. Framförallt i en tidig fas av 

sjukdomsförloppet kan det vara svårt att ställa diagnosen, då flertalet av de neurologiska 

sjukdomarna inleds med samma symtom som ALS (Socialstyrelsen, 2010). 
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2.1.3 Prognos och sjukdomsförlopp 

Efter att diagnosen är ställd är överlevnaden kort. Ungefär 75 procent av de personer som 

insjuknar i ALS är levnadstiden kortare än 5 år efter debuterande symtom (Fagius & 

Aquilonius, 2006). Sjukdomsförloppet blir vanligtvis kortare när sjukdomen inleds med 

bulbär pares (Almås & Johansen Rafaelsen, 2004). 

2.1.4 Behandling 

Det finns dessvärre ingen botande behandling av ALS. Något som dock kan ha en viss 

bromsande effekt är läkemedlet Riluzol (Rilutek) som verkar genom att hämma 

glutamathalten i det centrala nervsystemet. Förutom detta är målet med behandlingen av 

ALS, att lindra de symtom som sjukdomen ger upphov till (Ericson & Ericson, 2008). 

 

2.2 Omvårdnad  

Om en person lider utav en obotlig och dödlig sjukdom, leder det förr eller senare till ett 

stadium då behov av särskild vård uppstår. Den vård som då bedrivs syftar på att göra den 

sista och resterande tiden i livet så bra som möjligt. Filosofin grundar sig på att se hela 

individen, patientens fysiska, psykiska, sociala och andliga behov skall samtliga bli 

tillgodosedda. Även familjen skall ges stöd i den palliativa vården (Vårdguiden, 2011). Vid 

ALS fodras det ofta hjälp av ett flertal olika professioner från sjukhus och primärhälsovård. 

Professioner som ofta nyttjas är läkare, sjuksköterska, psykolog, logoped, kurator, 

arbetsterapeut, sjukgymnast samt dietist. Det krävs även resurser i form av olika sorters 

medicinskteknisk utrustning med tanke på att sjukdomen angriper hela kroppen. Exempel på 

dessa kan vara Perkutan Endoskopisk Gastrostomi (PEG) som används vid otillräcklig 

näringstillförsel, sugning av slemansamling i luftvägarna, hjälpmedel vid begränsad 

rörlighet samt handikappsanpassning i hemmet. Det kan vara svårt för den drabbade att 

kommunicera såväl verbalt som icke-verbalt med omgivningen när ansiktsmotoriken 

försämras (Almås & Johansen Rafaelsen, 2004). Den försvagade ansiktsmuskulaturen ger 

även tal- och tuggsvårigheter vilket ofta kan leda till näringsbrist (Ericson & Ericson, 2008). 

Den drabbade kan vanligtvis inte heller förmedla sig via skrift på grund av att muskulaturen 

i armar och händer är försvagade. När en person drabbas av sjukdomen ALS blir det per 
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automatik något som heter palliativ vård. Palliativ vård kan definieras som det 

omhändertagande vilket ges då en person blivit diagnostiserad med en obotlig sjukdom 

(Vardguiden, 2011). 

 

På grund av att behoven av omvårdnad ständigt förändras i takt med sjukdomsförloppet, är 

det av stor vikt att ligga steget före i planering för att kunna lindra den drabbades lidande. 

Det är vanligt att även personalen som vårdar patienten får handledning av specialister för 

att omvårdnaden skall bli så optimal som möjligt (Socialstyrelsen, 2010). Som vårdpersonal 

är det av stor betydelse att vara medveten om att sjukdomen enbart drabbar det motoriska 

nervsystemet. Det innebär att funktioner som hörsel, syn, sensoriska funktioner och 

tankeförmågan inte påverkas av sjukdomen. Ulla-Carin Lindqvist beskriver i sin 

självbiografi om den frustration och maktlöshet hon upplevde av att förlora sina fysiska 

förmågor samtidigt som huvudet fortfarande fungerade och visste vad det ville. Ett citat 

plockat ur boken Ro utan åror är; 

 

”På ett år har jag blivit fånge i min egen kropp” (Lindqvist, 2004, s. 151). 

 

 

2.3 Familjen 

Nationellt definieras begreppet familj beroende på vem som uttalar sig om det och i vilket 

sammanhang det nämns. Inom den familjefokuserade omvårdnaden fastställer 

familjemedlemmarna själva vilka som tillhör familjen. En familj är därför sådan som den 

själv säger sig vara (Wright & Lahey, 2009). Wright, Watson & Bell (2005) beskriver 

begreppet familj som en grupp individer vilka har en emotionell samhörighet och ett 

ömsesidigt engagemang i varandras liv. Familjemedlemmarna behöver inte vara släkt med 

varandra eller förenade med blodsband.  

 

Familjen kan ses som ett system innehållande flera individer som tillsammans bildar 

en helhet. Genom att se familjen som ett system kan man skapa sig en förståelse av 
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den samverkan och kommunikation som råder i systemet (Eide & Eide, 2009). I 

familjefokuserad omvårdnad (FFO) sätts både patienten och familjen i centrum. 

Drabbas en familjemedlem av något oförutsägbart, berörs samtliga familjemedlemmar 

på ett eller annat sätt (Wright & Lahey, 2009). Vid sjukdom är det vanligt att familjens 

uppbyggda system kommer ur balans och rollerna inom familjen förändras. En 

individs handling påverkas av de övriga familjemedlemmarnas åsikter samtidigt som 

handlingen påverkar de resterande individerna i sin tur. Banden som finns mellan 

familjemedlemmarna inger till både möjligheter och begränsningar för individen, 

vilket skapar ett ömsesidigt beroende (Eide & Eide, 2009).  

 

The Calgary Family Assessment Model (CFAM) är en modell som vårdgivare kan använda 

sig av för att identifiera och göra en bedömning av familjen. Modellen kan användas som 

utgångspunkt för att systematiskt beskriva vilka som ingår i familjen, finna andra 

betydelsefulla personer i omgivningen och för att påvisa familjens struktur. Genom att 

lyssna av familjens kommunikation, iaktta deras beteende och förhållande gentemot 

varandra kan vårdgivarna skapa sig en bild av hur familjen fungerar. Med hjälp av CFAM 

kan även varje enskild individ i en familj kartläggas (Wright & Lahey, 2009). 

 

2.4 Lidande 

Begreppet lidande används oftast för att symbolisera förlust, plågor, nöd, ångest, och smärta 

(Eriksson, 1994). Det kan vara erfarenheter och upplevelser av att råka ut för något hemskt 

och oundvikligt i livet, vilket alla människor berörs av på olika sätt (Arman & Rehnsfeldt, 

2006). I vissa fall kan det mänskliga lidandet bli så pass outhärdligt att hälsa inte kan 

uppnås. Att söka efter orsaken till sitt lidande grundar sig i att finna sin egen värdighet. Alla 

människors lidande utspelar sig i lidandets drama. För att kunna lindra lidandet fodras 

medaktörer som besittermod att våga ge sig in i dramat. Genom det samspel och möte som 

uppstår ges möjligheter till bekräftelse som kan ges genom att växla mellan hopp och 

förtvivlan, därför behöver personen ges tid och utrymme, för att få lida ut. Efter bekräftelse 

och tid för lidandet ökar chanserna till försoning med lidandets grundläggande orsaker. Att 
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försonas med det onda är att ge de nya förutsättningarna en plats i den nuvarande och 

framtida helheten istället för att se förbi lidandets orsak är det nu en del av livet. Lidandet 

blir en objektiv och inte en subjektiv del av livet och kan till och med leda till att en strävan 

att ännu mer liv framkallas (Eriksson, 1994). Vid en livshotande sjukdom är det vanligt 

förekommande att den sjuke överstiger den existentiella gränsen och ser sitt liv ur ett annat 

perspektiv och kan trots sin dödsdom känna glädje och tacksamhet (Arman & Rehnsfeldt, 

2006). 

 

Lidande kan uppkomma när en förändring plötsligt sker på ett negativt sätt i livet och när 

det sker ändras ofta familjens struktur (Wright & Leahey, 2009). ALS innebär stora 

påfrestningar för hela familjen på grund av att sjukdomen inte går att bota och har ett 

fortskridande sjukdomsförlopp. Det medför att det blir oerhört smärtsamt för familjen att se 

sin familjemedlem successivt försämras (Ericson & Ericson, 2008). För att kunna lindra 

lidande är närvaro av kärlek betydelsefullt, kan till och med vara avgörande. Existerar 

kärlek kan även det värsta tänkbara lidandet lindras. Det är dock först i gemenskap med 

andra detta möjliggörs. Tillsammans med andra ges möjlighet till tröst och bekräftelse. I 

mötet och i vårdandet av en den lidande människan krävs det en enorm finkänslighet. En 

lidande person behöver ofta ett löfte på sitt värde som människa. Både som anhörig och 

vårdpersonal är det av stor vikt att inge trygghet till patienten. För att undvika att den 

drabbade ska känna sig ensam och hjälplös är närvaro något som många gånger är mycket 

betydelsefullt. Att visa respekt och vara närvarande med sin empatiska förmåga kan minska 

den drabbades lidande (Eriksson, 1994). Som vårdpersonal kan det vara bra att veta att 

lindra lindande inte är detsamma som att ta bort lidandet. Istället kan syftet vara att lära den 

drabbade att leva med sitt lidande (Arman & Rehnsfeldt, 2006). Det medlidande som 

familjen kan känna orsakas ofta av medkänsla och av att inte kunna hjälpa den drabbade. 

Familjen känner också ofta skam och dåligt samvete över att de inte kan lindra den 

drabbades lidande och oro (Eriksson, 1994). Det är därför av stor vikt att familjen blir väl 

informerade om att det kan inge trygghet enbart genom att befinna sig i närheten av den 

drabbade  
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3. PROBLEMFORMULERING  

När en familjemedlem drabbas av ALS påverkas hela familjen systemiskt sett eftersom 

sjukdomen är obotlig och slutligen leder till döden. Familjens tid tillsammans blir därför 

begränsad och mycket dyrbar. För att lindra familjens lidande är det av stor vikt att de 

anhöriga blir väl informerade och får stöttning under sjukdomstiden. Med alla dessa 

förutsättningar att ta hänsyn till, vilka krävs för att skapa en fridfull tillvaro för att lindra de 

drabbade och familjens lidande, kan det vara svårt att tillgodose både de drabbades och 

familjens önskemål om deras sista och värdefulla tid tillsammans. Det ofta snabba och 

drastiska sjukdomsförloppet leder till att den drabbade familjemedlemmen successivt blir 

allt mer beroende av sin familj, omvårdnadspersonal och medicinsk teknologi. Professioner 

som inte besitter tillräcklig kunskap om sjukdomen och familjen som system kan skapa 

ytterligare lidande istället för att familjen ska känna sig trygga med den vårdpersonal som 

finns runt omkring dem.  

  

4. SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva de drabbade och familjens upplevelser av sjukdomen 

amyotrofisk lateral skleros (ALS).   

 

5. METOD  

 

5.1 Datainsamling 

Vi har valt som metod att göra en systematisk litteraturstudie genom att söka artiklar i 

databaser. I en systematisk litteraturstudie grundas all data från primärkällor i form av 

publicerade vetenskapliga artiklar och rapporter. En primärkälla innebär att artikeln eller 

rapporten är skriven av den individ som genomfört studien (Granskär& Höglund-Nielsen, 

2008).  

 

När syftet avgränsats formulerades lämpliga sökord för att använda i databassökningen. De 

databaser som har använts är Cinahl, PubMed och PsychINFO. För att få en så effektiv 
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databassökning som möjligt tog vi hjälp av en bibliotekarie. Med syfte att inte gå miste om 

relevanta artiklar och säkerställa att sökorden var tillfredsställande utfördes inledningsvis en 

fritextsökning i varje databas med de engelska sökorden Amyotrophic lateral sclerosis, 

family, experience och quality of life. Sökningarna visade tusentals träffar på respektive 

sökord och med avsikt att begränsa och precisera sökningarna gick vi vidare med att söka 

utifrån en ämnesordslista. Ett sätt att söka artiklar, är att utgå från en ämnesordlista 

(thesaurus) som finns inlagda i databaser. För varje ämnesord finns det underrubriker som 

bildar ett sökträd (Forsberg & Wengström, 2008). Genom att söka utifrån ämnesordlistan 

gavs förslag på vilka sökord som var lämpliga att använda i vardera databas. Varje 

underrubrik hade en kort sammanfattning om innebörden av ordet. I takt med att 

sökningarna utfördes i ämnesordlistorna började dokumentationen av sökningarna föras i en 

sökningsöversikt (se bilaga 1).  

 

När sökningarna gjorts på respektive sökord begränsades antalet artiklar för att svara upp 

mot studiens syfte. Det gjordes genom så kallade booleska operatorer där AND användes. 

Denna kombination används för att begränsa sökningen till ett smalare resultat (Forsberg & 

Wengström, 2008).  På ett systematiskt sätt kombinerades de sökord vilka ansågs mest 

lämpade. Artiklar som verkade intressanta och relevanta men som saknade abstract eller inte 

fanns i fulltext söktes via Google Schoolar. De artiklar som inte gick att hitta i Google 

Schoolar beställdes hem via Libris. I värderingen av artiklarna lästes samtliga titlar då 

sökningen gav under 200 träffar och utifrån de valdes titlar ut som besvarades syftet. 

Därefter studerades artiklarnas sammanfattningar (abstracts). 

 

Inklusion- och exklusionskriterier 

De artiklar som har inkluderats var skrivna ur ett familjeperspektiv och var peer- reviewed. 

Artiklarna var inte begränsade till någon tidsintervall utan samtliga publiceringsår tilläts. 

Artiklar som inte var skrivna på svenska eller engelska exkluderades.   
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Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsbedömning för kvantitativa artiklar bör minst inkludera studiens 

syfte/frågeställningar, design, urval mätinstrument analys och tolkning. De kriterier som 

används för att värdera kvalitativ forskning skiljer sig från dem som används i kvantitativ 

kvalitetsbedömning. Kvaliteter i helhetsbeskrivningen, kvaliteter i resultaten samt 

rimlighetskriterier kan användas som hjälp för att bedöma kvaliteten på kvalitativa artiklar 

(Forsberg & Wengström, 2008). För att granska och bedöma kvaliteten på våra utvalda 

artiklar användes Forsbergs och Wengström´s (2008) granskningsmallar för kvalitativa 

artiklar (bilaga 4) respektive kvantitativa artiklar (bilaga 5). Mallarna innehåller ett flertal 

olika frågor som ska besvaras vilket kan vara ett bra underlag för att identifiera artiklarnas 

kvalitet. Ett poängsystem utformades för vardera kvalitetsgranskning och artiklarna 

värderades utifrån att ha låg, medel eller hög kvalitet. Kravet var att samtliga artiklar skulle 

vara minst medel eller av hög kvalitet. Samtliga artiklar blev godkända efter granskningen. 

Fem av dessa bedömdes vara av hög kvalitet och fyra stycken bedömdes ha medel kvalitet. 

 

Dataanalys  

En innehållsanalys kännetecknas av att forskaren systematiskt och successivt analyserar 

data för att på ett enkelt sätt kunna påvisa specifika företeelser i artiklarna (Forsberg & 

Wengström, 2008). Analysen är gjord utifrån Lundman & Graneheim´s anvisningar för 

kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativ innehållsanalys används främst inom vårdvetenskap, 

humanvetenskap och beteendevetenskap och inriktas framför allt på tolkning och 

beskrivning av texter. En metodologisk ansats kan vara både induktiv och deduktiv. I denna 

litteraturstudie har induktiv ansats använts, vilket innebär att artiklarnas resultat har 

analyserats förutsättningslöst. Texterna kan vara uppbyggda på människors beskrivningar av 

upplevelser av hur det exempelvis är att leva med en kronisk sjukdom (Granskär& Höglund-

Nielsen, 2009). 

 

Samtliga artiklar har lästs och granskats var för sig. Efter att ha fått en klar och tydlig bild 

av studiernas innehåll diskuterades och jämfördes våra respektive uppfattningar av insamlad 
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data. Artiklarna lästes sedan ytterligare en gång var för sig och denna gång markerades dock 

meningar som svarade upp till syftet. De stycken och meningar som markerades bildade 

sedan meningseheter. Meningsenheterna kondenserades och abstraherades därefter. 

Kondensering innebär att texten kortas ner och därmed blir mer hanterbar, utan att väsentligt 

innehåll försvinner och abstrahering innebär att lyfta fram innehållet ytterligare ett steg. 

Efter abstraheringen kondenserades och kodades texten (Granskär & Höglund-Nielsen, 

2009). Ett flertal koder vilka hade ett liknande innehåll bildade kategorier som i sin tur 

formade rubriker i resultatet. När innehållsanalysen av samtliga artiklar genomförts 

sammanfattades resultatet i tre huvudkategorier som beskriver de drabbade och familjens 

upplevelser av sjukdomen ALS. I analysen gjordes en översiktmall vilken kan ses i bilaga 3.  

 

De kvantitativa studierna har analyserats genom att artiklarnas innehåll har lästs var för sig 

vilket innebär granskning utav texter, tabeller samt diagram. Därefter resonerades och 

beslutades gemensamt vad som skulle vara med. Syftet med kvantitativa studier är att hitta 

en objektiv sanning genom att betrakta objekt i omvärlden (Forsberg & Wengström, 2008). I 

de kvantitativa studierna har innehållet använts utan att ha kondenserats och kategoriserats. 

Innehållet har presenterats i resultatet som det är och det är enbart med text som besvarat 

studiens syfte.  

 

Forskningsetiska överväganden 

I en systematisk litteraturstudie är det av stor vikt att göra etiska överväganden inledningsvis 

i arbetet. Enligt Forsberg & Wengström (2008) bör etiska överväganden göras angående 

urval och presentation av resultat. I studien är det endast med artiklar som har blivit 

godkända av en etisk kommitté eller där noggranna etiska överväganden framgått i artikeln. 

I resultatet redovisas artiklarna bortsett från egna åsikter och våra tidigare förförståelse.  

Detta är ett starkt etiskt krav på systematiska litteraturstudier (Forsberg & Wengström, 2008 
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6. RESULTAT 

Resultatet omfattar familjers upplevelser av ALS, de drabbades upplevelser av ALS samt 

bristfällig information.   

 

6.1 Familjers upplevelser av ALS   

Familjer upplevde en ovisshet och kände frustration över att inte veta hur morgondagen 

skulle gestalta sig. De ville varken tänka eller prata om framtiden på grund av att den 

troligtvis skulle leda till något olyckligt. Frågor och funderingar väcktes bland annat kring 

hur mycket tid familjen hade kvar tillsammans och hur livet kunde se ut om ett år (Bolmsjö 

& Hermerén, 2003). Familjer berättade att de kände ångest på grund av att 

sjukdomsförloppet framåt i tiden gick så fort och att rutinerna ständigt förändrades. En 

kvantitativ studie påvisade att familjer skattade sin psykiska livskvalitet lägre jämfört med 

sin drabbade familjemedlem (Olsson Ozanne, Strang, Markhede, & Persson, 2009). 

 

En kvinnlig anhörig upplevde att hon ville vara stöd för sin drabbade familjemedlem 

samtidigt som hon ville behålla sitt eget liv. Hon kände glädje genom att kunna hjälpa sin 

make men det resulterade i att hon också blev trött, utmattad och kände sig splittrad som 

människa (Penrod, Hupcey, Baney, & Loeb, 2011). Familjer upplevde att det blev 

förändringar i rollerna när en familjemedlem drabbades av ALS (Goldstein, Atkins, Landau, 

Brown, & Leigh, 2006; Hughes, Sinha, Higginson, Down & Leigh, 2005). De kände en 

otillräcklighet genom att behöva vara på två ställen samtidigt och ta ett enormt ansvar över 

exempelvis barnen, ekonomin och andra vardagliga saker som de tidigare var två att dela på. 

Många fick ta ansvar över det mesta i vardagen och kände att de inte räckte till. Familjer 

upplevde även en begränsad frihet eftersom de ville klara av stora delar av omvårdnaden på 

egen hand (Bolmsjö & Hermerén, 2003).  

 

Familjer kände sig tvungna att acceptera sjukdomen och försökte leva i nuet. De hade behov 

av att prata och anförtro sig till någon och samtidigt som situationen kändes känslomässigt 

svår, var det skönt att få lätta på hjärtat (Bolmsjö & Hermerén, 2003). I en annan studie 
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framgick det och att flertalet av de anhöriga var i behov av att prata med någon. Vissa 

anhöriga upplevde att professionell hjälp var nödvändig medan andra upplevde att det räckte 

att prata med vänner och kollegor (Bolmsjö & Hermerén, 2001). 

 

Familjer upplevde ångest när den drabbades fysiska förmågor försämrades och gick 

förlorade. Det skapade ett lidande för familjen, när de kom till den tidpunkten att de inte 

längre kunde kommunicera med varandra. Kommunikationsproblemen som förr eller senare 

uppstod resulterade i en känsla av hjälplöshet. Förlusten av tidigare förlorade funktioner 

gick alltid att ersätta men att inte kunna hjälpa och förstå sin familjemedlem skapade ett 

enormt lidande och frustration för familjen (Penrod et. al., 2011). I takt med förlusten av de 

fysiska funktionerna upplevde anhöriga att den drabbades personlighet försvann (Goldstein 

et. al., 2006). I en kvantitativ studie gjordes jämförelser mellan patienter och deras 

anhörigas livskvalitet. Resultatet visade samband mellan den enskilda patientens och dennes 

familj i ångest och depression. När patienten upplevde mer ångest och depression gjorde 

även de anhöriga det, och vise versa (Olsson, Ozanne, Strang, & Persson, 2010). 

 

Familjer upplevde att det var en kamp att kunna uppnå livskvalitet och glädje. Vid svåra 

stunder när verkligheten var för svår att leva i, tänkte de istället tillbaka på minnen som de 

upplevt tillsammans (Goldstein et. al., 2006). 

 

Familjer upplevde att vårdgivarna var oprofessionella på grund av att de inte verkade besitta 

tillräcklig kunskap kring sjukdomen. De upplevde att sin kunskap om sjukdomen var 

likvärdig med vårdpersonalens (Bolmsjö & Hermerén, 2001; Bolmsjö & Hermerén, 2003; 

Goldstein et. al., 2006). Familjer som var i kontakt med ALS- team upplevde det som 

positivt. De hade en god relation med teamet och familjen fick kontinuerliga besök i form 

av hjälp och stöd från olika professioner (Bolmsjö & Hermerén, 2003). 

 

 

 



 

13 
 

6.2 De drabbades upplevelser av ALS 

De drabbade uppskattade relationer och det var en drivkraft att få umgås med sina nära och 

kära. Gemenskap och umgänge tillsammans med andra skapade även en motivation till att 

faktiskt använda sina hjälpmedel, vilket annars tog emot (Brown, & Addington-Hall, 2008). 

Det underlättade att leva med ALS genom att de drabbade accepterade och lärde sig att leva 

med sjukdomen trots den dåliga prognosen(Hughes et. al., 2005). Flera hade en positiv 

inställning genom att de ville överleva och fokuserade på att lindra de symtom som uppstod. 

Ju längre tid de haft sjukdomen, desto mer ökade intresset för behandling, forskning och för 

den terapi som fanns att tillgå (Brown, & Addington-Hall, 2008; Goldstein et. al., 2006; 

Hughes et. al., 2005). De drabbade upplevde att de kunde ha det mycket värre och berättade 

vidare att de faktiskt kunde gå, prata och röra sig vilket de var tacksamma för. En del 

berättade att de inte ville acceptera sina förluster av de fysiska kroppsfunktionerna utan 

förnekade de istället(Brown, & Addington-Hall, 2008). De ignorerade sjukdomen och ville 

endast försöka leva ett normalt liv så länge som det var möjligt (Hughes et. al., 2005). I en 

kvantitativ studie rankade de drabbade sin fysiska förmåga lägre än sina anhöriga. Manliga 

ALS-patienter skattade sin fysiska förmåga sämre än vad kvinnliga patienter gjorde (Olsson 

Ozanne et. al., 2009). De kände maktlöshet över att inte kunna kontrollera sin fysiska 

förmåga (Brown, & Addington-Hall, 2008; Goldstein et. al., 2006). Kroppen försämrades 

gradvis och de visste aldrig hur morgondagen skulle gestalta sig på grund av en ovisshet om 

hur kroppen skulle må och fungera dagen därpå. Det var svårt att beskriva sin egen situation 

och de upplevde att ingen förstod deras livsvärld. Drabbade kände sig hjälplösa när talet 

försvann och de inte längre kunde förmedla sig och kommunicera med sin familj (Goldstein 

et. al., 2006). I en kvantitativ studie användes mätinstrument för fysisk och psykisk 

livskvalitet där ALS- patienter skattade sin livskvalitet relativt lågt. Det psykiska välmående 

försämrades i takt med patientens förlorade fysiska funktioner (Lo Coco, Lo Coco, Cicero, 

Oliviera, Lo Verso, Piccoli, & La Bella, 2005).  

 

Det var svårt att förlika sig med tanken att behöva överge planer för framtiden, både 

personliga och yrkesmässiga. Somliga drabbade upplevde sig hjälpta utav samtal med en 
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psykoterapeut för att lättare kunna hantera och kontrollera sin situation (Brown, & 

Addington-Hall, 2008). Andra berättade att de inte var i behov av att prata med någon 

utomstående och menade att de inte ville att sjukdomen skulle få ta över mer än vad den 

redan hade gjort. De upplevde att deras anhöriga var i större behov utav professionell 

samtalshjälp än vad de själva var (Bolmsjö & Hermerén, 2001).  

 

I en studie gjordes intervjuer bland annat kring hur tankarna för framtiden såg ut. Flertalet 

av de drabbade tänkte mycket på döden. Någon berättade att situationen av att bli beroende 

av andra människor var mest skrämmande medan en annan var rädd och hoppades på att den 

sista tiden i sjukdomen skulle gå fort, så att han inte blev liggande som en grönsak 

(Goldstein et. al., 2006). 

 

6.3 Bristfällig information 

Familjer upplevde att det fanns många brister beträffande information från vårdpersonalen. 

De fanns brister i fastställandet av diagnos, ALS sjukdomsprocess och vilka hjälpmedel som 

fanns att tillgå samt hur dessa användes. Att inte få information och lärdom om hur 

sjukdomen gestaltade sig skapade oro i familjen (Hughes et. al., 2005). Familjer upplevde 

att vårdgivarna var oprofessionella på grund av att det verkade finnas brister i kunskapen 

kring sjukdomen (Bolmsjö & Hermerén, 2003). Vårdpersonalen menade att det berodde på 

att sjukdomen var så pass ovanlig (Hughes et. al., 2005). Anhöriga upplevde att de inte fick 

information om vilka rättigheter som fanns att tillgå (Goldstein et. al., 2006). Familjer hade 

önskemål om att få vetskap om det fanns tillgång till att få eventuella bidrag för att 

exempelvis kunna åka på någon form av hälsoresa (Bolmsjö & Hermerén, 2003).  

 

Familjer upplevde att de fick ett professionellt besked om sjukdomens prognos men de 

saknade att bli bemötta med empati. Vårdpersonalen såg förbi familjen och såg dem endast 

som en sjukdom istället för enskilda individer (Bolmsjö & Hermerén, 2003; Goldstein et. 

al., 2006). En drabbad berättade att han fått sitt diagnosbesked över telefon och hade aldrig 

tidigare hört talas om sjukdomen. Läkaren gav endast kortfattat information och han fick en 
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chock efter telefonsamtalet och upplevde att det var mycket dåligt att ge ett diagnosbesked 

på. En anhörig uppskattade däremot att få diagnosbeskedet över telefon och kunde inte 

föreställa sig ett bättre sätt. Hon menade att få beskedet på detta sätt, gav tid till familjen att 

i lugn och ro sätta sig ner att ta in det som hade framförts. En drabbad berättade att hon var 

missnöjd med att ansvariga vårdgivare aldrig delade ut exempelvis böcker eller broschyrer 

med information om ALS (Bolmsjö & Hermerén, 2001). 

 

7. DISKUSSION  

7.2 Metoddiskussion  

I denna litteraturstudie söktes artiklar i databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO samt 

genom fritextsökning. För omvårdnadsforskning rekommenderas främst Cinahl i 

sökningarna av vetenskapliga artiklar (Forsberg & Wengström, 2008). Sökningsprocessen 

inleddes med att göra pilotsökningar på de utvalda sökorden med avsikt att inte gå miste om 

relevanta artiklar och för att säkerställa sökorden. Efter att ha diskuterat och övervägt vilka 

sökord som ansågs mest lämpade för att svara upp mot studiens syfte valdes sökorden 

amyotrophic lateral sclerosis, family, experience och quality of life. Begränsningen till fyra 

sökord kan eventuellt vara en svaghet i studien då väsentliga artiklar möjligen kan ha 

förbipasserats och gått förlorade. Detta kan dock försvaras med genomförandet av 

fritextsökningen. Sökningen resulterade i tusentalsträffar på respektive sökord och på grund 

av det stora antalet begränsades sökintervallet till att endast omfatta artiklar publicerade 

mellan 2002 och 2012, för att endast få med aktuell forskning. Anledningen till det första 

inklusionskriterium var antaganden om att forskning beträffande studiens syfte var större än 

vad det egentligen var och därför gjordes denna begränsning. När sökorden sedan 

kombinerades visade det sig att det inte fanns särskilt mycket forskning om de drabbade och 

familjens upplevelser av ALS. Det fanns däremot mer forskning kring sjukdomens 

uppkomstmekanismer och vilka symtom ALS gav upphov till. Därför beslöt vi istället att 

inte begränsa sökningen mellan specifika årtal, på grund av det eventuellt skulle kunna leda 

till att gå miste om värdefull information.  
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Enligt Forsberg och Wengström (2008) är det en styrka att diskutera eventuella 

metodologiska svagheter i metoddiskussionen. En svaghet kan vara att ämnesorden i Cinahl, 

PubMed och PsycINFO varierade och orden kunde ha olika innebörder. Detta kunde dock 

inte påverkas utan strävan var istället att få så likvärdiga sökningar som möjligt i 

databaserna. Vid sökning på exempelvis ”Experience” fanns det underrubriker till sökordet 

och då användes underrubriken ”Life experience” i Cinahl och PsycINFO och ”Life changes 

event” i PubMed. I varje underrubrik förklarades ordets innebörd och på så sätt valdes de 

ord ut som ansågs mest relevanta. Det skulle istället kunna vara en styrka med tanke på att 

sökningarna blev mer specificerade och preciserade i förhållande till studiens syfte. 

 

Andra inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara ur ett familjeperspektiv och att 

deltagarna inte skulle vara begränsade till någon specifik ålder. För att öka trovärdigheten 

och bredden av upplevelser ville vi få med exempelvis dotterns/sonen, makan/makens och 

modern/faderns upplevelser av att ha en familjemedlem som drabbats av ALS.  Forskningen 

bör vara färskvara och kan därför ses som bristande om den är äldre än tre till fem år 

gammal (Forsberg & Wengström, 2008). Vi är medvetna om att ovan nämnda 

inklusionskriterium kan ses som bristfällig men eftersom forskningen inom ämnet är smalt, 

anses all forskning vara av stor vikt. På grund av att det fortfarande inte finns någon botande 

behandling för ALS bedöms forskning kring upplevelser ur ett familjeperspektiv lika 

relevant för denna studie idag som det var för tio eller tjugo år sedan. 

 

”Bracketing” innebär att författarna reflekterar över sin förförståelse inom området och 

sätter denna inom parentes på grund av att författarnas tidigare erfarenheter inte skall 

påverka resultatet i studien (Groenewald, 2004). Innan studien påbörjades fördes ett etiskt 

resonemang innehållande reflektioner och diskussioner om vår respektive förförståelse med 

syfte att inte påverka studiens resultat. Det kan ses som en styrka och ökar studiens 

trovärdighet på grund av att ingen information åsidosattes i resultatet bara för att det inte 

uppfyllde förväntningarna. Resultatet är beskrivet på ett trovärdigt sätt genom att inte 

medvetet låtit personliga värderingar påverka presentationen av resultatet. Företeelser som 
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kunnat vara bristfälliga och luckor som eventuellt stötts på är beskriva, vilket också ökat 

trovärdigheten för denna studie.  

 

I dataanalysen lästes artiklarna var för sig och sedan jämfördes materialet av insamlad data. 

Efter att ha diskuterat och reflekterat skapade ett gemensamt informationsunderlag till 

studiens resultat. Forskartriangulering innebär att två eller flera forskare oberoende av 

varandra gör datainsamling och kodning för att sedan jämföra och skapa materialet. Syftet 

med trianguleringen är att sortera bort irrelevant information och därmed minskas risken att 

få med felkällor i studien (Polit & Beck, 2008). Samtliga titlar lästes då sökningen gav 

under 200 träffar. Utifrån dessa valdes titlar ut som besvarade studiens syfte. Sammanlagt 

lästes 87 abstract. Studien innehåller både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Det är något 

som möjligen kan ifrågasättas med tanke på att syftet med studien är att studera upplevelser 

av ett fenomen vilket oftast har en kvalitativ ansats. Istället ansågs att studien fick större 

bredd och djup i resultatet genom att använda både kvantitativa och kvalitativa artiklar då 

studiernas metoder innefattade exempelvis frågeformulär, mätinstrument samt personliga 

strukturerade respektive semistrukturerade djupintervjuer. I en systematisk litteraturstudie är 

det en styrka att variera mellan kvalitativa och kvantitativa artiklar eftersom det höjer 

studiens kvalitet (Forsberg och Wengström, 2008). Efter kvalitetsgranskningen återstod nio 

artiklar vilket sedan presenterades i resultatet. Artiklarna gav tillsammans ett brett resultat 

och besvarade studiens syfte i hög grad. 

 

I sökningarna i databaserna begränsades inte artiklarna till fulltext och därför gick inga 

artiklar förbipasserade, vilket kan ses som en styrka i studien. För att finna de artiklar som 

saknade fulltext användes sökning via Google Schoolar. Genom denna sökmotor hittades 

två artiklar som medverkar i studien. En artikel som inte hittades i Google Schoolar och 

hade ett mycket bra abstract och svarade upp mot syftet väl, beställdes hem via Libris.   

 

ALS kan påträffas i hela världen och för att inte göra några begränsningar, utan istället få 

möjlighet till ett globalt faktainnehåll exkluderade författarna inga länder. Det kan vara en 
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styrka att få ta del av upplevelser från flera olika kulturer. Bedömningen är därför att studien 

är överförbar i andra sammanhang och resultatet går att generalisera till andra populationer. 

Vid en kronisk sjukdom när patienten är i behov av palliativ vård påverkas hela familjen. 

Familjen ses som ett system som alltid berörs och involveras då en familjemedlem drabbas 

av någon form av sjukdom. 

 

7.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva familjens upplevelser av att leva med sjukdomen ALS. 

De framträdande resultaten i denna studie var familjens upplevelser av ALS, den drabbades 

upplevelser av ALS samt bristfällig information.  

 

Utifrån FFO sätts hela familjen i centrum och omvårdnaden riktas både till den drabbade 

individen och till familjen som helhet för att vården ska bli så bra som möjligt (Wright & 

Lahey, 2009). När en oberäknelig situation sker, sätts hela familjens livscykel i obalans. 

Både den drabbade individen och familjen som system påverkas av den instabilitet som 

uppstår (Tamm, 2002). Palliativ vård kan definieras som det omhändertagande vilket ges då 

en person blivit diagnostiserad med en obotlig sjukdom. Vårdandets kärna i den palliativa 

vården är att lindra de symtom sjukdomen ger upphov till, istället för att fokusera på att bota 

själva sjukdomen. Palliativ vård är ett omfattande begrepp och innebär att vården bör 

bedrivas av kompetent personal i en funktionell organisation. Den palliativa vården bör ges 

utifrån ett helhetsperspektiv där både den drabbade och dennes familj sätts i centrum. 

Palliativ vård kan skilja sig åt på grund av att de obotliga sjukdomarna ter sig på olika sätt 

och varje situation är unik (Vardguiden, 2011). Personalen inom den palliativa vården 

förväntas vara professionell inom ett flertal olika områden vilka exempelvis kan vara 

medicinska insatser, omvårdnad och social kompetens gentemot familjen. Omvårdnaden 

riktas inte enbart mot patienten utan även till hela familjen (Socialstyrelsen, 2005). 

 

 I resultatet framkom det brister angående informationen till familjen och den drabbade. Den 

bristande informationen handlade främst om ALS sjukdomsprocess och vilken hjälp det 
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fanns att tillgå. Den drabbades uppfattning skiljer sig många gånger gentemot den övriga 

familjens uppfattningar om sjukdomen (Wright & Lahey, 2009). Sättet att få information 

om sjukdomen skiljde sig från individ till individ, främst mellan den drabbades och 

familjens upplevelser. Anhöriga föredrog att få diagnosbeskedet via telefon medan drabbade 

tyckte att det var dåligt att få besked om sjukdomen på detta sätt. I socialstyrelsen 

kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor står det att hon/han skall ha 

förmågan att kommunicera med både patienter och anhöriga på ett respektfullt och 

empatiskt förhållningssätt. Det är viktigt att sjuksköterskan observerar de människor som är 

i extra behov av information och vägledning. När denna information skall förmedlas är valet 

av innehåll, plats och tidpunkt av stor betydelse (Socialstyrelsen, 2005). Många gånger vet 

familjen inte vad sjukdomen innebär och frågeställningar som bör klargöras kan exempelvis 

vara sjukdomsförloppet, vilka symtom sjukdomen kan ge upphov till, vad som kan göras för 

att lindra det lidande som rår samt vart familjen kan vända sig om de behöver hjälp (Tamm, 

2002).  

 

För att kunna tillgodose familjens behov är det av stor vikt att vårdpersonalen skapar sig en 

uppfattning och förståelse av hur de fungerar som system, exempelvis deras relation till 

varandra(Wright & Lahey, 2009). Utifrån Wright och Lahey´s forskning och erfarenheter av 

att möta familjer i samtal där en i familjen drabbats av kronisk sjukdom såg de att hela 

familjesystemet påverkades. Familjens funktion förändras då den drabbas av något 

oförutsägbart (Wright & Lahey, 2009). Betydelsen av CFAM är att bilda en förståelse för 

det mönster och interaktioner som finns inom familjen. Med hjälp av modellen kan 

familjens samspel och relationer bli synliga och därmed hela familjen istället för att fokus 

enbart ligger på den drabbades sjukdom. När familjebedömningen är gjord kartläggs 

områden som skall behandlas och i vilken ordning de skall prioriteras (Kirkevold & 

Stromsnes Ekern, 2002). Med hjälp av beskrivningen som görs kan också styrkor och 

svagheter inom familjen konstateras, vilket kan skapa bättre förutsättningar för det 

kommande arbetet (Eide & Eide, 2007). I resultatet framgick det att flera familjer upplevde 

att rollerna och ansvarsfördelningen i familjen förändrades i samband med att en 
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familjemedlem blev sjuk. Familjen upplevde lidande genom att inte känna kontroll över 

situationen som uppstod när en i familjen drabbades av ALS. Relationer som finns inom 

familjen är inte bestående utan kan förändras. Vid en oförutsägbar händelse blir vanligtvis 

även rollerna inom familjen annorlunda. Den roll som en familjemedlem tidigare haft 

behöver inte alltid kvarstå. De förändringar som sker i familjesystemet kan i vissa fall vara 

nödvändiga för att familjen skall kunna bemästra sin nya situation och det lidande som den 

medför (Kirkevold & Stromsnes Ekern, 2003). Det arbete och ansvar som tidigare var 

fördelat på flera individer läggs nu på färre antal personer, vilket tillsammans med den svåra 

situation som råder, kan leda till en oerhörd påfrestning och psykisk ohälsa för familjen. 

Omhändertagandet av den drabbade kräver många gånger att drömmar och planer för 

framtiden tvingas ställas åt sidan (Tamm, 2006).  

 

Något som uppmärksammades var att familjen upplevde sin psykiska förmåga sämre än vad 

den drabbade själv gjorde. Enligt Eriksson (1994) är familjens lidande ofta kopplat till den 

drabbades sjukdom. Lidandet kan uppkomma på grund av att familjen känner otillräcklighet 

och medlidande genom att inte kunna lindra den drabbades åkommor. Familjen är ofta i 

stort behov av stöd i den palliativa vården på grund av att de är delaktiga i vården av den 

drabbade (Socialstyrelsen, 2005). Att som anhörig inte kunna hjälpa sin familjemedlem 

borde upplevas som mycket frustrerande och smärtsamt. Det kan vara svårt för familjen att 

förstå och bemöta den drabbade, samtidigt som det kan vara plågsamt för patienten att inte 

kunna klargöra hur han/hon vill ha det när möjligheten till kommunikation försvinner 

(Almås, 2004). En frisk människa använder sig normalt av både verbal- och icke verbal 

kommunikation. Verbal kommunikation innebär att en människa förmedlar sig genom sitt 

språk, antingen via tal eller skrift. Icke verbal kommunikation innebär däremot att 

människan förmedlar sig med hjälp av sin fysiska förmåga, exempelvis genom rörelser, 

ansiktsuttryck och beröring (Eide & Eide, 2009). Vid ALS drabbas förr eller senare både 

den verbala- och icke verbala kommunikationsvägen och det blir därför svårt för både den 

drabbade och familjen att kommunicera med varandra.  I resultatet framgick det att familjen 

upplevde ett stort lidande då kommunikationsmöjligheten till den drabbade försvann. Den 
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drabbade och familjens upplevelse av ångest gick hand i hand. Uppvisade den drabbade svår 

ångest gjorde likaså familjen det, och vice versa.  

 

När en individ drabbas av en livshotande sjukdom är det vanligt att den drabbade ser sitt liv 

ur ett annat perspektiv och trots sin sjukdom kunde känna sig tillfreds och tacksam (Arman 

& Rehnsfeldt, 2006). Resultatet visade att de drabbade vanligtvis accepterade sin sjukdom 

och trots sin diagnos kunde känna mening med livet. Det visade dock att de drabbade hade 

svårt för att komma till insikt med att deras framtidsplaner inte skulle komma att infrias och 

insåg då att deras tid i livet var begränsad.  

 

I systemteorin är relation och kommunikation två viktiga begrepp. Relationer finns 

mellan individer och är inte statiska, utan kan förändras. En relation visar sig genom 

samverkan och kommunikation. Kommunikationen som utspelar sig inom ett system 

kan påvisa flertalet av företeelser, dels familjens struktur, vilket samspel som råder 

och beskriva eventuella problem som finns. Kommunikationen kan också användas 

som hjälpmedel vid exempelvis förändrade familjestrukturer (Kirkevold & Stromsnes 

Ekern, 2002). 

 

Den drabbades uppfattning om en situation kan variera i jämförelse med de övriga 

familjemedlemmarnas därför blir det betydelsefullt att vården anpassas efter varje enskild 

individ. Den drabbade skall få vård utifrån sina behov och sitt synsätt att se på det inträffade 

och de övriga familjemedlemmarna med hänsyn till deras betraktelser på situationen. Även i 

omvårdnaden som ges kan intresse och tycke skilja den drabbade och de närstående åt. 

Konflikten som uppstår här förvärras ytterligare då den sjukes kommunikationsförmåga är 

nedsatt vilket komplicerar omvårdnadssituationen (Wright & Lahey, 2009). 

 

8. SLUTSATS 

När en familjemedlem drabbades av ALS ställdes hela familjen inför svåra situationer. För 

att ta hänsyn till den tid familjen hade kvar tillsammans, var det av stor vikt för familjerna 

att vårdpersonalen gav tydlig, ärlig och individanpassad information om sjukdomens förlopp 
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och symtom. Familjen kämpade för att vara ett stöd till den drabbade samtidigt som de ville 

försöka åstadkomma en fungerande vardag, trots medvetenheten om att en familjemedlems 

liv snart skulle komma att tas ifrån dem. Denna plötsliga situation innebar stort behov utav 

hjälp från vårdpersonal. Det fodrades ofta hjälp av olika professioner och det krävdes ett 

flertal olika former av medicinskteknisk utrustning. Familjer som var i kontakt med ALS-

team upplevde det som positivt på grund av att de fick kontinuerliga och strukturerade 

besök med stöd och hjälp utav vårdpersonalen. För att lindra familjens lidande var det av 

stor betydelse att vårdpersonalen besatt kunskap kring både sjukdomen och hur familjen 

påverkades som system. Grundfilosofin med FFO är att både den drabbade och dennes 

familj sätts i centrum och CFAM kan vara ett hjälpmedel för att identifiera och skapa en 

bild av hela familjen. Genom att kartlägga familjers interaktioner och hur de samverkar kan 

vårdpersonalen skapa sig förståelse och en tydligare bild av hur familjen fungerar som 

system. Det kan ge bättre förutsättningar för vårdandet till familjer som blivit drabbade av 

sjukdomen ALS på grund av att vårdpersonalen lättare kan tillgodose familjers behov. 

 

9. Förslag till fortsatt forskning 

Att undersöka upplevelser av ett fenomen kan skilja sig åt på grund av att upplevelser är 

oerhört individuella. I resultatet framgick det att upplevelser av sjukdomen ALS skiljde sig 

åt mellan de drabbade och familjen. Vi fick känslan av att anhöriga behövde mer stöd och 

krävde mer tydlig och ärlig information om sjukdomsprocessen samt vilka resurser det 

fanns att tillgå. Det framkom att det fanns brister iden givna informationen till familjer och 

sättet den gavs på. Familjer upplevde också att vårdpersonalen var oprofessionell genom att 

de inte verkade besitta tillräcklig kunskap om sjukdomen. Utifrån resultatet behövs det mer 

forskning om familjens behov av informationen kring sjukdomen, sjukdomens förlopp, 

prognos, bemötande, behandling och omvårdnad. 
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 BILAGA 1 

 Tabell 1  

- Sökhistorik 120116 - 120130 i Cinahl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

() =Antal använda artiklar i studien inklusive dubbletter  

Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

titlar 

Antal 

lästa 

abstract  

Antal 

lästa 

artiklar  

Utvalda 

artiklar  

Amyotrophic 

lateral sclerosis 

1165 0 0 0 0 

Experience 

(Life 

experience) 

9275 0 0 0 0 

Family (Family 

+ (Psychosocial 

factors) (PF) 

18386 0 0 0 0 

Quality of life 

+ (Psychosocial 

factors) (PF) 

1157 0 0 0 0 

1 AND 2 5 5, 5 1 0 0 

1 AND 3 14 14, 14 7 5   4 (Nr: 

1,3,8,10) 

1 AND 4 6 6, 6 1 0 0 

1 AND 2 AND 

3 

0 0 0 0 0 

1 AND 3 AND 

4 

0 0 0 0 0 
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Tabell 2 

- Sökhistorik 120116 - 120130 i PsychINFO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( ) = Antal använda artiklar med i studien inklusive dubbletter 

 

 

 

 

 

Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

titlar 

Antal 

lästa 

abstract  

Antal 

lästa 

artiklar 

Utvalda 

artiklar  

Amyotrophic 

lateral sclerosis 

1792 0 0 0 0 

Experiences 

(Life 

experiences)  

19074 0 0 0 0 

Family 17157 0 0 0 0 

Quality of life  17963 0 0 0 0 

1 AND 2  2 2 2 0 0 

1 AND 3 192 192 26 6 4 (Nr: 

47,83,126, 

146) 

1 AND 4  51 51   0 

1 AND 2 AND 

3 

0 0 0 0 0 
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Tabell 3  

- Sökhistorik 120116 -120202 i PubMed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( ) = Antal använda artiklar med i studien inklusive dubbletter 

 

 

 

Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

titlar 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Utvalda 

artiklar  

Amyotrophic 

lateral sclerosis 

1673 0 0 0 0 

Experience (Life 

change events)   

1810 0 0 0 0 

Family 13035 0 0 0 0 

Quality of life 

(Quality of life)  

36850 0 0 0 0 

1 AND 2 6 6 6 1 0 

1 AND 3 128 128 24 8 7 (Nr 4, 6, 

16, 19, 45, 

47, 61)  

 

1 AND 2 AND 

3 

3 3 2 0 0 

1 AND 3 AND 

4 

15 15 10 4 4 (Nr: 1, 4, 5, 

8) 
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Bilaga 2 

- Artikelmatris  

För- 
fattare 

 
År 

 

Tidskrift 

 

 
Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Bolmsjö & 

Hermeren 
 
(2001) 
 
Sverige 

Journal of 

palliative 

care:  
 
Interviews 

with 

patients, 

family and 

caregivers 

in ALS. 

Syftet med studien 

var att undersöka 

patienters och 

närståendes 

upplevelser av ALS.  
 

En kvalitativ 

studie med 

semistrukturerade 

intervjuer. I 

intervjuerna deltog 

8 patienter som 

haft ALS mer än 6 

månader och var 

mellan 53-84 år, 6 

kvinnor och 2 

män. 8 anhöriga 

deltog, varav 4 

kvinnor och 4 män 

i ålder 38-72 år.   

Resultatet 

visade att ALS-

patienter och 

deras anhöriga 

hade skilda 

upplevelser av 

sjukdomen.  

Exempelvis hur 

de uppfattade 

sina behov och 

deras syn på 

sjukdomsproces

sen. Det 

framgick även 

att patienter och 

deras anhöriga 

ville ses som 

enskilda 

individer.   

Hög 

Bolmsjö& 

Hermerén 
 
(2003) 
 
Sverige 

Nursing 

Ethics:  
 
Conflicts of 

interest: 

experiences 

of close 

relatives of 

patients 

suffering 

from ALS. 

Syftet med studien 

var att beskriva 

upplevelser av att 

vara nära anhörig 

till patienter med 

ALS.   

En kvalitativ 

hermeneutisk 

metod. 

Semistrukturerade 

intervjustudier 

som 

sammanfattades i 

fyra övergripande 

frågeställningar. 

Deltagarna var 

mellan 38-72 år 

och medelåldern 

Resultaten 

sammanfattades 

i kategorierna 

information, 

begränsningar, 

framtiden och 

relationer. 

Anhöriga 

upplevde att 

vårdpersonalen 

var 

oprofessionell 

Hög 
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var 55 år. Åtta 

stycken nära 

anhöriga till 

patienter med ALS 

intervjuades varav 

sju partners och en 

son, fyra män och 

fyra kvinnor.    

och det fanns 

brister både i 

information och 

kommunikation 

till familjerna.  

Brown & 

Addington-

Hall 
 
(2008) 
 
USA 
 

Journal of 

advanced 

nursing:  
 
How 

people with 

motor- 

neurone- 

disease talk 

about 

living with 

their 

illness: a 

narrative 

study 

Syftet med studien 

var att undersöka 

patienters 

upplevelser av hur 

det är att leva med 

en motorneuron-

sjukdom.   

En kvalitativ 

beskrivande 

fallstudie. 13 

patienter deltog i 

intervjuer under en 

period på 18 

månader. 

Intervjuerna 

analyserades 

därefter med fokus 

på att sammanfatta 

patienternas 

upplevelser.  

Resultatet 

visade att 

patienterna 

försökte leva ett 

så bra liv som 

möjligt genom 

att vara aktivt 

engagerade. De 

upplevde en stor 

oro på grund av 

att de befann sig 

i en oöverstiglig 

situation vilket 

präglades av en 

känsla av 

maktlöshet över 

att inte veta vad 

som komma 

skall.     

Hög 

Goldstein, 

Atkins, 

Landau, 

Brown & 

Leigh 
 
(2006) 
 
England 

Psycho-

logical 

Medicine: 
 
Predictors 

of psycho-

logical 

distress in 

cares of 

people with 

ALS: a 

long-

itudinal 

study.  

Syftet med studien 

var att undersöka 

den psykiska 

ohälsan och de 

förändringar som 

sker hos en person 

som vårdar en nära 

anhörig med ALS. 

En kvantitativ 

studie. 50 

deltagare varav 41 

kvinnor och 9 män 

tog del av ett 

flertal 

frågeformulär.  

Resultatet 

visade att 

anhörigas 

psykiska ohälsa 

ökade i takt 

med sjukdoms-

förloppet. Det 

psykiska 

lidandet 

förknippades 

mestadels med 

patientens 

instabila 

känslomässiga 

mående och 

beroende på hur 

stort patientens 

behov av hjälp 

var.   

Medel  

Hughes, Health and Syftet var att En kvalitativ Resultatet Medel  



 

31 
 

Sinha, 

Higgins-

on, Down 

& Leigh 
 
(2005) 
 
England 

social care 

in the 

community

: 
 
Living with 

motor-

neurone- 

disease: 

lives,experi

encesof 

services 

and 

suggestions 

for change 

försöka förstå 

människors 

upplevelser av hur 

det är att leva med 

en motorneuron-

sjukdom för att 

exempelvis kunna 

utveckla kvaliteten 

på vården de får.   

studie med 

semistrukturerade 

intervjuer och det 

genomfördes ett 

snöbollsurval på 

ett sjukhus. Nio 

personer med 

motorneuron-

sjukdom (ALS), 

fem stycken 

vårdande 

familjemedlemmar 

och 15 stycken 

utav 

vårdpersonalen 

deltog i studien.  

visade att 

familjer 

upplevde att 

rollerna i 

familjen 

förändrades när 

en 

familjemedlem 

drabbades av 

ALS.  Familjer 

upplevde att det 

fanns brister i 

vårdpersonalens 

kunskap kring 

sjukdomen.  

Lo Coco, 

Lo Coco, 

Cicero, 

Oliviera, 

Lo Verso, 

Piccoli& 

La Bella 
 
(2005) 
 
Italien  

Journal of 

the Neuro-

logical 

Sciences: 
 
Individual 

and health-

related 

quality of 

life 

assessment 

in ALS- 

patients and 

their 

caregivers. 

Syftet med studien 

var att undersöka 

livskvaliteten hos 

patienter och deras 

vårdgivare vid ALS.  

En kvantitativ 

tvärsnittsstudie. 37 

stycken patent- 

och vårdgivare par 

ingick i studien. 

Medelåldern för 

vårdgivarna var 

54,7 år och för 

patienterna 61,3 

år.   

Resultatet 

visade att ALS 

har en negativ 

inverkan av 

livskvalitet på 

både patienter 

och deras 

vårdgivare. Det 

framgick även 

att en ökad 

förståelse av de 

problem som 

uppstår kan 

förbättra 

omvårdnaden 

vid sjukdomen.   

Medel  

Olsson 

Ozanne, 

Strang, 

Markhede

& Persson  
 
(2009) 
 
England  

Journal of 

Clinical 

Nursing:  
 
Differences 

in quality 

of life 

modalities 

give rise to 

needs of 

individual 

support in 

patients 

with ALS 

and their 

Syftet med studien 

var att undersöka 

hälsorelaterad 

livskvalitet, 

individuell 

livskvalitet, ångest 

och depression hos 

patienter med ALS 

och deras anhöriga i 

förhållande till 

patienternas fysiska 

funktion. 

En kvantitativ 

studie. 35 patienter 

med ALS och 

deras anhöriga 

granskades med 

mätinstrumentet 

SF-36 och HADS. 

Patienternas 

fysiska förmåga 

bedömdes med 

ALS – Functional 

rating scale 1-4 

gånger under en 

tidsintervall på 4-6 

månader. 

Resultatet 

visade att 

patienterna 

rankade sin 

fysiska förmåga 

sämre än sina 

anhöriga. De 

anhöriga 

rankade 

däremot sin 

livskvalitet 

lägre i jämfört 

med 

patienterna.   

Hög  
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next of kin. 
 

Olsson 

Ozanne, 

Strang& 

Persson 
 
(2010) 
 
England 

Journal of 

Clinical 

Nursing:  
 
Quality of 

life, anxiety 

and 

depression 

in ALS 

patients and 

their next 

of kin. 

Syftet med studien 

var att studera 

hälsorelaterad 

livskvalitet, ångest 

och depression hos 

patienter med ALS 

och deras anhöriga 

för att sedan jämföra 

dessa resultat med 

den övriga svenska 

populationen.  

En deskriptiv 

kvantitativ studie. 

35 patienter med 

ALS och deras 

anhöriga 

granskades med 

mätinstrumentet 

SF-36 och med en 

skala för ångest 

och depression. 

Patienternas 

fysiska förmåga 

bedömdes med 

ALS - 

functionalratingsc

ale och Norris 

Scale.   
 

 

Resultatet 

visade att 

patienter och 

deras anhöriga 

hade ett lägre 

värde i SF-36-

skalan. De hade 

även mer ångest 

och depression 

jämfört med den 

övriga svenska 

populationen.  

Medel 

Penrod, 

Hupcey, 

Baney& 

Loeb 
 
(2011) 
 
England 

Clinical 

Nursing 

Research: 
 
End-of-life 

Care-giving 

Trajectories 

Syftet med studien 

var att belysa 

omvårdnaden vid 

vård av livets 

slutskede.  

En kvalitativ 

fallstudie med 

personliga 

intervjuer. I 

studien deltog 46 

stycken vårdgivare 

som tog hand om 

sina nära anhöriga 

då de var drabbade 

av ALS, cancer 

eller organsvikt 

när de befann sig i 

livets slutskede.  

Resultatet 

sammanfattades 

genom 

berättelser och 

upplevelser av 

respektive 

sjukdom. 

Patienter och 

anhöriga vid 

ALS upplevde 

lidande då det 

inte gick att 

kommunicera 

med varandra. 

Efter patientens 

bortgång 

upplevde 

anhöriga att de 

ändå gjort allt 

vad de kunnat 

för den 

drabbade under 

sjukdomstiden. 
 

Hög 
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(HADS) = en skala för ångest och depression. 

(SF-36) = ett frågeformulär som mäter självskattad hälsorelaterad livskvalitet  

 

(ALS-functional rating scale) = används för att bedöma förändringar i fysisk funktion för 

patienter med ALS.   
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BILAGA 3  

- Tabell, analysprocessen  

 

 

Meningsenheter Kondenserade 

meningsenheter 

Koder Kategorier 

Familjer upplevde 

förändringar i 

rollerna och 

rutiner, de kände 

ångest över att 

inte kunna 

kommunicera med 

de drabbade. 

Upplevelser av 

begränsad frihet 

och frustration.  

Otillräcklighet 

och ångest. 

Familjers 

upplevelser av 

ALS 

De drabbade 

försökte tänka 

positivt och 

acceptera 

sjukdomen. När 

de fysiska 

förmågorna 

försvann ökade 

beroendet av 

andra människor 

vilket orsakade en 

lägre livskvalitet. 

Försonas med 

situationen. 

Lidande och 

beroendeställning. 

Acceptans och 

försämrad 

livskvalitet.  

De drabbades 

upplevelser av 

ALS 

Både familjer och 

de drabbade 

Oprofessionellt 

bemötande och 

Bristfällig 

information. 

Betydelsen av 

information 
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upplevde att de 

fick otillräcklig 

information om 

sjukdomen. De 

uppfattade 

vårdpersonalen 

som inkompetent 

på grund av 

okunskap kring 

sjukdomen.   

 

kunskapsbrist. 
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 BILAGA 4 

- Checklista för kvalitativa artiklar (Forsberg & Wengström, 2008) 

 

A. Syftet med studien? 

Vilken kvalitativ metod har använts?  

Är designen för studien relevant för att besvara frågeställningen? 

Ja / Nej 

 

B. Undersökningsgrupp 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna?  

(Inklusion- och exklusionskriterier ska vara beskrivna) 

Ja / Nej 

 

Var genomfördes undersökningen?  

Urval- finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

Vilken urvalsmetod användes?  

[ ] Strategisk urval 

[ ] Snöbollsurval 

[ ] Teoretiskt urval 

[ ] Ej angivet 

 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant geografisk 

bakgrund). 

 

Är undersökningsgruppen lämplig?  

Ja / Nej 

 

C. Metod för datainsamling 
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Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde 

datainsamlingen)? 

Ja / Nej 

Beskriv:  

 

Beskriv metoderna för datainsamlingen tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)? 

Ja / Nej 

Beskriv:  

 

Ange datainsamlingsmetod:  

[ ] Ostrukturerade intervjuer  

[ ] Halvstrukturerade intervjuer 

[ ] Fokusgrupper 

[ ] Observationer 

[ ] Video-/bandinspelningar 

[ ] Skrivna texter eller anteckningar 

 

Är data systematiskt samlade (Finns intervjuguide/studieprotokoll)? 

Ja / Nej 

 

D. Dataanalys  

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

 

Ange om 

[ ] Teman är utvecklade som begrepp 

[ ] Det finns episodiskt citerade citat 

[ ] De individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna  

[ ] Svaren är kodade 
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Resultatbeskrivning:  

Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 

Ja / Nej 

 

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 

Ja / Nej 

 

Är resultaten pålitliga (undersökningen och forskarens trovärdighet)? 

Ja / Nej 

 

Finns stabilitet och överrensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 

Ja / Nej 

 

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 

Ja / Nej 

 

Är teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlad data (finns citat av 

originaldata och summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 

Ja/ Nej 

 

E. Utvärdering 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 

Ja / Nej 

 

Stöder insamlad data forskarens resultat? 

Ja / Nej 

 

Har resultaten klinisk relevans? 

Ja / Nej 
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Diskuteras metodologiska brister och risk för bias?  

Ja / Nej 

 

Finns risk för bias? 

Ja / Nej 

 

Vilken slutsats drar författaren?  

 

Håller du med om slutsatserna? 

Ja / Nej 

Om nej, varför inte? 

 

Ska artikeln inkluderas? 

Ja / Nej 

 

Källa: Forsberg, Christina & Wengström, Yvonne (2008). Att göra systematiska 

litteraturstudier: värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning . 2. utg.  

Stockholm: Natur och kultur  
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 BILAGA 5  

- Checklista för kvantitativa artiklar – kvasi- experimentella studier (Forsberg & 

Wengström, 2008) 

 

A. Syftet med studien?  

Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 

Ja / Nej 

 

Är designen lämplig utifrån syftet? 

Ja / Nej 

 

B. Undersökningsgruppen 

 

Vilka är inklusionskrieterierna? 

 

Vilka är exklusionskriterierna? 

 

Vilken urvalsmetod användes? 

[ ] Randomiserat urval 

[ ] Obundet slumpmässigt urval 

[ ] Kvoturval 

[ ] Klusterurval 

[ ] Konsekutivt urval 

[ ] Urvalet är ej beskrivet 

 

Är undersökningsgruppen representativ? 

Ja / Nej 

 

Var genomfördes undersökningen? 
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Vilka antal deltagare inkluderas i undersökningen? 

 

C. Mätmetoder 

 

Vilka mätmetoder användes?   

 

Var reliabiliteten beräknad? 

Ja / Nej 

 

Var validiteten diskuterad? 

Ja / Nej 

 

D. Analys 

Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna? 

Ja / Nej 

Om nej, vilka skillnader fanns? 

 

Hur stort var bortfallet? 

 

Fanns en bortfallsanalys? 

 

Var den statiska analysen lämplig? 

Ja / Nej 

Om nej, varför inte? 

 

Vilka var huvudresultaten? 

 

Erhölls signifikanta skillnader? 
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Ja / Nej 

Om ja, vilka variabler? 

 

Vilka slutsatser drar författaren? 

Instämmer du? 

Ja / Nej 

 

E. Värdering 

Kan resultaten generaliseras till en annan population? 

Ja / Nej 

 

Kan resultatet ha klinisk betydelse? 

Ja / Nej 

 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 

Ja / Nej 

 

Källa: Forsberg, Christina &Wengstöm, Yvonne (2003). Att göra systematiska 

litteraturstudier: värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. 2. Utg. 

Stockholm: Natur och kultur  

 


