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Sammanfattning  

Bakgrund: Bara i Sverige lever cirka 600–700 personer med Amyotrofisk lateralskleros, 
ALS, i dagsläget och ungefär 200 personer får diagnosen varje år. ALS som innebär ett 
nedbrytande av de motor neuroner som styr musklerna i kroppen resulterar i komplexa 
omvårdnadsbehov. Dessa behov kräver omfattande insatser från sjukvårdens olika 
professioner. Sjukdomsförloppet innefattar omfattande förlamningssymtom som utesluter 
bland annat rörelseförmågan. En ALS patient lever i genomsnitt två till tre år efter 
diagnostisering.  
Syfte: Syftet var att beskriva patienter med ALS och deras närståendes upplevelser av 
professionell omvårdnad.  
Metod: Artiklarna analyserades med integrerad innehållsanalys beskriven av Whittemore och 
Knafl (2005). Studien innehöll 2 kvantitativa artiklar och 11 kvalitativa.  
Resultat: Analysen av litteraturen fann följande upplevelser. Att vara beroende av andra, att 
sjukdomen blir ett hot mot autonomi och integritet, att vara beroende av hjälpmedel, att känna 
trygghet och att inte bli bra bemött. Studien beskriver upplevelser av omvårdnad, utifrån dessa 
fem kategorierna och baseras på summeringar av patienters och närståendes positiva och 
negativa erfarenheter.  
Slutsats: Patienter med diagnosen ALS och deras närstående var överlag nöjda med 
omvårdnaden de upplevt. Dock önskades det en ökad förståelse för deras beroendeställning 
gentemot sjukvården och vikten av en fungerande relation till sjuksköterskan. 
Sjukvårdspersonal överlag upplevdes sakna kunskap om diagnosen ALS, symtom och vilka 
omvårdnadsbehov som fanns vilket ledde till missnöje. I framtida studier kan det vara 
intressant att studera vilka faktorer som påverkat upplevelserna mer ingående i syfte att 
förbättra vården av patienter med ALS på ett internationellt perspektiv.  
  
Nyckelord: als, amyotrofisk lateral skleros, närstående, omvårdnad, patient 
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Inledning 

Patienter med diagnosen amyotrofisk lateralskleros (ALS) uttrycker bristande tillfredsställelse 

vid omvårdnaden. Forskning (Foley, Timonen, & Hardiman, 2012) visar att patienten med 

ALS kan ha olika förväntningar på och behov av omvårdnad jämfört med personalens vilket 

försvårar omvårdnaden och leder till att patienternas behov inte blir fullt tillfredsställda. Detta 

gör att både patienter och närstående uttrycker oro inför att bli beroende av personal för att få 

en fungerande vardag. De upplever att personalens kompetens att vårda patienter med ALS 

brister vilket påverkar deras möjligheter till god omvårdnad (Huges, Sinha, Higginson, Down 

& Leigh, 2014).   

 

Varje år insjuknar nästan 200 personer i Sverige med ALS samt att det finns över 600 

personer som lever med diagnosen (Socialstyrelsen [SoS], 2014). ALS innebär att 

motorneuronerna i bland annat ryggmärgen och hjärnan förlorar funktion och dör vilket i sin 

tur leder till funktions pares av specifika muskler. Paresen leder i senare skeden till 

sväljsvårigheter och andningssvårigheter samt även förlust av talförmåga (Jaffa, Dufault, & 

Lavin, 2017). På grund av den successiva paresen är det viktigt att skapa en förståelse för 

patientens upplevelser, önskningar och behov då han/hon är försatt i en beroendeställning till 

närstående samt vårdpersonal, något som starkt inkräktar på autonomin (Huges et al., 2014). 

Livskvaliteten hos patienter med ALS är låg och behovet av hjälp att kunna tillgodose de 

dagliga aktiviteterna i livet ökar (Alankaya & Karadakovan, 2015). Även de sjuksköterskor 

som vårdar patienter med ALS konstaterar att de saknar den specifika kompetens som krävs 

vid vårdandet av dessa patienter (Huges et al., 2014). 

 

I dagsläget finns det begränsat med forskning om hur patienter med ALS och deras närstående 

upplever vård och omvårdnad. Eftersom patienter med ALS är i en beroendeställning ställer 

detta stora krav på sjuksköterskan att utveckla en god relation till patienter och närstående för 

att kunna skapa en trygg och säker vård (Martinsen, 1989). För att förbättra relationen med 

patienter med ALS och deras närstående så krävs det en bättre kunskap, insikt och förståelse 

av deras komplexa sjukdomsbild (Huges et al., 2014). Genom att belysa patienters upplevelser 

av omvårdnad kan detta skapa bättre förutsättningar för sjuksköterskan vid vårdandet av dessa 

personer.  
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Bakgrund 

Amyotrofisk lateralskleros 

ALS är en sjukdom där flertalet av de som insjuknar avlider inom fem år och i vissa fall redan 

efter ett till två år (SoS, 2018). Det är cirka en till två personer per 100 000 som insjuknar i 

ALS varje år. I de flesta fall brukar sjukdomen debutera vid 45–60 årsåldern, men sjukdomen 

kan även debutera från 20 års ålder och uppåt. 

 

Etiologin för sjukdomen är till viss del fortfarande okänd men brukar benämnas som 

ryggmärgsförtvining (Vejux, Namsi, Nury, Moreau & Lizard 2018). Det finns olika teorier till 

varför och hur ALS uppkommer. Det forskas kring olika påverkande immunologiska faktorer 

men det finns ännu ingen fastställd evidens. Kopplingar mellan specifika infektioner och ALS 

har däremot kunnat påvisas. En annan teori berör glutamatintoxikation, ett överskott av en 

aminosyra som stimulerar transmittorsubstansen, en hög glutamat halt i det centrala 

nervsystemet har visat sig utöva en toxisk effekt på nervcellerna (ibid.). Enligt Jaffa et al. 

(2017) kännetecknas ALS av en degeneration av dem motoriska nervbanorna där de sjukliga 

förändringarna skadar de motoriska neuronen i hjärnbarken, kranialnervskärnor i 

hjärnstammen, ryggmärgen samt i de perifera motoriska neuronen som styr frivilliga rörelser. 

Sjukdomsprocessen har en snabb utveckling och påverkar både de övre motorneuronen i det 

centrala nervsystemet samt de nedre motorneuronen i det perifera nervsystemet (ibid.). 

 

Symtomen på ALS är en fortskridande muskelsvaghet som leder till en total pares (Jaffa et al., 

2017). Vid sjukdomens debuterande är symptomen mycket varierande. Allt ifrån mindre 

svaghetstecken i en hand, arm, fot eller ben. Somliga upplever till en början enbart sluddrigt 

tal eller sväljsvårigheter vid vissa tillfällen, ibland även lättare andningssvårigheter för att 

sedan successivt öka och slutligen övergå till en total pares (Aquilonius, 2007). 

Andningsproblematik såsom hypoxi (syrebrist i vävnader), hyperkapni (förhöjd koldioxidhalt 

i blodet), försvagad andning, ökad slemproduktion, slemansamling i luftvägarna är vanliga 
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symtom som försvårar andningen och syresättningen så pass mycket att det till sist blir 

orsaken till att patienten avlider (Skelton, 2005).  

 

Aquilonius (2007) anser eftersom att symtom såsom pares och muskelsvagheter ofta 

associeras med andra diagnoser kan det vara svårt att diagnostisera ALS i ett tidigt skede. 

Från att första symtom debuterar kan det ta uppemot ett halvt år innan diagnos ALS kan 

sättas. Diagnostiseringen sker genom en fullständig anamnes och klinisk bild av patienten. 

Därefter skickas patienten på remiss till en specialiserad neurologklinik. Diagnosen fastlås då 

med hjälp av elektromyografi (EMG). Diagnosen ALS bör fastställas så fort som möjligt så 

patienten kan få komma i kontakt med ett specialiserat ALS-team, oftast och lämpligen 

bestående av neurolog, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut samt kurator (ibid.).  

Patienter och dess närstående står inför en resa som innebär många känslor och upplevelser. 

Under denna tiden är det viktigt att sjuksköterskan bland annat stöttar och hjälper patienterna 

hantera och minimera negativa upplevelser. En god relation med sjuksköterskan samt övrig 

vårdpersonal bör därför prioriteras redan i ett tidigt skedde, för att minska personens 

upplevelse av beroende (Martinsen, 1989). 

 

Omvårdnad av patienter med amyotrofisk lateralskleros 

En person med sjukdomen ALS är ofrivilligt försatt i en beroendeställning till följd av 

sjukdomssymtomen. Vilket är något sjuksköterskan måste ta hänsyn till då tolkningar av 

personens upplevelse görs. Sjuksköterskan bör medvetet utforma omvårdnaden av patienten 

baserat på dennes upplevelser (Martinsen, 1989). Sjuksköterskans huvudområde är 

omvårdnad vilket är ett brett begrepp. Omvårdnad förklaras som handlingar i det dagliga livet 

som ämnar att förbättra och förebygga ohälsotillstånd, sjukdom eller återställa friskhet hos 

den som vårdas. Enligt Eriksson (1991) kan professionell omvårdnad antingen innebära 

traditionella omvårdnaden som baseras på patientens basala behov och som utförs av personer 

behöriga inom detta området. Det kan även innebära den specialvård som komplimenterar den 

traditionella omvårdnaden vid behov. De som utför omvårdnad bör inneha ett professionellt 

omdöme och besitta korrekta kunskaper för den specifika omvårdnadssituationen (Alvsvåg, 

2012; Svensk Sjuksköterskeförening [SSF], 2010). Målet med omvårdnad är att patienten och 

dess närstående känner delaktighet i sin egen vård. I relationen mellan patienten, närstående 

och vården bör en ömsesidig respekt och tillit etableras (SSF, 2014). Till följd av de komplexa 
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omvårdnadsbehoven som en ALS patient har, befinner de och deras närstående sig ofta inom 

både primärvård (vårdcentraler och hemsjukvård) och somatisk sluten vård 

(sjukhusinrättningar). Vilket gör att kommunikationen, mellan de olika enheterna, är viktig 

för att säkerställa vårdkvalitén (Skelton, 2005). 

 

Vårdvetenskapen förklarar ordet patient som ett begrepp för en människa som vårdas. Patient 

betyder i sitt ursprung den lidande människan (Kasén, 2012). Begrepp närstående är enligt 

Benzein, Hagberg och Saveman (2014) ett omfattande begrepp som har en bredare betydelse. 

Närstående är individerna i den sjukes närmsta sociala nätverk och kan då innefatta familj, 

vänner, grannar eller andra individer som har en nära relation till den sjuke. För att patienten 

skall uppleva sig delaktig i sin vård och inte uppleva att deras vårdbeslut grundas på enbart 

närståendes ord, är de beroende av att kommunikationen med deras närstående fungerar väl 

(Martinsen, 1989). 

 

ALS är ett obotligt tillstånd som leder till att patienten avlider inom några få år (Vejux, et al., 

2018). Det är på grund av symtomutvecklingen viktigt att patienten får korrekt vård och 

stöttning i sin vardag. Stor vikt bör tas i att ligga steget före så att patienten har tillgång till de 

hjälpmedel och den vård som kommer att behövas innan behovet uppkommer. Patienten 

behöver främst lindring av symtom och smärta, men även en hel del medicinteknik. Det första 

och största problemet som drabbar patienten är kommunikationssvårigheterna. 

Muskelsvagheterna i ansiktet påverkar talet och även skrift och gestikulering förmågan faller 

bort då armarna och händer påverkas. Det gör att patienten har svårt att uttrycka sitt mående 

samt fatta egna beslut kring sin vård. Som stöttning finns teknisk utrustning som till exempel 

kan förstärka rösten eller producera konstgjort tal via datorer. Den tilltagande försämringen av 

motorik och gångförmåga leder till behov av specialiserade rullstolar och ortoser (ibid.).  

 

Näringsintaget är ytterligare ett omvårdnadsproblem eftersom patienter med ALS får en 

bulbär pares vilket innebär förlamning i svalg och ansiktsmuskulaturen som i sin tur leder till 

tugg - sväljsvårigheter (Skelton, 2005). I det här skedet brukar en näringssond Perkutan 

Endoskopisk Gastrostomi (PEG) läggas in för att tillföra näringen. Problem med slembildning 

kan ibland uppstå och då kan ren sugning av luftvägarna behövas. Dock ska det beaktas att 

detta moment kan vara både uttröttande, plågsamt och ångestskapande för patienten (Skelton, 

2005). Eftersom sjukdomen även skapar andningsbesvär och det inte finns någon behandling 
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som kan underlätta andningen är det viktigt för sjuksköterskan att hjälpa patienten att hitta 

lämpliga kroppslägen som kan gynna andningen. På grund av minskad muskelaktivitet menar 

Jönsson och Eriksson (2016) att sjuksköterskan även bör vara observant på att patienter med 

ALS har svårt att självständigt utföra nödvändiga lägesändringar och har lättare för att frysa. 

Därav blir trycksårsprofylax också en väsentlig omvårdnadsåtgärd.  

 

Sjuksköterskans omvårdnad av patienter med ALS bör vara personcentrerad vilket enligt 

McCance och McCormack (2013) kräver lyhördhet, empati och gott samarbete mellan de 

olika professioner som är involverade. Personcentrering innebär enligt Lloyd et al. (2018) att 

patientens psykiska och fysiska hälsa och behov står i fokus. Målsättningen är att alla beslut 

rörande patientens vård och omvårdnad bör fattas i partnerskap med patienten. 

Personcentrering strävar efter att garantera patientens delaktighet i den egna vården. Arbetet 

skall präglas av medkänsla och hålla hög standard i form av korrekt kompetens och kvalitet. 

Patienten och övriga teammedlemmar skall hållas kontinuerligt uppdaterade samt vara 

delaktiga i arbetet. Utvärdering och eventuell förändring i omvårdnadsarbetet skall ses som 

positivt och uppmuntras (ibid.). Omvårdnaden kring en patient med ALS kan vara komplex ur 

både psykologiska och etiska perspektiv. Enligt Hanratty och Higginson (1997) uppstår det 

nästan alltid etiska dilemman vid palliativ vård speciellt vid omvårdnaden av terminalt sjuka 

patienter såsom patienter med ALS. Patienten kan finna svårigheter i att anpassa sig till de 

förändringar som sjukdomen medför samt ha svårt för att acceptera den terminala diagnosen, 

det vill säga en diagnos med förväntad dödlig utgång.  

 

Det är inte ovanligt att patienter med terminala diagnoser vänder sig till andra, alternativa 

behandlingsmetoder då den traditionella medicinen inte hjälper. Det kan vara svårt för 

sjuksköterska att acceptera och stötta då arbetet enligt sjuksköterskans kompetensbeskrivning 

(SSF, 2017) skall baseras och utföras på evidensbaserad vetenskaplig grund. Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) säger samtidigt att vården skall utgå från människors lika 

värde samt grundas på respekt för individens värdighet, självbestämmande, och integritet. 

International Council of Nurses (ICN:s) etiska kod (SSF, 2014) för sjuksköterskor säger även 

att utgångspunkten är ett etiskt förhållningssätt där sjuksköterskan skall vara respektfull, visa 

medkänsla, agera trovärdigt och visa lyhördhet inför patienten samt bevara dess integritet. 

Sjuksköterskan bör även ta hänsyn till patientens ökande beroendeställning gentemot 

vårdpersonalen (Martinsen, 1989). Beroendeställningen innebär ett ökat ansvar på 
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sjuksköterskan att person centrera omvårdnaden för ALS patienten och att ta möjliggöra och 

anpassa så att patienten kan vara delaktig under sjukdomsförloppet.  

  

Sjuksköterskans relation till patienter med ALS 

Martinsen (1989) belyser att människan är på ett eller annat sett, någon gång i livet, beroende 

av andra och att ett totalt enskilt och isolerat liv inte är möjligt. Beroendet av den andra 

människan är mest uppenbart vid ohälsa och sjukdomstillstånd. Dock kan det uppträda i andra 

livssituationer också. Det mänskliga beroendetillståndet kräver i gengäld en respons av en 

medmänniska. Det är denna respons som kallas för omsorg. Sett som ett relationsbegrepp 

innebär omsorg relationen mellan två individer och för att relationen skall leda till goda 

resultat bör den grundas av ömsesidig förståelse, solidaritet och känslan av gemenskap. För att 

kunna känna gemenskap är det viktigt att känna att en gemensam vardag delas. Detta kan 

uppnås via antingen att lösa situationerna i vardagen gemensamt och tillsammans eller genom 

att den ene hjälper den andre att lösa situationen. Ömsesidig förståelse är något som växer 

fram i en relation genom erfarenhet och samspel i olika situationer (ibid.). 

 

Sjuksköterskans professionella omdöme skapar förståelse för patientens upplevelse. Genom 

att använda sina olika sinnen skapar sjuksköterskan ett sammanfattat intryck av den unika 

situationen (Martinsen, 1989). Intrycken blir till ett gemensamt resultat av information som 

kroppens olika sinnen samlat in bland annat med hjälp av synen och den kliniska blicken som 

anses central. Tillsammans med hörseln, fysiska handlag och mimiska intryck skapas en 

övergripande förståelse för den beroende människans behov. Således anses det att det 

professionella omdömet innebär träning i att hålla sina sinnen öppna (ibid.).  

 

Martinsen (1989) skriver att sjuksköterskan har ett ökat omsorgsansvar till de personer som 

saknar möjligheten att återfå sitt oberoende. Omsorgen av, till exempel, ALS patienten bör ej 

bedrivas med förbestämda resultatmål eller mätningar utan hela tiden omformas och 

utvecklas. Målet för sjuksköterskan bör vara att skapa en god relation som ämnar att 

identifiera och lösa patientens behov här och nu.  
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Problematisering 

Livskvaliteten hos patienter med ALS upplevs som mycket låg samt att deras behov i dagliga 

vården många gånger inte uppfylls (Alankaya & Karadakovan, 2015). Patienter med ALS 

kommer successivt få en total pares och därav oundvikligt hamna i en beroendeställning till 

de som arbetar med den professionella vården (Huges et al., 2014). Det är därför viktigt för 

patienten och deras närstående att de som utför vården lyssnar och tar hänsyn till patientens 

behov vid planering och genomförande av omvårdnadsåtgärder. Sjuksköterskan bör skapa en 

fungerande relation till patienterna och deras närstående, samt främja en god och trygg miljö 

för patientens omvårdnad.  

 

Syfte 

Syftet var att beskriva patienter med ALS och deras närståendes upplevelser av professionell 

omvårdnad. 

  

Metod 

Design 
Denna studie har gjorts som en integrerad litteraturstudie vilket innebar att både kvantitativa 

och kvalitativa artiklar användes för att besvara syftet. Polit och Beck (2012) menar att det är 

en lämplig ansats då forskningen ämnar undersöka eller tolka människors upplevelser och 

känslor. En integrerad litteraturstudie tolkar innehållet i flertalet vetenskapliga artiklar och 

rapporter för att uppnå ett tillförlitligt resultat. En vetenskaplig artikel innehåller en stor 

mängd detaljerade fakta från olika perspektiv, individer eller grupper. Litteraturen granskas 

för att kunna finna gemensamma fenomen och menar då att sammanställa och presentera ett 

övergripande resultat för att kunna svara på det valda syftet (ibid.).  

 

Urval 

Vid sökning av artiklar till studien fanns följande inklusion kriterier som är en del av de 

kriterier Polit och Beck (2012) rekommenderade vid en integrerad litteraturstudie. Artiklarna 

var skrivna på engelska och utförda med antingen kvalitativ eller kvantitativ metod. 
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Artiklarna skulle vara publicerade i en vetenskaplig tidskrift. Då studien ämnade att belysa 

upplevelser i sig snarare än skillnader i upplevelser, valdes det att ej ta hänsyn till 

publikations land eller år. Artiklarna som inkluderades var även vetenskapligt granskade, så 

kallat peer reviewed, samt innefattade ett etiskt resonemang. Enligt Polit och Beck (2012) bör 

vald litteratur grundas på hur väl syftets frågeställning beskrivs eller belyses i litteraturen. 

Därav inkluderades artiklar som beskrev patienten eller dess närståendes upplevelse vid olika 

omvårdnadssituationer inom primärvård, hemsjukvård och somatisk vård. Litteraturöversikter 

och pilotstudier exkluderades. 

 

Datainsamlingsmetod 

Enligt Polit och Beck (2012) rekommendation användes databaserna CINAHL (Cumulative 

Index to Nursing and Allied Health Literature) och PubMed (PMC) som huvudsakliga 

sökbaser. PubMed är en del av MEDLINE (Medical Literature On-Line) och inriktat på 

omvårdnadslitteratur. Inledningsvis gjordes olika sökningar för att finna den terminologi som 

gav mest relevanta träffar. Sökord som användes var nursing, amyotrophic lateral sclerosis, 

motorneuron disease, experience, caregiver och patient. För att vidga antal sökträffar och för 

att finna de mest relevanta artiklarna, som svarade på syftet, användes svenska MeSH 

(Medical Subject Headings) webbsida för att identifiera lämpliga synonymer, förkortningar 

och olika böjningar på sökorden såsom nursing care, caregivers, ALS, MND, Lou Gering 

disease, patient perspective, patient experience, patient view, experience of nursing och 

healthcare.  

 

I PubMed grupperades sökorden och skapade därigenom block. Blocksökning ansågs av 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) vara ett systematiskt och bra sätt att inrikta sig på 

relevant litteratur som svarar till studiens syfte. Booleska sökoperatörer så som AND och OR 

användes för att kombinera de olika sökorden och dess synonymer i blocken. Likvärdiga ord 

söktes i första hand separat, där de kombinerades med OR. Slutligen kombinerades alla 

separata block med AND och skapade där igenom ett större block.  Automatiska 

avgränsningar kunde göras, för att säkerställa att funna artiklar vid sökning, baseras på 

studiens urvalskriterier (Polit & Beck, 2012). Därav markerades peer- reviewed som 

avgränsning vilket innebar att artiklarna som söktes var vetenskapligt granskade (ibid.). 

Resterande urvalskriterier kontrollerades manuellt. Vid granskning av referenslistor, i funnen 
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litteratur, identifierades andra eventuellt lämpliga artiklar som sedan söktes upp via en 

fritextsökning.  

 

Titlar och abstrakt från blocksökningarna lästes först igenom. De artiklar vars abstrakt 

verkade stämma med studiens syfte laddades ner i fulltext alternativt beställdes hem av 

biblioteket på Blekinge Tekniska Högskola. Fulltext artiklarna lästes igenom och det slutliga 

urvalet grundades på om innehållet i artikeln gav svar på syfte i studien. Databassökningarna 

finns redovisade i Bilaga 1.  

  

Dataanalys 

Tretton artiklar valdes ut för att svara på studiens syfte. Analysen genomfördes enligt 

Whittemore och Knafls (2005) beskrivning av integrerad innehållsanalys då både kvantitativa 

och kvalitativa artiklar valts ut. Målet med analysen var att finna teman, likheter, skillnader 

och nya relationer som svarar till studiens syfte vilket uppnåddes genom jämförelser och 

sammanställning av nyfunnen data i valda artiklar (ibid.).  

 

Valda artiklar lästes igenom i fulltext ett flertal gånger för att få en djupare kunskap om dess 

innehåll. I det första steget av analysen, datareduktionen, gjordes en primär indelning av 

artiklarna. Whittemore och Knafl (2005) beskriver att analysen förbättras om de valda 

artiklarna grupperas efter till exempel typ av data presentation, kvalitativ och kvantitativ. 

Sedan reducerades artiklarna vilket innebar att enbart resultatet skrevs ut från artiklarna. 

Väsentlig information som behövdes för att garantera förståelsen av resultatet inkluderades 

manuellt efter utskrift. Det gjordes för att säkerställa att enbart korrekt information granskades 

samt för att göra materialet mer hanterbart.   

 

I nästa steg togs textenheterna ut genom att varje artikels resultat lästes igenom, enheter som 

svarade på studiens syfte markerades. Alla markerade textenheter skrevs in i en tabell, först på 

engelska och översattes sedan till svenska. Efter textnära översättning reducerades 

textenheterna det vill säga kortades ner och tilldelades en etikett vilket innebar att innebörden 

tolkades och sammanfattades utan att förlora betydelsen eller innebörden. Whittemore och 

Knafl (2005) skrev att det med fördel kan genomföras latenta tolkning, i detta steg av 

analysen, för att bättre fånga helheten av texten. Nästa steg av dataanalysen, dataöversikten 
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innebar att alla textenheter, reduceringar och etiketter sammanställdes i ett dokument. 

Textenheter tilldelades även nummer, ett till tretton, som var kopplade till de tretton 

originalkällorna. Exempel på dessa steg presenteras i en tabell, se Bilaga 5. Efter 

sammanställningen klipptes textenheterna inklusive engelska originaltexten, svenska 

översättningen och etiketter ut för sig i remsor.  

 

Nästa steg i analysen, datajämförelsen, innebar enligt Whittemore och Knafl (2005) att 

analysera och jämföra textenheter och etiketter för att se om där fanns likheter eller mönster. 

Utklippta remsor spreds ut på ett bord, granskades och sorterades i kategorier av likvärdig 

innebörd. Resultatet av jämförelsen skapa följande kategorier av upplevelser bland 

textenheterna att vara beroende av andra, att sjukdomen blir ett hot mot autonomi och 

integritet, att vara beroende av hjälpmedel, att känna trygghet och att inte bli bra bemött. 

Kategorierna representerar upplevelser av omvårdnad för patienter med ALS och deras 

närstående.  Det resultat som framkom har i enlighet med Whittemore och Knafl (2005) sista 

analys steg, eller rekommendation, flertalet gånger kontrollerats mot originalkällorna för att 

säkerställa äktheten i resultatet och samtidigt undvika felaktiga tolkningar. Artikel fördelning 

över resultatet presenteras i Bilaga 6. God spridning av artiklar över resultatet ökar enligt 

Whittemore och Knafl (2005) resultatets reliabilitet. Varje artikel har även kortfattat 

summerats, huvudfynd identifierats, för att validera dess innehåll gent emot funnet resultat se 

Bilaga 4. Kategorierna presenteras i Figur 1 nedan.  

 

 

Figur 1 Kategorier i resultatet. 
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Kvalitetsgranskning av artiklar  

Artiklarna kvalitetsgranskades innan de analyserades för att säkerställa att artiklar av låg 

kvalitet inte inkluderades och således påverkade resultatets trovärdighet negativt. Whittemore 

och Knafl (2005) ansåg att referensramen för kvaliteten i en integrerad litteraturstudie är 

otydlig då de olika studierna har olika design. Där av ansågs det lämpligt att kvalitetsgranska 

utifrån specifika kriterier beroende på artiklarnas valda design. De specifika kriterierna för 

denna studiens kvalitetsgranskning skedde via Willman et al. (2011) två granskningsmallar. 

En för granskning av de kvalitativa och en för de kvantitativa se Bilaga 2 och 3.  För att 

kvalitetskraven på artiklarnas innehåll skulle passa studien har delar av mallarna tagits bort. 

Frågan angående datamättnad och generering av ny teori i den kvalitativa granskningsmallen 

exkluderades på grund av bristande kunskaper i att kunna svara korrekt på denna frågan vilket 

påverkade artiklarnas kvalitetsbedömning. Det ansågs även inte påverka denna studiens 

resultat negativt att exkludera dessa frågor. Mallen för kvalitetsgranskning av de kvantitativa 

artiklarna har ej ändrats utan bibehållits i originalformat.  

 

Kvalitetsberäkningen innebar att varje ja i respektive mall gav 1 poäng, varje nej eller vet ej 

gav 0 poäng. Antalet poäng räknas sedan samman i procentsats. Artiklar som tilldelats 80–

100% ja, hade hög kvalitet. Artiklar med 70–79% ja, hade medel kvalitet och de med 60–69% 

ja hade låg kvalitet. Artiklar med hög och medel kvalitet inkluderades i denna studien. Tre 

artiklar med låg kvalitet exkluderades för att inte påverka kvalitén av resultatet. Översikt av 

valda artiklars design, deras huvudfynd samt kvalitet finns presenterad i Bilaga 4.  

 

Etiskt övervägande 

Vid forskning på människor, oavsett om det är enskilda individer, patienter eller hela 

befolkningen, finns det en etikbetydelse mellan forskaren och den som blir utforskad. Den 

som forskar har ansvar för att hantera information om människors liv, hälsa och har där med 

ett ansvar för att informationen hanteras konfidentiellt. I forskningens alla steg finns det etiska 

frågor och övervägningar som måste göras (Sandström & Kjellström, 2013). Enligt World 

Medical Association (2013) har alla som deltar i forskning rätten att antingen avstå eller ge 

sitt samtycke till deltagande. I denna studien ingick redan publicerade vetenskapliga artiklar 

som har genomgått en kvalitetsgranskning. En av frågorna i kvalitetsgranskningsmallarna 

(Bilaga 2 & 3) handlar om huruvida studien hade ett etiskt övervägande, vilket alla valda 
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artiklar hade. Samtliga inkluderade artiklarna hade dessutom ett etiskt godkännande från en 

etikkommitté. En etisk övervägande innebar resonemang kring de etiska aspekter som berörde 

studien i artikeln. Genom att en artikel hade ett etisk övervägande ökades detta det 

vetenskapliga värdet (Wallengren & Henricson, 2012).  

Resultat 
Analysen resulterade i följande fem kategorier att vara beroende av andra, att sjukdomen blir 

ett hot mot autonomi och integritet, att vara beroende av hjälpmedel, att känna trygghet och 

att inte bli bra bemött se Figur 1. 

 

Att vara beroende av andra 

Patienter upplevde det som påfrestande att alltid vara beroende av andra människor. De 

uttryckte upplevelser av att alltid behöva be om hjälp eller att hela tiden berätta för 

vårdpersonal vad som ska göras eller inte kan göras (Ando et al., 2015; Larsson Jakobsson, 

Fröjd, Nordin & Nygren, 2015). Patienter uttryckte även att de måste påminna vårdpersonalen 

om och om igen även vid små saker, medans närstående upplevde att vårdpersonalen tagit 

över patientens vård helt. En del patienter försökte klara sig själva så länge de kunde för att de 

inte ville ha obehöriga som hjälpte dem, men för att senare tvingas be om hjälp ändå (Ando et 

al., 2015; O’Brien, Whitehead, Jack, & Mitchell, 2011). Patienter upplevde att sjuksköterskan 

hade den bärande organisations rollen för deras omvårdnad. Relationen med sjuksköterskan 

upplevdes därav som väsentlig för patientens och deras närståendes vardag, samt väsentlig för 

deras välmående överlag (Beisecker, Kuckelman Coob & Zeigler, 1988; O’Brien et al., 2011). 

Steinhauser et al., 2000 fann att 97% av de tillfrågade patienterna, ansåg att en god relation 

med sjuksköterskan var viktigast i deras upplevelse av god omvårdnad.  

 

En del patienter var nöjda med vården och förklarade att de aldrig hade klarat sig utan 

vårdpersonalen insatser, de förklarade även hur viktigt det är att kunna lita på sin personal. 

Vissa patienter och närstående poängterade även ett beroende av att kontinuiteten följdes för 

att säkerställa patientens komplexa vårdbehov (Bolmsjö & Hermerén, 2003; Larsson 

Jakobsson et al., 2015). Vissa patienter upplevde det som påfrestande att alltid vara 

uppbokade, med olika besök, på grund av sin omvårdnad medans andra patienter upplevde att 

de inte fick den hjälp de behövde från sin omvårdnadspersonal (Akiyama et al., 2006; Larsson 
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Jakobsson et al., 2015). Både patienter och deras närstående kände ett beroende till sina 

omvårdnadspersonal samt ett beroende av en nära och väl fungerande relation med bland 

annat sjuksköterskan. En del patienter var besvikna att de inte kunde få avancerade vården i 

hemmet eller i alla fall närmare deras hemort. Patienter kände även ett beroende till sina 

sjukgymnaster. De önskade mer hjälp och bättre kontakt, för att kunna bibehålla vissa 

motoriska rörelser längre (Akiyama et al., 2006; Ando et al., 2015; Larsson Jakobsson et al., 

2015).  

 

"And as well, she didn’t shave me, so I have no shave now and I hate that. 

I’ve always had a shave every day of my life..." (Ando et al., 2015, s. 347).  

  

Att sjukdomen blir ett hot mot autonomi och integritet 

Det framkom att vårdpersonalen ibland tagit över vården och gjort beslut där 

patienten ansåg att det borde varit deras egna beslut. 95% av patienterna och 98% av 

de närstående upplevde det som väsentligt för deras autonomi att bemötas av 

vårdpersonal som lyssnade på dem (Steinhauser et al., 2000).  Upplevelser såsom att 

läkare och annan personal inte talar direkt till patienten på grund av bland annat 

dennes talsvårigheter tenderade att hända allt för ofta. Somliga patienter upplevde 

även att personal inom sjukvården tilltalade dem som om de vore lågt begåvade eller 

hade nedsatt hörsel. Patienter upplevde även att vårdpersonalen ofta avbröt dem eller 

vände sig till deras närstående. Detta ledde till att patienten inte upplevde sig delaktiga 

i sin vård (Bolmsjö, 2001; Morris et al., 2013; O’Brien et al., 2011). En önskan om 

ökad förståelse och tid att uttrycka sig, vid till exempel läkarbesök, uttrycktes ofta 

enligt Bolmsjö (2001); Morris et al. (2013); O’Brien et al. (2011).  

 

Patienter beskriver händelser där vissa delar av omvårdnaden inte utförs, trots 

patienten alltid haft dem, och därav inte fått den omvårdnaden de vill ha (Ando et al., 

2015; Steinhauser et al., 2000). Patienter och deras närstående uttryckte en vilja att 

kunna välja den omfattande vården som erbjöds men istället verkade 

sjukvårdspersonal, eventuellt för att skona dem från sjukdomens tråkiga utveckling, 

undanhålla fullständig information kring olika alternativ till behandlingar. De 

upplevde även att de inte fått fullständig information kring olika symtom och dess 
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utveckling (Beisecker et al., 1988; Larsson Jakobsson et al., 2015). Wicks & Frost 

(2008) fann att när patienter och närstående tillfrågades kring vetskapen om vanliga 

symtom på ALS så kunde enbart ca 40% svara korrekt på dessa frågor vilket innebar 

att ca 60% fått otillräcklig eller bristande information kring deras diagnos. 88% av 

patienterna hade föredragit att få sjukdoms informationen skriftligt istället för 

muntligt (Steinhauser et al. 2000). Patienter upplevde sig därmed bara ha blivit 

påtvingade specifika vårdmoment utan förklaring (Akiyama et al., 2006; Ando et al., 

2015; Steinhauser et al. 2000; Wicks & Frost, 2008).  

 

Vid omvårdnaden upplevde vissa patienter sig övergivna och ifrågasatte, och ifrågasatte om 

det var för mycket begärt att bli behandlad som en människa trots att de var döende. Vården 

upplevdes försöka övertala patienterna att ta emot vård medans patienterna kände att denna 

vården hindrade dem från att leva det liv som de önskat (Bolmsjö & Hermerén, 2003; Morris 

et al., 2013; O’Brien et al., 2011). Behovet av hjälp från sjukvården krockade med 

patienternas behov av självständighet och privatliv. Patienterna uttryckte ofta förlorad egen 

tid och önskade att vårdpersonalen hade respekterat deras integritet och att de ibland bara 

lämnat patienten ifred. På grund av den förlorade egentiden upplevde patienterna, brist på tid 

till att reflektera över sjukdomen. De upplevde sig inte heller fått tiden till att vara ledsna för 

de ville inte gråta framför vårdpersonalen (ibid). 

 

Patienterna och deras närstående uttryckte vikten av att vårdpersonalen är införstådda i vad 

som är viktigt för just denna patientens omvårdnad och inte bara gör som de brukar hos alla 

andra patienter. De uttryckte även en önskan om att vårdpersonalen varit mer medveten om att 

patienten inte bara är en döende patient utan en levande individ (Bolmsjö & Hermerén, 2003; 

Morris et al., 2013; O’Brien et al., 2011). Patienter och närstående upplevde sig sakna stöd, i 

att få bearbeta de psykologiska aspekterna av sjukdomen, med en person som inte hade 

anknytning till sjukvården. Patienter med religiös bakgrund hade önskat en möjlighet av få 

kontakt med en präst eller annan religiös representant i ett tidigt skede. För att lättare kunnat 

bearbeta diagnosen även på det spirituella planet. Detta hade kunnat ge utrymme för både 

patient och närstående att bättre kunnat bearbeta den existentiella biten (Ando et al. 2015; 

Bolmsjö & Hermerén, 2003, Foley, Timmonen & Hardiman, 2016). 
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"They’re trying to persuade me, yeah, very much so. I know they’re all at 

it, trying get me to change my mind – even though really, I think it’s my 

decision. And I have tried to tell them. I do say the same thing every time I 

go there." (Ando et al., 2015, s. 352). 

 

Att vara beroende av hjälpmedel 

Att vårda Patienter med ALS innebär behov och svårigheter inom många olika områden. 

Vilket innebar omvårdnadsbehov som innefattade mer än medicinska behov. En del av 

patienterna var beroende av medicinsktekniska hjälpmedel och upplevde att om de fått den 

hjälp de behövde i tid hade eventuellt större möjligheter för dagliga aktiviteter skapats. 

Patienter och närstående uttryckte även att personalen, kopplade till hjälpmedlen, hade varit 

kontaktbar dygnet runt. Patienterna uppskattade tillgängligheten och var mycket nöjda med 

den hjälp och service som hade erbjudits (Ando et al, 2015: Larsson Jakobsson et al., 2015; 

Martin et al, 2016; Sundling, Ekman, Weinberg & Klefbeck, 2009). Arbetsterapeutens 

kunskaper kring ALS patientens hjälpmedel har dessutom givit stöd och förtroende till teknisk 

utrustning både för patienten och dennes närstående, varpå de känt sig bekvämare i vardagen 

vid användning av utrustningen (Akiyama et al., 2006; Ando et al., 2015; Larsson Jakobsson 

et al., 2015). 

 

Ett effektivt medel för att lösa kommunikationsproblem samt att säkerställa patientens 

delaktighet i vården var olika tekniska hjälpmedel såsom pektavla, texttelefon videosamtal 

och datorer. Dessa hjälpmedel gjorde att patienten upplevde att till exempel läkare behandlar 

dem som den livs levande personen de var, vilket var något Bolmsjö och Hermerén (2006); 

O’Brien et al. (2011) fann vara väsentligt för patienterna. Närstående och patienter upplevde 

vårdpersonalen som mer tålmodig och förstående då de valt att kommunicera via dessa 

hjälpmedel. Detta tros ha lett till bättre resultat av vården överlag för den enskilde individen 

(Beisecker et al., 1988; Morris et al., 2013; O’Brien et al., 2011). 

 

Patienter upplevde sig samtidigt ibland varit påtvingade att använda de medicintekniska 

hjälpmedlen. En del patienter upplevde sig inte haft något annat alternativ. Patienter och 

närstående upplevde sig vara beroende av hjälpmedel för att kunna få god vård. Somliga 

patienter upplevde dock att deras medicinsktekniska hjälpmedel hade försämrat deras hälsa, 
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samt att de blivit påtvingade dessa hjälpmedel av sjukvården trots att de inte velat ha dem 

(Ando et al., 2015; Martin et al., 2016; Sundling et al., 2009).  

 

"I don’t want to end up like one of those people who just lives hooked up 

to a machine. They’re not really living, I wouldn’t want it to be all the 

time and not have any life. When I first heard it [NIV] – that was what I 

thought. That’s what I’m afraid of..." (Ando et al., 2015, s. 349). 

 

Att känna trygghet 

Patienter med ALS har många och ständiga kontakter med olika representanter inom 

sjukvården och det har visat sig råda blandade känslor hos patienterna och deras närstående 

(Morris et al., 2013; O’Brien et al., 2011). God kommunikation med bland annat 

sjuksköterskan har givit en trygghetskänsla och möjligheten till reflektion över diagnosen. 

Patienter och närstående beskriver en befriande känsla av att slippa vara den som kontaktar 

och kommunicerar med alla inblandade professioner då sjuksköterskan tagit över planeringen 

av deras vård (Bolmsjö & Hermerén, 2006; O’Brien et al., 2011).  

 

En bra relation och kontinuerlig kontakt med till exempel sjukgymnasten, ledde till att 

patienten fått möjlighet till ökad kropps insikt, kunnat identifiera nya symtom och upplevt att 

de kunnat bibehålla funktionen av vissa kroppsrörelser längre (Bolmsjö & Hermerén, 2006; 

O’Brien et al., 2011). Patienter och deras närstående upplevde trygghet i att vara omringade 

av kompetent personal. Stöttning och hjälp från olika sjukvårdsrepresentanter ledde till 

känslor av bibehållen kontroll. Kontroll över sin kropp, sin vård och sina liv (ibid.).  

De patienter och närstående som erbjudits möjlighet till stöttning av till exempel religiösa 

representanter och kuratorer beskrev en uppskattning till vården.  

 

Uppskattningen grundades på känslan av att vården hade kompetensen att tidigt identifiera 

behov som ej var enbart medicinska, ett behov som många patienter och närstående inte själva 

upptäckt eller sökt hjälp för. Patienter och närstående upplevde en trygghetskänsla i att vården 

där med gjort sitt yttersta i att främja deras totala hälsa och välmående (Bolmsjö & Hermerén, 

2003; Steinhauser et al., 2000). Närstående upplevde att detta lett till ett ökat förtroende för 

vården överlag, och poängterade att trots ibland dåliga erfarenheter, hade de en förståelse för 
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sjukvården och kände sig trygga i deras händer. Patienter tenderade dessutom att ursäkta 

vårdpersonalens klumpiga kommentarer och dåliga bemötande då även de hade förståelse för 

att det inte kunnat vara enkelt att vårda en patient med deras diagnos (O’Brien et al. 2011; 

Steinhauser et al., 2000).  

 

“They didn’t give too much information. Instead, they tried to be sensitive 

to what we wanted to know. They showed incredible respect by listening to 

what we wanted before anyone responded. It felt like they tried to give 

suggestions that would suit. “(Larsson Jakobsson et. al., 2015, s. 1572) 

 

Att inte bli bra bemött 

Patienterna upplevde ibland att personal verkade sakna förståelser för problemen de 

kunde ha med att uttrycka sig verbalt. Att föra en konversation kunde många gånger 

ta lång tid och vara ansträngande för patienten, detta upplevdes som påfrestande och 

irriterande för sjukvårdspersonal. Känslor av förvirring och irritation uppstod på 

grund av att patienter och närstående blivit tilldelade varierande information, kring 

symtom och behandlingar, från sjukvårdens olika representanter. Närstående beskrev 

dessutom att den varierande informationen hade givit dem känslor av falskt hopp och 

förtvivlan vid några tillfällen (Beisecker et al., 1988; Larsson Jakobsson et al., 2015; 

Steinhauser et al., 2000; Wicks & Frost, 2008). 77% av patienterna och 74% av 

närstående uppgav sig istället fått söka sjukdoms informationen på internet för att få 

tillfredsställande svar (Wicks & Frost, 2008). 

 

Patienter och närstående beskrev hur deras symtom, specifikt i ett tidigt stadium inte 

upplevts tas på allvar. De har blivit hemskickade och utelämnade att själva vända sig 

till specialister på grund av personal inom främst primärvården inte hade tillräcklig 

kunskap eller erfarenhet av ALS symtom. Kunskapsbristen hade vid tillfällen lett till 

att de upplevt sig bli skickade runt i cirklar, vilket ledde till en misstro till vården. 

Närstående beskrev scenarion av stark frustration och rädsla då de skickats fram och 

tillbaka mellan olika specialister inom sjukvården. Patienterna upplevde därav även 
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brist på sympati (Akiyama et al., 2006; Beisecker et al., 1988; Larsson Jakobsson et 

al., 2015; Steinhauser et al., 2000; Wicks & Frost, 2008). 

 

Det ledde till att både patienter och närstående fick känslor av att det rådde en kamp 

mellan de olika professionerna inom vården. En kamp kring vilka symtom som var 

viktigast att behandla eller vilken behandling som prioriterades högst. Att bli runt 

skickad till olika specialister tenderade även att väcka onödigt falskt hopp, som i 

slutändan ledde till förtvivlan och misstro på vården. Patienter och närstående 

upplevde att kunskapsbristen påverkat deras vård och hälsa negativt (O’Brien et al., 

2011; Steinhauser et al., 2000; Wicks & Frost, 2008). Vilket skapat känslor av att vara 

en belastning för vården hos 81% av patienterna (Steinhauser et al., 2000). 

 

Patienterna beskrev att de stundtals känt sig övergivna av vården, som upplevdes sakna 

förståelse för deras komplexa behov. Närstående beskrev dessutom känslor av ilska och panik 

då de upplevts sig vara tvungna att själva söka sjukdomsinformation, organisera, planera och 

etablera alla kontakter som behövdes. Dessutom ansåg, både patienter och närstående, att den 

information de fått till sig via sjukvården, tenderat att rikta sig enbart mot medicinska behov 

och fysiska symtom (Beisecker et al., 1988; Larsson Jakobsson et al., 2015; Martin et al., 

2016; Morris et al., 2013; O’Brien et al., 2011; Wicks & Frost, 2008). Närstående och 

patienter upplevde att det var de som fått utbilda sjukvårdspersonalen om ALS och informera 

om deras komplexa behov, inte tvärt om. De upplevde därav ibland, sjukvården som 

nonchalant gentemot deras situation vilket ansågs ha påverkat patientens hälsa negativt (Ando 

et al., 2015; Bolmsjö & Hermerén, 2003; Larsson Jakobsson et al., 2015; Morris et al., 2013; 

O’Brien et al., 2011).  

 

"There are shortcomings in the skills, resources or competence of the staff, 

this is an important problem that needs to be addressed. In order to ensure 

my mother´s healthcare and overall health…" (Bolmsjö & Hermerén, 

2013, s. 195).  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

En integrerad litteraturstudie användes för att besvara syftet med studien vilket enligt 

Whittemore och Knafl (2005) ansåg fördelaktigt vid studier främst inom vårdvetenskap och 

medicin. Detta då inkluderandet av enbart kvalitativa artiklar i en vårdvetenskaplig studie 

riskerade att bli missvisande, då stora mängder data av kvantitativ kvalitet exkluderats (ibid.). 

Inför denna studien visade det sig att det inte fanns tillräckligt med kvalitativt material för att 

kunna presentera ett tillförlitligt resultat. Därav gjordes valet att inkludera kvantitativa artiklar 

i studien vilket resulterade i en integrerad litteraturstudie. Data från både kvalitativa samt 

kvantitativa artiklar användes för att studera patienter med ALS och deras närståendes 

upplevelser av den professionella omvårdnaden. Syftet hade även kunnat besvaras genom en 

intervjustudie dock var detta inte möjligt. Det fanns inte tillräckligt med tid för att kunna 

utföra intervjuer med patienter och deras närstående på kandidatnivå.  

 

En integrerad litteraturstudie hade i grunden, trots användandet av kvantitativa data, ett 

kvalitativt synsätt enligt Whittemore och Knafl (2005). Vilket innebär att forskningen låtit nya 

resultat växa fram i processen för att slutligen uppenbara ett fenomen. Forskningsfrågan styr 

själva valet av vilken metod som skulle användas (Forsberg & Wengström, 2016). Enligt 

Whittemore och Knafl (2005) var integrerad granskning en lämplig metod för att sammanfatta 

tidigare empiriska och teoretiska litteraturer. Sammanfattningen skapade en övergripande 

förståelse av specifikt fenomen. Varpå det ansågs lämpligt för denna studien.	

	

Det rådde brist på empiriska studier som berörde själva upplevelsen av omvårdnad i sin 

helhet. Därav valdes det medvetet att inte avgränsa sökningen på årtal för publikation eller 

land. Däremot reflekterades det, i ett tidigt skede, kring eventuella skillnader i upplevelse 

beroende på publikations år eller land. Det beaktades kontinuerligt under analysen för att 

säkerställa resultatets tillförlitlighet. Dock fann inte denna studien några nämnvärda skillnader 

under analysprocessen.  	

 

En artikel publicerad 1988 granskades extra noggrant. Granskningen fann att, trots årtalet, var 

de beskrivna förutsättningarna och livssituation, för patienter och närstående, likvärdigt med 

senare publikationer. Hogden, Foley, Henderson, James och Aoun (2017) skriver att 
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symtomutveckling och sjukdomsförlopp är internationellt och skiljer sig inte åt beroende på 

ursprungsland. Dock bör det beaktas att omvårdnads utbud kan skilja mellan olika länder till 

följd av utveckling och resurser. Det ansågs därav inte relevant för resultatet i denna studie, 

som ämnade att belysa enbart upplevelsen av omvårdnaden oberoende utveckling och 

resurser. 	

 

Valet av att inkludera närståendes perspektiv i upplevelsen grundades främst på att tillgången 

av material baserat på enbart patientens upplevelse var väldigt lite. Vilket enligt Morris et al. 

(2013) kan tänkas bero på bland annat deras behov av omfattande assistans samt svårigheterna 

med att kommunicera verbalt, som sjukdomssymtomen orsakade. 

Kommunikationssvårigheterna ledde till att närstående blivit involverad i studier vare sig det 

varit forskarens intention från början eller ej. Där av presenteras resultat med hänsyn till båda 

individernas inverkan. Fyra av studierna som inkluderats i denna studien har sär skilt 

resultatet på antingen patient eller närståendes perspektiv. 	

 

En integrerad litteraturstudie skulle enligt Whittemore och Knafl (2005) inkludera så mycket 

data som möjligt. Detta uppnåddes via strategiska sök-strategier med välplanerade sökord. 

Det ansågs vara en utmaning att finna korrekta sökord och termer som gav relevant litteratur. 

Felaktiga sökord ledde till irrelevant litteratur, gav ett för högt antal träffar eller för få träffar 

för att kunna leda till ett tillförlitligt resultat. Svenska MeSH användes därav för att finna 

lämpliga sökord som ledde till de blocksökningar som ansågs ge relevant litteratur för studien. 

Två artiklar söktes även upp genom fritextsökning från referenslistan på en översiktsartikel.  

	

I den integrerande studien som genomförts användes databaserna PubMed och CINAHL som 

enligt Polit och Beck (2012) är rekommenderade databaser inom hälso- och sjukvård. 

Sökningen av artiklar bör enligt Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016) göras i 

en relevant databas, det ska då vara under rätt förutsättningarna för studiens syfte. Efter 

sökning i databaserna samt efter granskning av abstrakt och fulltexter återstod tretton artiklar 

som kunde användas till resultatet. Det ansågs vara tillräckligt för att besvara studiens syfte då 

majoriteten av artiklarna höll hög kvalitet. Artiklarna som har använts var publicerade mellan 

åren 1988–2016 och publicerade i Sverige, England, Japan, USA och Irland. Användandet av 

artiklar från flera olika länder gav ett brett perspektiv vilket enligt Willman et al. (2016) är 

positivt för resultatet. 	
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Ett högt antal artiklar ger en studien trovärdighet enligt Willman et al. (2016) och det anses 

krävas minst tio till tjugo artiklar för att en studie skall vara tillförlitlig. Varpå tretton artiklar 

kan anses vara aningen lite dock anser Whittemore och Knafl (2005) att det är kvalitén på 

innehållet, samt forskarens angelägenhet att finna resultatet som avgör tillförlitligheten av en 

studie. Trovärdigheten av en studie blir högre om resultatet är likvärdiga trots att studierna är 

färre i antal eller publicerade i olika länder. 	

 

Resultatdiskussion 
Resultatet av studien kommer att diskuteras utifrån de summerade upplevelserna att vara 

beroende av andra, hot mot autonomi och integritet, att vara beroende av hjälpmedel, trygghet 

och besvikelse.  

 

I resultatet framkom det att patienter och deras närstående upplever att relationen mellan 

patient och vårdpersonalen inte alltid fungerade (Ando et al., 2015). Patienter som var 

beroende av vårdpersonals dagliga omvårdnad upplevde att de inte fått sina behov 

tillgodosedda. Vilket O’Brien et al. (2011) fann då patienterna påpekade att de ofta behövde 

påminna vårdpersonalen om småsaker för att de uppgifterna ska bli utförda och inte 

bortglömda. Det har även framkommit att närstående oftare upplevde att vårdpersonalen tagit 

över vårdandet. Dock visade det sig i andra studier att patienterna var nöjda med relationen 

mellan patienten och vårdpersonalen (Larsson Jakobsson et al., 2015). Även i Bolmsjö och 

Hermerén (2003) studie upplevde patienter och närstående att vårdpersonalen fanns där för 

dem och att relation mellan dem var mycket gott.  Enligt Martinsen (1989) ska sjuksköterskan 

skapa en god relation till både patienten och dennes närstående för att kunna tillgodo se alla 

omvårdnadsbehov samt förhindra känslor av beroende.  

 

Det framkom även att patienterna upplevde att vårdpersonalen tenderat till att ta över 

omvårdnaden samt fatta beslut utan samtycke (Steinhauser et al., 2000). Detta styrks av Ando 

et al. (2015) där patienterna upplevde att vårdpersonalen försökt nästintill tvinga på dem olika 

omvårdnadsåtgärder fast än patienten inte vill. Detta ledde till att behovet av hjälp från 

sjukvården krockade med patientens självständighet och integritet (ibid.). Sjuksköterskan har 

ett ansvar gentemot patienten och dess närstående att säkerställa vården kring patienten (SSF, 
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2017). Somliga upplevelser kan härledas till ALS patientens försvårade eller helt förlorade 

kommunikationsförmåga men patienter anser inte detta borde påverka deras vård negativt i 

den utsträckning det gjort (Morris et al., 2013; O’Brien et al., 2011; Steinhauser et al., 2000). 

 

Patienter och närstående upplevde att relation med sjukvården, bland annat sjuksköterskan, 

var väsentlig för deras välmående och att brister inom detta påverkat deras hälsa och vård 

negativt (Beisecker, Kuckelman Coob & Zeigler, 1988; O’Brien et al., 2011; Steinhauser et 

al., 2000). Vissa patienter uttryckte sig på grund av denna brist även bli indirekt beroende av 

sin närstående för att få sina önskemål framförda korrekt (Bolmsjö & Hermerén, 2003). Både 

patienter och närstående upplevde sig vara beroende av relationen till vårdpersonal samt att 

sjuksköterskan hade en central roll i deras omvårdnad (Beisecker et al., 1988; O’Brien et al., 

2011; Steinhauser et al., 2000). God kommunikationsförmåga finns beskrivet i 

sjuksköterskans kärnkompetenser (Leksell & Lepp, 2013) för att främja god vård. Martinsen 

(1989) menar att sjuksköterskan har ett omvårdnadsansvar gentemot de personer som saknar 

möjlighet att återfå sitt oberoende. Huruvida detta beroende ledde till välbefinnande och 

känslor av trygghet eller upplevdes som hot mot autonomin och integriteten verkar bero på 

kompetensen hos vårdpersonalen som vårdade.  

 

Det visade sig även att patienter kände ett beroende till sina hjälpmedel (Ando et al., 2015). 

Några av de medicintekniska hjälpmedlen som fanns att tillgå skapade rädsla och oro för 

patienten vid användningen (ibid.) Sundling et al. (2009) styrker dessa känslor och fann även 

att vissa patienter upplevt att de inte varit hjälpta av sina hjälpmedel utan att dem enbart 

skapat mer problem och oro. Larsson Jakobsson et al. (2015) och Martin et al. (2015) fann 

däremot att patienter och närstående överlag varit nöjda med sina hjälpmedel och att de inte 

upplevde sig vara beroende av dem. Akiyama et al. (2006) styrker detta genom att belysa att 

patienter med ALS som får stöttning och utbildning, vid användandet av hjälpmedel, kände 

sig både tryggare med hjälpmedlet och upplevde en större trygghet i relationen till sjukvården 

(ibid).   

 

Vårdpersonalen verkade många gånger, enligt närstående och patienter, att sakna tiden, 

förståelsen eller kunskapen som krävs vid vårdandet av en patient med ALS. Vilket ledde till 

bristande förtroende för sjukvården enligt Larsson Jakobsson et al. (2015) och Beisecker et 

al., (1988). Stundtals upplevde närstående att sjukvårdens undanhållande eller förfinande av 
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sjukdomsinformation varit kränkande. Därmed ansåg även O’Brien et al. (2011) att patientens 

vård försämrats på grund av bristande eller ofullständig kunskap kring diagnosen och 

sjukdomsförloppet. Wicks och Frost (2008) fann även att trolig orsak till besvikelsen på 

sjukvården grundades på vårdpersonalens bristande kompetens och erfarenheter av ALS. 

Patienter beskriver hur de har skickats runt till olika specialister utan resultat och hur detta har 

tärt på det psykologiska måendet. O’Brien et al. (2011) ansåg att bristande kompetens i dessa 

fall lett till känslor av bland annat falskt hopp och förtvivlan. Enligt Bolmsjö och Hermerén 

(2003) hade även tankar, hos patienter, väckts kring påverkan av den psykiska och fysiska 

hälsan i dessa fall. 

 

Patienter och närstående upplevde det som påfrestande att själva behöva uppsöka information 

kring diagnosen. Många gånger upplever patienter sig även vara den tvingats utbilda 

vårdpersonalen i ALS istället för tvärt om (O’Brien et al., 2011). För att patienter skall kunna 

vara delaktig i den egna vården samt säkerställa kvalitén på den, krävs det korrekt och 

fullständig information som framförts på förståeligt sätt till patienten och dess närstående 

(O’Brien et al., 2011; Steinhauser et al., 2000). Det här skall sjuksköterskan beakta enligt SSF 

(2014) etiska kod. Det beskrivs även av Leksell och Lepp (2013) som en av sjuksköterskan 

kärnkompetenser. 

 

Patienter upplevde att deras omvårdnadsbehov var större än de medicinska behoven men att 

sjukvården inte haft samma prioriteringsordning. Dessa omvårdnadsbehov ansågs bäst kunna 

tillgodoses med specialiserad personal med korrekta kunskaper om ALS (Bolmsjö, 2001; 

Morris et al., 2013; O’Brien et al., 2011; Steinhauser et al., 2000). Patienter och närstående 

beskrev ett beroende av bland annat sjuksköterskan, både sett positivt och negativt (Bolmsjö, 

2001; Bolmsjö & Hermerén, 2003; Larsson Jakobsson et al., 2015; Martin et al., 2016; Morris 

et al., 2013; O’Brien et al., 2011; Steinhauser et al., 2000). Vilket går i linje med Martinsen 

(1989) teori om att beroende tillståndet oftast blir tydligare vid sjukdom och ohälsa. 

Kompetent vårdpersonal hade kunnat erbjuda trygghet och omtanke i vardagen. Bolmsjö och 

Hermerén (2003) skriver att de patienter som haft en god relation, med kompetent 

vårdpersonal, är överlag känt sig tryggare i sin situation. Framtida studier skulle kunna belysa 

mer ingående vilka specifika faktorer som kan tänkas påverka upplevelser av beroende och 

trygghet i syfte att förbättra vården för Patienter med ALS och dess närstående ytterligare. 
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Slutsatser 

Denna integrerade litteraturstudien beskriver upplevelser som patienter med diagnosen ALS 

och deras närstående hade av professionell omvårdnaden. Relationen med vårdpersonalen 

påverkade upplevelsen av god omvårdnad, självkänslan och livskvalitén hos patienter och 

närstående. Även bemötandet av patienter med ALS och deras närstående påverkade deras 

upplevelser. Bemötandet var dessutom väsentligt för skapandet av en god relation med 

sjuksköterskan. Sjuksköterskan hade en central roll i patientens omvårdnad. Känslor av 

trygghet och befrielse beskrevs då patienten och sjuksköterskans haft en välfungerande 

relation. Analysen fann att den ledande och välutbildade sjuksköterskan skapade de relationer 

som ledde till att patienterna upplevde välbefinnande och delaktighet i den egna vården. 

Studien fann att patienter och närståendes hälsa är beroende av en god relation till 

vårdpersonal, främst sjuksköterskan, som är central i påverkandet av upplevelserna.  

 

 

Självständighet 

Studien har i största del skrivits tillsammans av Beatrice Dahl och Erasmus Karlsson. 

Informationen till inledningen söktes gemensamt men stycket skrevs huvudsakligen av 

Erasmus. Bakgrunden skrevs enskilt, förutom problematiseringen, och godkändes sedan av 

varandra. Erasmus skrev stycket om ALS och omvårdnad av patienter med ALS. Kari 

Martinsens omsorgsteori och upplevelse stycket skrevs av Beatrice. Urval, datainsamling 

utfördes gemensamt. Inför analysen lästes alla valda artiklar av båda författarna separat. 

Resterande analysering skedde gemensamt. Kvalitetsgranskning skedde separat för att sedan 

godkännas gemensamt. Resterande delar av arbetet så som resultat och diskussion skrevs 

gemensamt med likvärdig insats.  
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Bilaga 1 Databassökningar 
Sökordskombinationer Sökmotor Sökdatum Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

fulltext- 

artiklar 

Antal 

valda 

artiklar 

amyotrophic lateral sclerosis CINAHL 20/2–18 3,780 0 0 0 

amyotrophic lateral sclerosis 

OR motor neuron disease 

CINAHL 20/2–18 4,785 0 0 0 

experience of nursing CINAHL 20/2–18 12,624 0 0 0 

patient experience CINAHL 20/2–18 28,100 0 0 0 

Care  CINAHL 20/2–18 1,105,683 0 0 0 

amyotrophic lateral sclerosis 

OR motor neuron disease 

AND experience of nursing 

CINAHL 22/2–18 3 3 2 0 

amyotrophic lateral sclerosis 

OR motor neurone disease 

AND patient experience 

CINAHL 22/2–18 57 36 10 0 

amyotrophic lateral sclerosis 

OR motor neuron disease 

AND care AND patient 

experience 

CINAHL 1/3–18 31 24 14 5 

1# ALS OR Amyotrophic 

Lateral Schlerosis 

PubMed 28/2 45 271  0 0  0 

2# ALS OR Amyotrophic 

Lateral Schlerosis OR Lou 

Gering  

PubMed 28/2 45 270  0 0  0 

3# Motor Neuron Disease OR 

MND 

PubMed 28/2 37 252  0 0  0 

4# Experience OR Experiences PubMed 28/2  696 668  0 0  0 

5# Patient OR Patients PubMed 20/2–18 5 838 022  0 0  0 
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6# Caregiver OR Caregivers PubMed 28/2 64 898  0 0  0 

Healthcare PubMed 1/3 1 186 354  0  0  0

2# AND 3# AND 4# AND 5# 

AND 6# 

PubMed 1/3 30 20 7 5 

patient’s perspective AND  1# 

AND 4# 

PubMed 22/2–18 35 1 1 1 

2# AND 4# AND nursing care 

AND patient view  

PubMed 22/2–18 2 2  2  0
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll för kvalitativa artiklar 

Mall för kvalitetsbedömning av studie med kvalitativ metod 

Följande mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 

metod är utarbetad av Institutionen för hälsa vid Blekinge 

Tekniska Högskola, med utgångspunkt från mall presenterad i 

Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). 

Evidensbaserad omvårdnad. En bro mellan forskning & klinisk 

verksamhet. Lund: Studentlitteratur.  

      

Artikelns författare/titel  

  

      

Tidskriftens bedömningssystem Peer review 

Double blinded                    Singel blinded             Ej angivet 

      

Finns det ett tydligt syfte?  Ja  Nej  Framkom 

ej  

Karaktäristika för 

 Informant 

Ålder 

Antal 

Man/kvinna 

    

Är kontexten presenterad?  Ja  Nej  Vet ej 

Finns etiskt resonemang?  Ja  Nej  Vet ej 

Urval        

- Relevant?  Ja  Nej  Vet ej  

- Strategiskt? (om tillämpligt) Ja  Nej  Vet ej 

Metod för       

- urvalsförfarande tydligt beskriven? Ja  Nej  Vet ej  

-datainsamling tydligt beskriven?  Ja  Nej  Vet ej  

- analys tydligt beskriven?  Ja  Nej  Vet ej  

Giltighet        

- Är resultatet logiskt och begripligt?  Ja  Nej  Vet ej  

- Råder analysmättnad?  Ja  Nej  Vet ej  

Kommunicerbarhet        

-Redovisas resultatet klart och tydligt?  Ja  Nej  Vet ej  

-Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram?  Ja  Nej  Vet ej  

  

Kvalitetsberäkning 
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Varje ja ger ett (1) poäng, varje nej eller vet ej ger noll (0). 

Totalsumman räknas i procent. 

Granskningspoäng; grad I hög (80-100%); grad II medel (70-

79%); grad III låg (60-69%) 

Totalpoäng:…………………. 

      

  

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

      

Hög                                       Medel                          Låg       

        

Kommentar till bedömning       

……………………………………………………       
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Bilaga 3 Granskningsprotokoll för kvantitativa artiklar 

Mall för kvalitetsbedömning av studie med kvantitativ metod 

Följande mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ metod är utarbetad av Institutionen för hälsa vid 

Blekinge Tekniska Högskola, med utgångspunkt från mall presenterad i Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. 

(2011). Evidensbaserad omvårdnad. En bro mellan forskning & klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur. 

  

Artikelns författare/titel ……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..............................

..... 

  

Tidskriftens bedömningssystem Peer review

Double blinded                    Singel blinded                      Ej angivet 

  

Beskrivning av studien   

Forskningsmetod RCT CCT (ej 

randomiserad) 

  multicenter, antal center 

  kontrollgrupp/-er

Patientkaraktäristika Antal 

…………………………………………

……………………… 

Ålder 

…………………………………………

……………………… 

Man/kvinna 

…………………………………………

………............. 

Kriterier för inkludering/exkludering 

Adekvat inkludering/exklusion Ja Nej 
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Intervention..............................................................................................................................................

.. 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..............................

..... 

  

Vad avsåg studien att studera? (syftet) 

Dvs. vad var dess primära resp. sekundära 

effektmått.............................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..............................

...... 

  

Urvalsförfarandet beskrivet? Ja Nej   

Representativt urval? Ja Nej   

Randomiseringsförfarandet beskrivet? Ja Nej Vet ej 

  

Likvärdiga grupper vid start? Ja Nej Vet ej 

  

Blindning av patienter? Ja Nej Vet ej 

  

Blindning av vårdare? Ja Nej Vet ej 

Blindning av forskare? Ja Nej Vet ej 

  

 

  

Bortfallsanalysen beskriven? Ja Nej Vet ej

Bortfallsstorleken beskriven? Ja Nej Vet ej

Adekvat statistisk metod? Ja Nej Vet ej

Är instrumenten valida? Ja Nej Vet ej

Är instrumenten reliabla? Ja Nej Vet ej

Är resultatet generaliserbart? Ja Nej Vet ej
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Etiskt resonemang? Ja Nej Vet ej

  

Kvalitetsberäkning 

Varje ja ger ett (1) poäng, varje nej eller vet ej ger noll (0). Totalsumman räknas i procent.

Granskningspoäng; grad I hög (80-100%); grad II medel (70-79%);grad III låg (60-69%) 

 

Totalpoäng: ……………........ 

  

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

Hög                                         Medel                                  Låg 

  

Kommentar till bedömning 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………....................................................

.................................................................................................................................................. 

 

  



 

 

38 

 

Bilaga 4 Artikelöversikt 

Författare/år/land Titel Metod Huvud Fynd Urval Kvalite

t 

1# Larsson 
Jakobsson, B., 
Fröjd, C., 
Nordin, K., & 
Nygren, I. 
2014, Sverige  
 

Relatives of 

patients with 

amyotrophic lateral 

sclerosis: Their 

experience of care 

and support  

Intervjustudie 

 

 

 

Upplevelser av att vara beroende, vilken 

hjälp de har fått och inte fått. Brister hos 

personalen som ger omvårdnad och hur det 

har fått viss information, känslor detta ledde 

till. 

15 personer 

deltog. 

7 fruar, 4 

makar och 4 

döttrar.  

 

Hög 

2# Ando, H., 
Williams, C., 
Angus, R. M., 
Thornton, E. W., 
Chakrabarti, B., 
Cousins, R., & ... 
Young, C. A 
2015, USA 
 

Why don't they 

accept non-invasive 

ventilation? insight 

into the 

interpersonal 

perspectives of 

patients with motor 

neurone disease 

 

Intervjustudie  Deltagarna upplevelse av att bli vårdad av 

personal samt om hur det är att vara 

beroende av medicintekniska hjälpmedel.   

 

Nio patienter 

med MND 

(manlig = 7, 

medelålder = 

67 år) deltog 

i denna 

studie. 

 

 

Hög 

3# Steinhauser, 
K. E.,   
Christakis, N. 
A., Clipp, E. C., 
McNeilly, 
M., McIntyre, L., 
Tulsky, J. A.  
2000, USA.  

Factors considered 

important at the end 

of life by patients, 

family, physicians, 

and other care 

providers. 

 

Enkätstudie 

 

 

Jämförelse av närståendes och patienters 

upplevelser av beroendeställning, 

kommunikationen med personal, önskemål 

om bättre kvalitet på vården. 

2000 enkäter 

utskickade 

1462 svar. 

Hög 

4# O’Brien, M., 
Whitehead, B., 
Jack, B. & 
Mitchell, J. D. 
2011, England.  

From symptom 

onset to a diagnosis 

of amyotrophic 

lateral 

sclerosis/motor 

neuron disease 

(ALS/MND): 

Experiences of 

people with 

ALS/MND and 

family carers – a 

qualitative study 

Intervjustudie Upplevelse vid kontakt och kommunikation 

med olika vårdrepresentanter inom olika 

delar av vården. Primär, hem och somatisk 

vård. Missnöjda med bland annat 

diagnosbesked och organisationens struktur 

och allmänt bemötande.  

52 deltagare 

var av  

24 Patienter 

28 

Närstående 

vårdare 

Hög 
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5# Morris M., 
Dudgeon B. J. & 
Yorkston K. 
2013, USA 

A qualitative study 

of adult AAC users’ 

experiences 

communicating 

with medical 

providers 

Intervjustudie 

med audio och 

videoinspelning 

Upplevde problem med kommunikationen 

och kommunikationsmedel vid kontakt med 

vården. Känslor detta leder till. 

12 deltagare  

Var av 8 

även deltog I 

filmning vid 

användning 

av online 

instrument 

Hög 

6# Wicks P. & 
Frost J.  
2008, USA 

ALS patients 

request more 

information about 

cognitive symptoms 

Enkätstudie Upplevelser i samband med felaktig eller 

utebliven information vid kontakt med 

vården då nya symtom framträder.  

Totalt 247 

108 kvinnor 

139 män 

Hög 

7# Beisecker, A 
E., Kuckelman 
Coob, A., & 
Ziegler, D, K. 
1988, USA.  

 

Patients' 

Perspectives of the 

Role of Care 

Providers in 

Amyotrophic 

Lateral Sclerosis.  

Intervjustudie Belyser sjuksköterskans roll I omvårdnaden. 

Vilka yrkesroller som är bättre än andra och 

hur patienter och närstående vill att vården 

skall behandla dom. 

41 deltagare Medel 

8# Akiyama 
MO., Kayama 
M., Takamura 
S., Kawano Y., 
Ohbu S & 
Fukuhara S. 
2006 
Japan. 

A study of the 

burden of caring for 

patients with 

amyotrophic lateral 

sclerosis (MND) in 

Japan. 

Intervjustudie Närståendes perspektiv på vårdandet och 

problematiken kring hjälpmedel, kontakten 

med sjukvården, relations brister och dess 

inverkan. 

12 Deltagare 

Närstående 

vårdare till 8 

patienter 

som vårdas 

hemma och 

4 Vårdas på 

sjukhem 

 

Hög 

9# Bolmsjö I. & 
Hermerén G. 
2003, Sweden. 

Conflicts of 

Interest: 

experiences of close 

relatives of patients 

suffering from 

amyotrophic lateral 

sclerosis 

Intervjustudie Vikten av integritets bevarande arbete. 

Relationen med bland annat sjuksköterskans 

vikt och inverkan. Känslor och upplevelser 

kring att behöva ta hjälp av andra. Vikten av 

kommunikation mellan patient och 

närstående. 

8 Deltagare Medel 
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10# Bolmsjö I. 
2001, Sverige	 

Existential Issues in 

Palliative Care: 

Interviews of 

Patients with 

Amyotrophic 

Lateral Sclerosis 

 

Intervjustudie Deltagarnas upplevelser av kommunikation 

problematik. Hur det påverkar deras 

mående. 

8 Deltagare  Hög 

11# Sundling, I, 
M., Ekman, S, I., 
Weinberg, J., & 
Klefbeck, B., 
2009, Sverige.  

Patients’ with ALS 

and caregivers’ 

experiences of non-

invasive home 

ventilation 

 

Intervjustudie  Upplevelser av att vara beroende av 

hjälpmedel och kommunikationen med 

representanter från vården ansvariga för 

hjälpmedel.  

8 Deltagare 

2 Män 

6 kvinnor  

Hög 

12# Foley, G., 
Timonen V., & 
Hardiman O. 
2016, Ireland. 

"I hate being a 

burden": The 

patient perspective 

on carer burden in 

amyotrophic lateral 

sclerosis. 

 

Intervjustudie Upplevelser av autonomi och integritet. 

Samt känslor förknippade med att inte bli 

förstådd eller sedd. 

34 deltagare  Medel 

13# Martin, N., 
Lawrence, V., 
Murray, J., 
Janssen, A., 
Higginson, I., 
Lyall, R., 
Burman, R., 
Leigh, P. N., Al-
Chalabi, A, och 
Goldstein, L, H., 
2016, England. 
 

Decision Making 

About Gastrostomy 

and Non-invasive 

Ventilation in 

Amyotrophic 

Lateral Sclerosis 

 

Intervjustudie Deltagarna berättar om att leva med 

hjälpmedel och om hur de har fått 

information kring hjälpmedel och 

symtomutveckling till sig. God kontakt är 

viktigt.   

20 deltagare Hög 
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Bilaga 5 Exempel på textenheter 

Textenhet (eng.) Textenhet (sve.) Reducering  Etiketter 

(9#) “the staff has 
taken over 
completely 
regarding my 
mother's care” 
   

Vårdpersonal har tagit 
över helt när det kommer 
till min mammas vård... 

Vårdpersonal har tagit 
över 

beroende av 
andra  

(4#) “sooner or 
later I will be 
forced to ask for 
help from the 
people who work 
here”  

Förr eller senare kommer 
jag väl ändå tvingas be 
om vårdpersonals hjälp 

Tvingas be om hjälp  autonomi och 
integritet 

(13#) “I don’t 
want to end up 
one of those, 
hooked up to a 
machine” 

Jag vill inte hamna som 
en av dem som bara lever 
uppkopplade till en 
maskin 

Jag vill inte leva 
uppkopplad 

beroende av 
hjälpmedel 

(7#) “I love my 
nurse, I can call 
her anytime.” 
 

jag älskar min 
sjuksköterska, jag kan 
ringa henne när som 
helst. 

Älskar min 
sjuksköterska 

trygghet 

(4#) “...the lack of 
knowledge 
amongst the 
personnel is 
obvious.” 
 

Det märks så tydligt att 
det finns brister i 
vårdpersonals kunskaper 

Brister i kunskapen bemötande 
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Bilaga 6 Artikelfördelning i resultatet.  

 

 

Vetenskapliga studier  Att vara 
beroende av 
andra  

Att sjukdomen 
blir ett hot mot 
autonomi & 
integritet  

Att vara 
beroende av 
hjälpmedel  

Att känna 
trygghet 

Att inte bli bra 
bemött 

Larsson, Jakobsson et al. 

2014 
   X    X      X        X 

Ando et al. 2015    X    X    X        X 

Steinhauser et al. 2000    X    X     X    X 

O’Brien et al. 2011    X    X    X    X    X 

Morris., Dudgeon B. J. & 

Yorkston. 2013 
    X    X    X    X 

Wicks & Frost. 2008     X         X 

Beisecker, Kuckelman, 

Coob & Ziegler. 1988 
   X    X    X        X 

Akiyama et al. 2006    X    X    X     X 

Bolmsjö & Hermerén. 

2003 
   X    X    X    X    X 

Bolmsjö. 2001     X       

Sundling, Ekman, 

Weinberg & Klefbeck. 

2009 

     X   

Foley, Timonen & 

Hardiman, 2016 
    X    

Martin et al. 2006      X     X 


