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Introduktion: Amyotrofisk lateralskleros är en obotlig sjukdom med snabbt förlopp. Nervceller 

i hjärna, ryggmärg och hjärnstam bryts ner och det i sin tur leder till att musklerna förtvinar och 

personen blir förlamad. Sjukdomen är påfrestande för hela familjen och därför är det viktigt 

med stöd, även för de anhöriga. Syftet: Var att belysa anhörigas upplevelser vid vårdandet av 

sin familjemedlem med amyotrofisk lateralskleros. Metod: Är baserad på Polit och Beck’s 

niostegsmodell för litteraturstudier och Forsberg och Wengström’s granskningsmallar. 

Resultatet i studien är baserat på 11 vetenskapliga artiklar, 7 med kvalitativ ansats, 1 med 

kvantitativ ansats samt 3 stycken med mixad metod. Huvudresultatet: I studien framkom ett 

övergripande tema, en förändrad livssituation samt tre kategorier, den förändrade relationen, 

stödets betydelse vid den förändrade livssituationen samt den ständiga tillgängligheten. 

Slutsats: Livet förändras på ett flerdimensionellt plan då en familjemedlem blir sjuk. 

Omprioritering, och anpassning av livet för att få vardagen att gå ihop är fynd som har 

framkommit i denna litteraturstudie. Därför är det viktigt att sjuksköterskan arbetar 

personcentrerat och ser hela individens och familjens behov.  	
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Introduktion 
Varje år drabbas 200 personer av ALS och uppskattningsvis finns minst 600–700 personer som 
har ALS i Sverige. Ur ett globalt perspektiv insjuknar 2–4 personer per 100 000 i sjukdomen 
varje år. Det är också fler män än kvinnor som insjuknar. ALS är ett gemensamt namn för en 
grupp motorneuronsjukdomar (Socialstyrelsen 2014). Symtomdebut för sjukdomen sker 
vanligen vid 50–60 års ålder men kan variera från person till person (Hjärnfonden u.å.). 
Sjukdomen är obotlig och kan ha ett snabbt förlopp. Den genomsnittliga överlevnaden från 
symtomdebut är 2 år (Bovim 2001). Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) belyser att vården 
ska ges till hela befolkningen på lika villkor samt att den vård som ges ska vara god. 
Patientlagen (2014:821) belyser att patienten och anhöriga ska få information om möjlighet till 
behandling, möjlighet till ny medicinsk bedömning och information om vårdgaranti. Det är 
vanligt förekommande att patienterna vårdas av sina anhöriga i hemmet (SOU 2001:6; 
Whitehead et al. 2012). Det kan vara en påfrestande situation för alla parter att vara involverad 
i vården (Ericson & Ericson 2012). Det är därför väsentligt att anhöriga erbjuds stöd under 
sjukdomsförloppet samt i efterförloppet (Nationellt vårdprogram i palliativ vård 2016).  
 
Amyotrofisk lateralskleros (ALS) 
Den vanligaste förekommande formen är den klassiska ALS men det finns även progressiv 
spinal muskelatrofi [PSMA], progressiv bulbär pares [PBP] och primär lateral skleros [PLS]. 
Nervcellerna i hjärna, ryggmärg och hjärnstam som styr skelettmusklerna dör. Nedbrytningen 
av nervceller kan ske i övre motorneuronet i hjärnbarken och nedre motorneuronet i hjärnstam 
och ryggmärg (Socialstyrelsen 2014). Ryggmärgens laterala del ersätts av bindväv (skleros) 
och de muskler som inte får några impulser från nervsystemet förtvinar (atrofi). Orsaken till 
ALS är okänd. Det finns däremot en teori kring att genförändringar, så kallade mutationer kan 
ge upphov till sjukdomen. Andra faktorer som påverkar sjukdomens uppkomst är skyddande 
gener och miljöfaktorer (Socialstyrelsen 2014). Av de individer som drabbats av ALS anger 
10% att de har någon i sin släkt som också har diagnosen amyotrofisk lateralskleros 
(Socialstyrelsen 2014). 
 
Symtom 
Symtomen skiljer sig åt beroende på hur snabbt sjukdomen utvecklar sig men även hur skadan 
på nervcellerna fördelar sig mellan övre och nedre motorneuronet (Socialstyrelsen 2014). Vid 
nedbrytning på det övre motorneuronet ses symtom som förhöjd muskeltonus, stelhet i de 
drabbade musklerna, muskelspasmer samt fumlighet. Muskelförtviningen är i detta fall inte 
märkbar. Vid skada på det nedre motorneuronet blir muskelsvaghet och muskelförtviningen 
mer tydlig och det kan förekomma ofrivilliga ryckningar (fascikulationer). De flesta personerna 
med ALS har en kombination av skada på övre och nedre motorneuronet. Vid klassisk ALS 
bryts övre och nedre motorneuronet ner samtidigt, medan vid de övriga formerna inleds 
nedbrytningen i antingen övre eller nedre motorneuronet. Ansikte och mun drabbas också, detta 
medför symtom som svårigheter i tal och sväljsvårigheter. Förstoppning är vanligt 
förekommande till följd av fysisk inaktivitet, biverkningar av mediciner och svag 
bukmuskulatur (Socialstyrelsen 2014). Symtom som depression och ångest är vanligt bland 
personer med ALS (Vignola et. al 2008; Andersen et al 2012; Nationellt vårdprogram i palliativ 
vård 2016). De depressiva symtomen och känslor av hopplöshet är kopplade till oron i samband 
med sjukdomen (Wijesekera & Leigh 2009). ALS sprider sig vidare i kroppen oberoende på 
vilken typ personen har. ALS försämras successivt, ofta i jämn takt. Personen vårdas ofta 
palliativt i livets slut (Socialstyrelsen 2014). När andningsmuskulaturen så småningom drabbas 
är det vanligt med symtom som dyspné, svårigheter med koncentration, störd nattsömn och 
trötthet under dagtid (Wijesekera & Leigh 2009; Socialstyrelsen 2014). När 
andningsmuskulaturen försvagas så förmår inte lungorna att tömmas på koldioxid. Vilket kan 
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resultera till att personen avlider i sömnen (Socialstyrelsen 2014; Nationellt vårdprogram i 
palliativ vård 2016). 
 
Diagnostisering och behandling 
Det finns ett flertal sjukdomar som kan ge liknande symtom, vilket betyder att det kan vara 
svårt att diagnostisera ALS i början av sjukdomsförloppet (Socialstyrelsen 2014). DNA-analys 
är möjligt vid de ärftliga formerna av ALS. Undersökning sker genom analys av blod och ibland 
ryggmärgsvätska, röntgenundersökning och neurofysiologisk undersökning i form av 
elektromyografi (EMG) och motor-evoked-potential (MEP). EMG och MEP undersöker nedre-
respektive övre motorneuronets funktion (Socialstyrelsen 2014). Behandlingen består i 
dagsläget av symtomlindring och bromsmedicin, då det inte finns någon botande behandling 
(Andersen et al. 2012; Socialstyrelsen 2014). Bromsmedicin kan ges med läkemedlet Riluzol 
(Zoccolella et al. 2009; Andersen et al. 2012; Hjärnfonden u.å.). Det fungerar genom att hämma 
frisättningen av signalämnet glutamat, vilket leder till minskning av skadliga effekter på 
nervcellerna (Zoccolella et al. 2009; Hjärnfonden u.å.).  Hjälpmedel som PEG (perkutan 
endoskopisk gastrostomi) erbjuds vid problem med födointag, andra hjälpmedel som erbjuds 
är andningshjälpmedel och inkoppling av ALS-team (Socialstyrelsen 2014; Nationellt 
vårdprogram i palliativ vård 2016). Andningshjälpmedel kan förbättra livskvalitén och förlänga 
överlevnaden för personen med ALS (Wijesekera & Leigh 2009). Det är av stor vikt att ligga 
steget före och planera vården för personer med ALS (Ericson & Ericson 2012). Det är även 
angeläget att personen med ALS får symtomlindrande behandling. Vård och service ska ges för 
att underlätta personens dagliga liv (Cannaerts et al. 2004; Andersen et al. 2012; Ericson och 
Ericson 2012). Det är viktigt med palliativt stöd och multidisciplinära insatser för personer med 
ALS (Wijesekera och Leigh 2009). 
 
Palliativ vård och multidisciplinära team 
Palliativ vård är en vårdform som bygger på ett förhållningssätt som innebär att personalen 
arbetar för att förbättra livskvaliteten för patienter och familjemedlemmarna då de drabbas av 
komplikationer som kan uppstå vid icke-botbar sjukdom (World Health Organization [WHO] 
2002; Nationellt vårdförbund i palliativ vård 2016). Redan tidigt i sjukdomsförloppet klassas 
ALS som en palliativ sjukdom och personen ska därför remitteras till palliativ vård (Andersen 
et al. 2012; Strang 2012). I början av förloppet vårdas ofta personen via sjukhus där 
multidisciplinära team finns tillgängliga. Senare i sjukdomsförloppet vårdas personen i 
hemmet om så önskas, detta sker via remiss till den palliativa hemsjukvården. Med tanke på 
den komplexa sjukdomsbilden och tillhörande behov så behövs insatser från hela teamet även 
vid vård i hemmet. Behoven det handlar om är information och diskussion kring den fortsatta 
vården och rimliga mål för fortsatt vård (Strang 2012). Samtal kring livets slut för både 
personen med ALS och anhöriga ska erbjudas, men på patientens villkor (SOU 2001:6; 
Andersen et al. 2012; Strang 2012).  
 
Ett välfungerande multidisciplinärt team upptäcker tidigt de snabba förändringarna i personens 
tillstånd och kan genom det vägleda personen, de anhöriga och vid behov övrig vårdpersonal 
så att de hinner anpassa sig och är förberedda inför sjukdomsförändringar. För att vården ska 
optimeras kan det bli aktuellt med instruktioner, stöd och handledning från arbetsterapeut och 
sjukgymnast till de anhöriga och vårdpersonal. Det palliativa teamet ska erbjuda stöd i form av 
samtal till de efterlevande (SOU 2001:6; Nationellt vårdförbund i palliativ vård 2016).  
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I ett ALS team ingår olika yrkeskategorier och insatserna innefattar medicinska, sociala, 
psykologiska och tekniska områden. Det kan innefatta samtalsstöd, utprovning av hjälpmedel 
samt anpassning av bostad. Då behoven hela tiden kan förändras är det viktigt med planering, 
god framförhållning och att insatser anpassas utifrån individens behov. Vård kan ges i hemmet, 
på sjukhus eller hospice (Socialstyrelsen 2014). Vidare beskriver Bovim (2001) att ALS teamet 
bör bestå av neurolog, sjuksköterska, logoped, arbetsterapeut, sjukgymnast, lungläkare och 
dietist. Samarbete mellan de olika professionerna ger möjlighet till helhetsvård. Enligt Bede et 
al. (2010) förbättras patienten livskvalitet och livslängd vid vård när multidisciplinära ALS-
team är inkopplade. Även kommunikationen mellan teamet och personens vårdgivare anses 
viktigt eftersom personen utvecklar plågsamma symtom i sjukdomsförloppet.  
 
Anhörig  
Anhörig är en person som vårdar eller ger stöd till en familjemedlem (Socialstyrelsen 
2016).  För att delta i den praktiska omvårdnaden av personen med ALS så bör det vara ett 
önskemål från personen eller den anhöriga (Nationellt vårdprogram i palliativ vård 2016). 
Väljer de anhöriga att vårda personen med ALS är det viktigt att de får stöd som information 
om möjligheter, utbildning, hjälpmedel, hjälp i hemmet, avlösning i olika former, samtal och 
ekonomisk ersättning (Nationellt vårdprogram i palliativ vård 2016; Socialstyrelsen 2016). 
Socialnämnden skall kunna erbjuda olika former av stöd för att underlätta för de anhöriga som 
vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, har en funktionsnedsättning eller är äldre. Arbetet 
till de anhöriga syftar till att minska den fysiska och psykiska belastningen (Socialstyrelsen 
2016). Personerna med ALS hade en önskan om att få dö i hemmet (Whitehead et al. 2012; 
Solomon och Hansen 2015). Sjukdomen medför stora psykologiska påfrestningar för de 
anhöriga och patienten. Det är en påfrestande situation för anhöriga och vårdteamet att se en 
hjälplös, ångestfylld och kämpande person med plågsamma symtom (Andersen et al. 2012; 
Ericson och Ericson 2012).	ALS påverkar inte bara den drabbade individen utan också familj 
och släkt. Det ses som en familjesjukdom med många arbetsuppgifter för att hjälpa den sjuke. 
I många fall påverkas familjelivet av denna sjukdom (Hogden et al. 2013; Tramonti et al. 2014). 
Ericson och Ericson (2012) beskriver därför att det är viktigt att vårdpersonal bistår med 
trygghet, kunskap och hopp så personen och den anhöriga kan känna meningsfullhet i den svåra 
situationen.  
 
Enligt Nationellt vårdförbund i palliativ vård (2016) bygger palliativ vård på fyra hörnstenar. 
Dessa är symtomlindring, ett gott teamarbete utifrån patientens behov, kontinuitet i vården samt 
god kommunikation och stöd till de anhöriga. Då de anhöriga bidrar med stora insatser vid 
vårdandet ska vården ge information och visa uppskattning till de anhörigas arbete. Samtidigt 
som de ska samverka med de önskemålen som patienten och de anhöriga har. Palliativ vård 
innefattar också en värdegrund med fyra ledord. Dessa är helhet, närhet, empati och kunskap. 
Värdegrunden belyser det som måste prioriteras och är viktigt. Palliativ vård utmärks genom 
att personen med ALS utsätts för en utsatt situation och ska därför få tillgång till vård där bästa 
möjliga livskvalitet kan uppnås. Existentiellt stöd och symtomlindring är andra viktiga syften 
med vårdformen. Bruletti et. al (2014) beskriver att det i 69% av fallen är maken eller makan 
som vårdar den drabbade personen, resterande procent är barn och förälder. I studien framkom 
det även att 36% (n=14) av de anhöriga vårdade personen mer än 6 timmar per dag. Medan 
resterande 64% vårdade mindre än 6 timmar per dag. 
 
Problemformulering 
ALS är en svår sjukdom som har en dödlig utgång. Hela familjen drabbas och personen med 
ALS tillsammans med familjen behöver god vård och stöd. Hälso- och sjukvårdslagen belyser 
att vården ska ges till hela befolkningen på lika villkor samt att den vård som ges ska vara god. 
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De anhöriga ses som en stor resurs vid vårdandet och det är vanligt förekommande att 
personerna med ALS vårdas i hemmet av sina anhöriga, då de har en önskan om att få dö i 
hemmet. Att som anhörig vårda sin familjemedlem är en påfrestande situation för samtliga 
inblandade. Palliativ vård bygger på fyra hörnstenar där stöd till anhöriga är en av dem. Därför 
är det viktigt att ta reda på vilka upplevelser anhörigvårdaren har av att vårda sin 
familjemedlem. Detta för att kunna förbättra stödet till anhörigvårdarna, eftersom de utsätts för 
en speciell situation.  
 
Syfte 
Syftet är att belysa anhörigas upplevelser vid vårdandet av sin familjemedlem med amyotrofisk 
lateralskleros. 
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Metod 
Vid utförandet av en litteraturstudie används både kvantitativa och kvalitativa artiklar. De 
vetenskapliga artiklarna söks fram för att sedan granskas kritiskt och sammanställas till ett 
resultat (Forsberg & Wengström 2013). Niostegsmodellen som är framtagen av Polit och Beck 
(2016) belyser de olika stegen och arbetsprocessen i en litteraturstudie. 
 

 
Figur 1. Litteraturstudiens arbetsgång utifrån niostegsmodellen av Polit och Beck (2016). Fritt 
översatt av författarna.  
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Litteratursökning 
Enligt Polit och Beck´s (2016) första steg i niostegsmodellen utformades ett syfte därefter 
skapades en frågeställning. I det andra steget beskrevs det att databas och sökord ska väljas ut 
enligt niostegsmodellen. Sökningarna genomfördes i databaserna PubMed som har en 
medicinsk inriktning samt i Cinhal (Cumulative Index of Nursing and Allied Health) som har 
en inriktning på omvårdnadsvetenskap (Forsberg & Wengström 2013; Polit & Beck 2016). 
 
Sökord 
Vid sökningarna i Cinahl användes Major Headings (MH) och fritext medan i PubMed 
användes MeSH-termer (MeSH) och fritext. Det tredje steget enligt Polit och Beck (2016) 
innebar att varje sökord söktes enskilt för att sedan kombineras. 
 
Sökorden i Cinahl som användes var ’’Amyotrophic Lateral Sclerosis’’ (MH),’’Motor Neuron 
Disease’’ (MH), ‘’Spouses’’ (MH), ”Family Caregivers’’ och Caregiver Burden’’(MH). I 
PubMed användes sökorden ’’amyotrophic lateral sclerosis’’ (MeSH), ’’motor neuron disease’’ 
(MeSH), ‘’family’’, ‘’caregivers’’, ”family caregivers” och ‘’burden’’. 
 
I Cinahl kombinerades sökorden ’’Amyotrophic Lateral Sclerosis’’ (MH) OR ’’Motor Neuron 
Disease’’ (MH), (sökning S6 i tabell 1) vilket resulterade i 1.609 träffar. S6 AND ‘’Spouses’’ 
(MH) kombinerades och gav 14 stycken träffar (sökning S7 i tabell 1). Sökning S8 innefattar 
S6 AND ”Family Caregivers’’ AND Caregiver Burden’’(MH). Sökningen gav 10 träffar 
(sökning S8 i tabell 1). Den sista sökningen som gjordes i Cinhal var S6 AND ”Family 
caregivers’’. Sökningen resulterade i 51 träffar (sökning S9 i tabell 1).  
 
I PubMed kombinerades sökorden ’’amyotrophic lateral sclerosis’’ (MeSH) OR ’’motor neuron 
disease’’ (MeSH), (sökning S8 i tabell 2) vilket resulterade i 9.493 träffar. S8 AND ‘’family’’ 
AND ‘’caregivers’’ AND ‘’burden’’ som gav 16 träffar (sökning S9 i tabell 2). Sedan gjordes 
ytterligare två sökningar. S8 AND ”family caregivers” i fritext gav 17 träffar (sökning S10 i 
tabell 2).  I den andra sökningen som gjordes användes S8 AND ”family caregivers*”. I den 
sistnämnda sökningen valde författarna att inkludera samtliga sökord som sökningen innehöll. 
Dessa ord återfanns i rutan ”search details”. Sökningen resulterade i 183 träffar (sökning S11 i 
tabell 2).  
 
Vid varje enskild sökning i båda databaserna applicerades filter gällande 10-års cykler, de 
skandinaviska språken samt engelska och kravet på peer reviewed. 
 
I tabell 3 redovisas samtliga sökningarna och dess träffar i de båda databaserna, Cinahl och 
PubMed. Tabell 3 innehåller även urvalsprocessen på ett överskådligt vis.   
 
Inklusions- och exklusionskriterier 
Vid sökningarna inkluderades studier där informanterna var anhörigvårdare (+18 år), 
patientgruppen i artiklarna som ansågs relevanta var vuxna (+18 år) som har diagnosen ALS. 
Artiklar skrivna på de skandinaviska språken samt engelska inkluderades. I sökningarna 
inkluderades även artiklar publicerade mellan åren 2006–2016 i Cinahl och 2007-2017 i 
PubMed. Artiklarna skall vara peer reviewed, vilket innebär att de ska vara vetenskapligt 
granskad (Polit & Beck 2016). Reviewartiklar exkluderades.   
 
 
 
 



	

	 	 10	
	

Tabell 1. Databassökning och urval i Cinahl: 2017-02-01 - 2017-02-03 
 Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 Amyotrophic Lateral Sclerosis (MH) 1.181    

S2 Motor Neuron Diseases (MH) 495    

S3 Spouses (MH) 2.953    

S4 Family caregivers 7.931    

S5 Caregiver burden (MH) 3.035    

S6 S1 OR S2 1.609    

S7 S6 AND S3 14 8 4 4 

S8 S6 AND S4 AND S5 10 7 (4) 2 2 

S9 S6 AND S4 51 18 (8) ((1)) 2 2 

 Totalt 75 20 8 8 

() interna dubbletter (()) externa dubbletter 
MH - major headings 
 
Tabell 2. Databassökning och urval i PubMed: 2017-02-01 - 2017-02-06 
 Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 Amyotrophic Lateral Sclerosis (MeSH) 6.804    

S2 Motor Neuron Diseases (MeSH) 9.493    

S3 Family 38.6321    

S4 Caregivers 28.482    

S5 Burden 10.4802    

S6 Family caregivers 2.804    

S7 Family caregivers * 28.519    

S8 S1 OR S2 9.493    

S9 S8 AND S3 AND S4 AND S5 16 4 ((3)) 1 1 

S10 S8 AND S6 17 5 (1) ((2)) 2 2 

S11 S8 AND S7 183 23 (2) ((5)) 2 0 

 Totalt 216 20 5 3 

() interna dubbletter (()) externa dubbletter 
MeSH - Medical Subject Headings 
*= samtliga ord i ”search details’’ inkluderades. 
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Tabell 3.  Översikt av samtliga sökningar och urval.  
Databas Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

Cinahl 75 20 8 8 

PubMed 216 20 5 3 

Totalt 291 40 13 11 

 
Urvalsprocessen 

Urval 1 
I urval 1 enligt Polit och Beck´s (2016) fjärde steg lästes 291 artiklar (tabell 3) utifrån 
artiklarnas titel, abstrakt och valdes ut gentemot litteraturstudiens syfte samt inklusions- och 
exklusionskriterierna. 40 artiklar valdes ut då de svarade till litteraturstudiens syfte (tabell 3). 
 
Urval 2 
Enligt Polit och Beck´s (2016) femte steg beskrevs det att artiklarna lästes igenom i sin helhet. 
Författarna läste enskilt igenom de 40 artiklarna för att skapa en egen uppfattning av artiklarna. 
Sedan lästes samtliga artiklar igenom gemensamt. I urval 2 granskades 13 artiklar (tabell 3) 
som var relevanta gentemot syftet i enlighet med Polit och Beck´s sjätte steg. De 27 artiklarna 
som exkluderades svarade inte till litteraturstudiens syfte då de inte uppmärksammade 
anhörigvårdares perspektiv i tillräcklig utsträckning. En del av artiklarna syftade till anhörigas 
känslor vid vårdandet samt patientens upplevelse av att bli vårdad i hemmet. Även olika 
sjukdomstillstånd såsom parkinson och multipel skleros innefattades i de exkluderade artiklarna 
och vissa av artiklarna var rewiev då de öppnades.  
 
Urval 3 
I enlighet med det sjunde steget granskades 13 artiklar gällande vetenskaplig kvalité, detta 
gjordes med hjälp av Forsberg och Wengström´s (2013) granskningsmallar Checklista för 
kvalitativa artiklar och Checklista för kvantitativa artiklar – kvasi-experimentella studier. De 
13 artiklarna lästes och granskades gemensamt av båda författarna och 2 stycken föll bort då de 
inte höll vetenskaplig kvalitet. De två artiklarna som exkluderades i urval 3 innehöll inte en 
fullvärdig introduktion som beskrev forskningsområdet, tabellerna var otydliga och alla delar i 
forskningsprocessen fanns inte i artiklarna. Av de 11 artiklarna som granskades (tabell 3) 
kvarstod 7 stycken av kvalitativ metod och 1 av kvantitativ metod samt 3 stycken av mixad 
metod. Samtliga 11 artiklar återfinns i matrisen, se bilaga 1.  
 
Databearbetning och analys 
Polit och Becks’s (2016) åttonde steg innefattade analys av insamlad data samt en 
sammanställning av informationen där lämpliga teman och kategorier framkom. Detta 
genomfördes genom att samtliga artiklar numrerades med nummer 1–11 och lästes sedan 
igenom. Relevant text som svarade till syftet markerades. Därefter sammanställdes all relevant 
text med hjälp av post-it lappar där positivt/negativt och likheter/skillnader togs fram genom 
färgkodning. Det nionde steget innebar en förberedelse av kritisk och systematisk 
sammanställning av resultatet. Likheter och skillnader som berörde samma område parades 
ihop på ett överskådligt sätt för att sammanställa data. Genom detta framkom ett övergripande 
tema samt tre kategorier. Framtagen data diskuterades kontinuerligt mellan författarna för att 
kontrollera att indelning av teman och kategorier blev korrekt.  
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Forskningsetiska ställningstagande 
Etiska ställningstaganden bör övervägas innan den systematiska studien påbörjas. Fusk och 
ohederlighet får inte förekomma (Forsberg & Wengström 2013). Det innebär stöld eller plagiat 
av data, fabricering av data, hypoteser eller metoder utan angiven källa (Forsberg & Wengström 
2013; Vetenskapsrådet 2016). Etiska övervägandena bör övervägas beträffande urval och 
presentation av resultat. Där är noggranna överväganden gällande etik samt tillstånd från en 
etisk kommitté relevant. Det är oetiskt att endast presentera de artiklarna som stödjer de 
forskaren vill presentera eller har en förutfattad åsikt kring (Forsberg & Wengström 2013). 
Sjöström och Dahlgren (2002); Vetenskapsrådet (2016) menar att forskarna öppet ska redovisa 
sitt resultat så att andra forskare ska kunna kontrollera och upprepa forskningen. Därmed kan 
forskningen betraktas som vetenskapligt godtagen.  
 
Samtliga artiklar som är publicerade i litteraturstudiens resultat har granskats av en etisk 
kommitté och är etiskt övervägda. Resultaten ska presenteras i sin kontext i möjligaste mån. 
Användning av citat i resultatet har redovisats oöversatta från originalspråket, detta för att 
innebörden av citateten och dess nyanser ska bibehållas. Författarna hade ingen tidigare 
erfarenhet av att ge vård till patienter med ALS. En viss förutfattad mening gällande den 
vårdande rollen till personer med ALS fanns dock. Det var viktigt att författarna använde ett 
objektivt synsätt vid granskning och skrivande för att resultatet inte skulle påverkas av tidigare 
uppfattningar (Sjöström och Dahlgren 2002). 
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Resultat 
De anhörigas upplevelser av att vårda sin familjemedlem innebar att livssituationen förändrades 
på ett flerdimensionellt plan. I resultatet framkom det ett övergripande tema, en förändrad 
livssituation och tre kategorier, den förändrade relationen, stödets betydelse vid den förändrade 
livssituationen samt den ständiga tillgängligheten. En förändrad livssituation innebar 
omfördelning av hemmets sysslor och att den intima relationen förändrades vilket resulterade i 
konflikter. Stödets betydelse var av stor vikt. Gällande upplevelser av stöd var dock 
uppfattningarna tvetydiga. Stödet blev en del av vardagen eftersom sjukdomen har ett snabbt 
progressivt förlopp. Den ständiga tillgängligheten upplevdes som något påfrestande inom flera 
olika områden. Fritidsaktiviteter valdes bort för att istället prioritera vårdandet av sin 
familjemedlem.  
 

 
Figur 2. Litteraturstudiens resultat som belyser anhörigas upplevelser av att vårda sin 
familjemedlem med ALS.  
 
Den förändrade relationen 
Anhörigvårdare upplevde påfrestningar på den psykiska hälsan genom att leva ihop med 
personen man vårdade (Williams et al. 2008; Vigeland-Lerum et al. 2016). Anhörigvårdarna 
upplevde den psykiska hälsan som bättre om de inte bodde tillsammans under tiden som de 
tagit sig an rollen som vårdare (Williams et al. 2008).  
 

And that was the challenge. To try to live as normally as  
possible, without creating more problems then those 
that already existed. (Vigeland-Lerum et al. 2016, s. 5) 

 
Relationen inom familjen förändrades då anhörigvårdarna upplevde att vårdandet ledde till 
många arbetsuppgifter, som personen med ALS tidigare tagit hand om (Aoun et al. 2011; Baxter 
et al. 2013). Förutom de vardagliga uppgifterna så skulle de även ta hand om patienten (Aoun 
et al. 2011; Vigeland-Lerum et al. 2016). Anhörigvårdarna beskrev att de upplevde att det var 
mycket inbokade möten, hantering av medicinska behov, matlagning och städning (Aoun et al. 
2011). Uppgifter som att tjäna pengar, handla och även ta hand om andra i familjen upplevdes 
som något påfrestande av anhörigvårdarna (Vigeland-Lerum 2016).  
 
 
  

	

En förändrad livssituation 

	 	
Den förändrade 

relationen 

Stödets betydelse 
vid den 
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livssituationen 

	
Den ständiga 
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 I’d never had to do any ironing but I’ve  
done it now. So if it comes to a pinch I can  
do it. (Baxter et al. 2013, s. 1605) 

   
Den intima relationen förändrades då ens partner blev sjuk i ALS. Att gå från att vara 
make/maka till patient och vårdgivare innebar att förhållandet förändrades. Viljan till intima 
relationer fanns fortfarande (Aoun et al. 2011; Oh & Schepp 2013). Den sexuella lusten och 
intresset minskade då maka/make hjälpte till vid patientens omvårdnad (Oh & Schepp 2013). 
Anhörigvårdarna beskrev att förmågan till en intim relation inte längre var möjlig då musklerna 
förtvinade, som en del i sjukdomsförloppet (Aoun et al. 2011).  

 
Even though it´s hard taking care of him, cleaning up his excrement 
and washing him, it´s not as hard as taking care of this (sexual) desire  
of his. It´s not that there is no love; there are other ways that I can 
show my love for him, but he always asks for that, and in that state of 
mind, to take of his clothes myself and to engage in that kind of 
action makes me feel worthless. Makes me feel so pitiful.  
(Oh & Schepp 2013, s. 247) 

 
I de fall som fruarna var vårdgivare uppgav de att deras upplevelser av sexuellt umgänge var 
något hemskt och eländigt och detta påverkade deras relation. Äktenskapet förstördes i och med 
att patienten fick diagnosen ALS och anhöriga tog rollen som vårdare (Aoun et al. 2011; Oh & 
Schepp 2013). Genom att den intima relationen förändrades uppgav anhörigvårdarna att det 
ofta uppstod konflikter angående den intima relationen (Oh & Schepp 2013).  
 
Stödets betydelse vid den förändrade livssituationen 
Upplevelsen av stöd i vårdandet i form av stöd från personal, utrustningen, terapi och kunskap 
beskrevs både som positivt och/eller negativt (Baxter et al. 2013; Aoun et al. 2014; Jakobsson-
Larsson et al. 2014; Murray et al. 2016; Vigeland-Lerum et al. 2016; Weisser et al. 2016). 
Positiva upplevelser som uppmärksammades var att stöd bidrog till att familjerna kom närmare 
varandra (Aoun et al. 2014; Weisser et al. 2015; Murray et al. 2016). Genom det stödet kunde 
familjerna känna hopp för sin familjemedlem eller reducera stress (Aoun et al. 2014). 
Anhörigvårdarna beskrev däremot att egenupplevda upplevelser kunde ge hopp till andra i 
samma situation (Weisser et al. 2015). Jakobsson-Larsson et al. (2014) beskrev vidare att en 
del av anhörigvårdarna kände att de kunde ställa frågorna som de hade till vårdgivarna, både 
praktiska frågor och de som rörde sjukdomsbilden. En del av de anhöriga hade behövt mer 
information kring sjukdomsförloppet (Aoun et al. 2011; Jakobsson-Larsson et al. 2014; Weisser 
et al. 2015). Anhörigvårdarna hade behövt mer information kring vart man vänder sig om 
patienten blir försämrad samt råd vid andra praktiska situationer. De anhöriga uppgav bristande 
kunskap inom dessa områden (Aoun et al. 2011; Weisser et al. 2015). Det fanns ett missnöje 
hos en del av anhörigvårdarna gällande stödet som de blev erbjudna. Anhörigvårdarna i studien 
hade önskat mer tid för frågor för att känna sig nöjda och välinformerade (Jakobsson-Larsson 
et al. 2014).  
 
Anhörigvårdarna beskrev också att vårdandet av sin familjemedlem påverkades av andra 
familjemedlemmar samt att vårdpersonal hade förväntningar på att familjen skulle ta hand om 
sin familjemedlem (Vigeland-Lerum et al. 2016). Upplevelsen av att vårda och att få vård från 
professionella instanser i hemmet upplevdes till viss del som något negativt (Baxter et al. 2013; 
Jakobsson-Larsson et al. 2014; Weisser et al. 2015; Vigeland-Lerum et al. 2016). Hemmet som 
tidigare varit en trygg plats blev istället en arbetsplats (Baxter et al. 2013; Weisser et al. 2015).  
 



	

	 	 15	
	

The day after he came home, there were seven 
              people in this house, seven different agencies.  
              And in the end I just told them all to go away 
              because I couldn’t stand it any longer. (Baxter et al. 2013, s.1607) 
 
Andra negativa upplevelser som anhörigvårdarna beskrev var att de professionella vårdgivarna 
som kom hem till familjen ibland saknade erfarenhet och kunskap. Vilket resulterade i att 
anhörigvårdarna fick ta ett övergripande ansvar för personen med ALS (Jakobsson-Larsson et 
al. 2014; Vigeland-Lerum et al. 2016). En del av anhörigvårdarna upplevde hembesöken av de 
professionella vårdgivarna som positivt. De kände sig säkra och tacksamma (Aoun et al. 2011; 
Jakobsson-Larsson et al. 2014).  
 

They didn’t know so much about the disease. 
 It felt like they were lacking in experience.  
 The nurses who came to the home didn’t really 
 know. Sometimes you had to tell them that they 
 couldn’t do some things. (Jakobsson- Larsson et al. 2014, s. 1572) 
 
Den ständiga tillgängligheten 
Anhörigvårdarna upplevde en ständig press av att de alltid skulle vara tillgängliga för att vårda 
(Baxter et al. 2013; Weisser et al. 2015; Vigeland-Lerum et al. 2016). Anhörigvårdarna 
upplevde att de var tvungna att vara tillgängliga både dag och natt (Vigeland-Lerum et al. 2016). 
Anhörigvårdarna blev mer centrerade till deras hem genom detta och upplevde att de fick dåligt 
samvete av att lämna sitt hem (Baxter et al. 2013; Weisser et al. 2015) 
 

I suppose the fact that we can’t get out as much as we used to do…� �
it means that I sometimes can’t get out. Or if I do it’s a short of   
quick nip into town and hope my phone doesn’t ring while I’m� � �
gone (Baxter et al. 2013, s.1606). 

 
Att vara tillgänglig för patienten gjorde att anhörigvårdarna upplevde att de inte fick någon 
sammanhängande sömn, vilket resulterade i en känsla av en konstant trötthet. Att assistera 
nattetid och vända personen regelbundet var något som påverkade sömnen mycket (Ray & 
Street 2006; Aoun et al. 2011). Anhörigvårdarnas trötthet var relaterad till vardagliga 
arbetsuppgifterna i hemmet (Baxter et al. 2013). Anhörigvårdarnas vilja till att alltid vara 
tillgängliga resulterade i att de upplevde svårigheter att få tid för sig själv och andra aktiviteter 
(Weisser et al. 2015; Vigeland-Lerum et al. 2016) eller att de var så trötta och tömda på energi 
att de inte orkade göra någonting utöver vårdandet (Ray & Street 2006).  
 
ALS är vanligare hos män än hos kvinnor vilket resulterade i att det är en högre frekvens 
kvinnor i Tramonti et al. (2015); Weisser et al. (2015); Murray et al. (2016)´s studier. De 
kvinnliga anhörigvårdare erfor en högre börda kring fysiskt arbete, socialt umgänge, 
emotionella känslor och planering av dagen än vad de manliga anhörigvårdarna gjorde. 
Döttrarna upplevde en tyngre börda än vad sönerna gjorde relaterat till vårdandet. Partners som 
gav omvårdnad upplevde överlag en högre börda gällande ovanstående områden än vad vuxna 
barn gjorde (Tramonti et al. 2015).  
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Diskussion      
Metoddiskussion 
Valet vid kvantitativa och kvalitativa metoder vid omvårdnadsforskningen påverkas av syftet i 
studien. Subjektiva upplevelser beskrevs lämpligast med hjälp av studier av kvalitativ metod. 
Majoriteten av artiklarna i denna studie bestod av kvalitativ ansats. Genom detta styrks 
trovärdigheten i litteraturstudien då artiklarna innehåller intervjuer och citat (Forsberg & 
Wengström 2013). Språken som författarna inte behärskade exkluderades för att reducera 
risken för missuppfattningar. Samtliga artiklar var publicerade på engelska. Delar av artiklarna 
höglästes och gällande de ord som var svåra att förstå användes lexikon för att reducera risken 
för missuppfattningar. Författarna satt tillsammans under hela processen och hade därmed 
möjlighet att diskutera och reflektera. Risken för feltolkningar av materialet reduceras 
därigenom. I denna litteraturstudie framkom det att fler män drabbas av ALS, vilket resulterar 
i att fler kvinnor är anhörigvårdare. Detta innebär att resultatet belyser upplevelsen av vårdandet 
av en familjemedlem ur det kvinnliga perspektivet i en större utsträckning än ur männens 
perspektiv. Därmed kan vissa upplevelser från det manliga perspektivet missas då de inte 
belyses på samma sätt. 
 
Författarna valde att redovisa sökningarna i både tabeller och löpande text. Detta ansågs som 
en styrka i studien och ökade reproducerbarheten (Forsberg & Wengström 2013). Ambitionen 
var att använda samma sökord i de båda databaserna, men det gav inga relevanta sökträffar. 
Nya sökord valdes ut som ansågs passa till syftet i litteraturstudien.  
 
I Cinahl valdes sökordet “Spouses” då även make/maka är en del av de anhöriga och för att 
bredda sökträffen. I den första sökningen fann författarna att börda var ett centralt begrepp och 
valde därför att inkludera sökordet “Caregiver Burden” vilket ansågs gav ett relevant resultat. 
I PubMed söktes “family caregivers” på två olika sätt (se tabell 2) då det gav en stor differens 
i sökträffarna. Sökning S7, tabell 2 innefattade fler sökord än endast “family caregivers” och 
ansågs därför som relevant. I båda databaserna användes ‘’Motor Neuron Disease’’ som sökord 
för att motorneuronsjukdom är ett samlingsnamn som innefattar ALS (Socialstyrelsen 2014).  
 
Bortfallen i vissa utav studierna var relativt stort. I artiklarna beskrevs bortfallet utifrån att 
personerna med ALS hade blivit sämre i sin sjukdom och att de anhöriga därför inte klarade av 
att fortsätta delta i de longitudinella studierna. Litteraturstudiens resultat kan ha påverkats 
genom bortfallet då viss värdefull data kan ha framkommit om anhöriga hade fortsatt delta i 
studierna. Trovärdigheten kan ha minskat i och med att ett mindre antal informanter i studierna 
medverkade. Årsspannet var olika i det båda databaserna men innefattade fortfarande en cykel 
på 10 år.  I Cinahl användes 2006–2016 och därefter var det tänkt att välja samma årsspann i 
PubMed. Författarna förstod inte att det gick att redigera sökningens år och sökte därför i ett 10 
års spann som databasen hade som förvald inställning (2007–2017).  
 
Resultatdiskussion  
Syftet med litteraturstudien var att belysa anhörigas upplevelser av att vårda sin familjemedlem 
med ALS.    
 
Den förändrade livssituationen 
Litteraturstudiens resultat innefattade ett övergripande tema, den förändrade livssituationen 
samt tre kategorier, den förändrade relationen, stödets betydelse vid den förändrade 
livssituationen samt den ständiga tillgängligheten. Resultatet visade att när en familjemedlem 
drabbas av ALS och de anhöriga väljer att ta den vårdande rollen så uppstår en påfrestande 
situation för samtliga. Utöver omvårdnaden av personen tillkommer andra sysslor som 
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personen som blivit sjuk tidigare ansvarat för (Aoun et al. 2011; Baxter et al. 2013). Samarbete 
med olika vårdgivare i hemmet innebar en stor omställning och upplevdes som både positivt 
och negativt (Baxter et al. 2013; Aoun et al. 2014; Jakobsson-Larsson et al. 2014; Murray et al. 
2016; Vigeland-Lerum et al. 2016; Weisser et al. 2016). Att vara tillgänglig för personen med 
ALS innebar att de anhöriga prioriterade bort sina egna aktiviteter av olika anledningar (Ray & 
Street 2006; Weisser et al. 2015; Vigeland-Lerum et al. 2016). Tillgängligheten gav även 
upphov till en extrem trötthet i flera av artiklarna (Ray & Street 2006; Aoun et al. 2011).   
 
Den förändrade relationen 
Utifrån litteraturstudiens resultat framkom det att den intima relationen förändrades negativt, 
sexlusten minskade samt förmågan till sexuellt umgänge försämrades. Den sexuella lusten 
minskade hos anhörigvårdaren då personen med ALS behövde stöttning i omvårdnaden. Även 
förmågan till intima relationer minskade då det inte längre var möjligt relaterat till 
sjukdomsförloppet. Konflikter rörande den intima relationen uppstod lättare och relationen 
beskrevs som eländig och hemsk. Liknande resultat belystes i Gagliardi (2003) studie som 
beskrev upplevelsen av sexualitet vid multipel skleros. De negativa känslorna beskrevs 
angående den intima relationen som skapade avstånd i relationen. Ytterligare en studie gällande 
multipel skleros beskrev liknande resultat. Det var vanligt med konflikter i äktenskapet relaterat 
till intima relationen, vilket medförde att äktenskapet påverkades negativt (Reynolds & Prior 
2003). Då multipel skleros är en sjukdom som angriper nervsystemet och påverkar personen på 
ett liknande kroppsligt sätt (Socialstyrelsen u.å) så ansåg författarna till denna litteraturstudie 
att paralleller kan dras gällande dessa. Motsägelsefullt beskriver Wasner et al. (2003) i sin 
studie gällande ALS att relationen mellan make och maka stärktes överlag gällande den intima 
relationen. Det rapporterades en förbättring i deras sexuella relation jämfört med hur situationen 
såg ut innan personen fått sin diagnos. Hjälpmedel som PEG (perkutan endoskopisk 
gastrostomi) och stöttning vid ventilation nämns som orsak till sexuella problem vilket skiljer 
sig mot litteraturstudiens resultat. Författarna anser att det är intressant hur upplevelserna skiljer 
sig åt och tycker därför att det är av stor vikt att belysa skillnaderna. Det är därför viktigt att 
lyssna till varje individs önskan och behov då alla är olika. De fyra palliativa hörnstenarna som 
beskrivs i litteraturstudien (Nationellt vårdförbund i palliativ vård 2016) benämner stöd till de 
anhöriga som en av dem. Detta skulle kunna sammankopplas med litteraturstudiens resultat 
gällande att den intima relationen kan vara svår att prata om med utomstående då det kan vara 
ett skambelagt område. Då fokus kanske läggs på patientens fysiska symtom kan den intima 
relationen vara något som glöms bort. Därför kan det vara av stor vikt att diskutera och se 
helheten hos patienten och de anhöriga som de palliativa hörnstenarna benämner. Den höga 
andelen anhörigvårdare i Bruletti et al. (2014)’s studie var make eller maka (69%). Detta kunde 
ha en förklaring till att den intima relationen blev en del av huvudresultatet i denna 
litteraturstudie.   
 
Stödets betydelse vid den förändrade livssituationen  
Att vårda samt att få vård i hemmet av professionella instanser upplevdes till stor del som något 
negativt i litteraturstudiens resultat. Bristande kunskap, otillräcklig information och att hemmet 
blev till en vårdinstans var några av de negativa upplevelserna som de anhöriga hade. Liknande 
resultat belystes i Bolmsjö och Hermerén´s (2003) studie gällande ALS. De anhöriga upplevde 
att de inte fick den informationen de behövde, de professionella vårdgivarna saknade kunskap 
och var inkompetenta inom området. Detta resulterade i en osäkerhet i hemmet för de anhöriga. 
Författarna till litteraturstudien uppmärksammade osäkerheten som ett riskområde som behöver 
utvecklas ytterligare. Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) belyser att vård ska ges på lika 
villkor och enligt Nationellt vårdprogram i palliativ vård (2016) är palliativ vård en vårdform 
som är utformad för sjukdomar i livets slut, oberoende av ålder, diagnos, bakgrund och etnicitet. 
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Vårdprogrammet är utformat för ett flertal obotliga sjukdomar även om det är förankrat i 
regionala cancercentrum [RCC]. Dock är vårdprogrammet mer välutvecklat inom onkologin 
vilket är en svaghet vid omvårdnaden för personer med ALS (Nationellt vårdprogram i palliativ 
vård 2016). De negativa upplevelserna i litteraturstudiens resultat gällande stöd så som mer 
information och bristande kunskap hos de professionella vårdgivarna styrks även av Bolmsjö 
och Hermerén (2003). De upplevelserna som förekom tror författarna till denna litteraturstudie 
kan ha en koppling till det bristande ämnesområdet inom ALS i RCC.  
 
Resultatet i litteraturstudien uppmärksammade att vissa upplevde att hembesöken av 
professionella vårdgivare var positivt. Anhörigvårdarna kände sig trygga och tacksamma för 
stödet de fick, de hade möjlighet att ställa de frågor de hade kring sjukdomen. Motsägelsefullt 
menar van Teijlingen et al. (2001) att anhörigvårdare hade önskemål om mer stöttning och hjälp 
gällande sysslor i hemmet, möjlighet till att lämna huset och veta att personal fanns tillgänglig 
om personen med ALS skulle behöva hjälp (van Teijlingen et al. 2001). Skillnaderna i 
upplevelser av stöd sågs ur flera perspektiv vilket kan ses som ett intressant fynd eftersom det 
tyder på att en upplevelse är flerdimensionell.  
 
Stöd bidrog till att familjerna kom närmare varandra och uppmärksammades som något 
positivt. Detta är även något som Ozanne-Olsson et al. (2011) belyser i sin studie gällande ALS 
där stöd och förståelse stärker familjerelationen.  
 
Den ständiga tillgängligheten 
Resultatet i denna litteraturstudien belyser att anhörigvårdare blev mer centrerade kring deras 
hem och upplevde dåligt samvete när de skulle lämna hemmet och utföra ärenden. 
Anhörigvårdarna ville ständigt vara tillgängliga, detta resulterade i svårigheter att få tid för sig 
själv och sina egna aktiviteter. I en annan studie av Trail (2003) gällande ALS framkom det att 
anhörigvårdarnas livsstil påverkades negativt efter att familjemedlemmen fått diagnosen. Viljan 
till att vårda sin anhöriga innebar att sysslor utanför hemmet gavs upp och detta till förmån för 
att vårda sin familjemedlem. Anhörigvårdarna uppgav en förändring gällande tidigare 
fritidsaktiviteter, hela 66% medger att de prioriterat bort fritidsaktiviteter eller andra sysslor. I 
litteraturstudiens resultat framkom det att tillgängligheten hos anhörigvårdarna resulterade i 
osammanhängande sömn och konstant trötthet. Tröttheten kunde också relateras till vardagliga 
uppgifterna som samtidigt skulle skötas i hemmet. I en annan studie beskrevs vårdarrollen som 
krävande, där vårdarens sammanhängande sömn blev avbruten (van Teijlingen et al. 2001). Det 
framkom även i en annan studie gällande cancer av Edwards et al. (2012). Även om resultatet 
i studien gäller cancersjukdom bör det kunna jämföras med ALS och litteraturstudiens resultat, 
då även cancersjukdomar kan ha ett palliativt förlopp (Nationellt vårdprogram i palliativ vård 
2016). 
 
Klinisk betydelse 
Litteraturstudiens resultat kan bidra till en ökad förståelse gällande anhörigas perspektiv till att 
vårda sin familjemedlem med ALS. Genom att identifiera positiva och negativa aspekter så kan 
sjuksköterskan arbeta förebyggande och därmed minska de negativa upplevelserna och stärka 
de positiva upplevelserna hos de anhöriga.  
 
Förslag till fortsatt forskning 
Det fanns en del forskning kring de anhörigas upplevelser av att vårda sin familjemedlem eller 
partner med ALS. Det fanns däremot inte så mycket forskning kring sjuksköterskans 
omvårdnadsarbete hos personer med ALS. Det fanns mycket negativa upplevelser hos de 
anhöriga gällande stöd och mer forskning inom området skulle behövas. Mer forskningen 
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gällande upplevelsen av hur samarbetet mellan anhöriga och vårdgivare fungerar i vårdmiljön, 
detta för att underlätta vårdandet för samtliga parter.  
 
Slutsats  
Upplevelsen av att vårda sin familjemedlem med ALS var tvetydiga. Att leva och vårda sin 
familjemedlem skapade en förändrad vardag med förändrade sysslor samt en annan syn på den 
intima relationen. Stöd upplevdes både positivt och negativt. De positiva upplevelserna var att 
anhörigvårdarna kände sig säkra, tacksamma och kom närmare varandra inom familjen. 
Medans de negativa upplevelserna handlade om okunskap hos personal och att hemmet 
övergick till en vårdinstans. De anhöriga valde själv att vårda sin familjemedlem med ALS men 
kände genom det att de hade svårt att lämna hemmet och utföra egna aktiviteter. Den ständiga 
tillgängligheten påverkade även sömnen negativt. Bördan upplevdes tyngre hos kvinnor som 
vårdade än hos män. Den viktigaste slutsatsen är att livet förändras på ett flerdimensionellt plan 
då en familjemedlem blir sjuk. Omprioritering, och anpassning av livet för att få vardagen att 
gå ihop är fynd som har framkommit i denna litteraturstudie. Därför är det viktigt att 
sjuksköterskan arbetar personcentrerat och ser hela individens och familjens behov. 
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Bilaga 1 - Artikelmatris            

Författare, årtal & 
land 

Syftet Metod Huvudresultat 

Aoun, S.M., 
Chochinov, H.M. & 
Kristjanson, L.J.  
 
2014. 
 
Australien  

Syftet var att bedöma acceptans, möjlighet 
och effektivitet av värdighet av terapi för att 
minska ångest hos personer med 
motorneuronsjukdom och deras 
anhörigvårdare.  

Mixmetod.  
Tvärsnittsstudie. Efter utförd terapi 
(som ljudinspelades och 
transkriberades) skickades ett formulär 
hem till deltagarna som fylldes i och 
returnerades. Deltagarna rekryterades 
från en supportorganisation.  
 
Bortfall: 147 deltagare bjöds in, 35 
responderade och 27 deltagare fullföljde 
studien. 

Anhöriga upplevde att 
terapistunderna med 
tillhörande frågor fungerade 
som ett stöd för dem och 
var något de skulle 
rekommendera till andra i 
samma situation. De kände 
också att de kom närmare 
varandra genom terapin.  

Aoun, S.M., 
Connors, S.L., 
Priddis, L., Breen, 
L.J. & Colyer, S.  
 
2011. 
 
Australien 

Syftet var att studera upplevelsen av att som 
anhöriga vårda en person med 
motorneuronsjukdom, både under tiden då 
personen levde och tiden efter dödsfallet. 

Kvalitativ metod. 
Semistrukturerade intervjuer 
(ljudinspelade och transkriberade) och 
demografiska enkäter utfördes på 16 
familjevårdare. Strategiskt urval. 
Mätverktyg PG-13 användes för att 
bedöma sorgeprocessen. 
Bekvämlighetsurval. Informationsbrev 
sändes ut till medlemmar i ‘’MND 
Association of Western Australia’’ 
 
Bortfall: 0% 

Att ge vård till sin partner 
som är döende i ALS är en 
krävande och ofta 
överväldigande upplevelse. 
Anhörigvårdaren upplevde 
sömnbrist då de kände 
ansvar att ge sin partner en 
så god nattsömn som 
möjligt. Påverkan på den 
intima relationen när 
individen går från partner 
till anhörigvårdare 
medförde negativa saker. 
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Baxter, S.K., Baird, 
W.O., Thompson, S., 
Bianchi, S.M., 
Walters, S.J., Lee, E., 
Ahmedzai, S.H., 
Proctor, A., Shaw, 
P.J. & McDermott, 
C.J.  
 
2013. 
 
England  

Syftet var att bedöma om patientens 
användning av icke-invasiv ventilation (NIV) 
påverkar familjevårdarna och för att 
undersöka bördan som anhörigvårdaren 
upplever.  

Mixmetod.  
Konsekutivt urval. Longitudinellt 
frågeformulär och semi-strukturerade 
intervjuer. Intervjuerna var pilottestade. 
Deltagarna valdes ut under möten efter 
att patienten fått behandlingen NIV. 
Författarna har använts sig av två 
mätverktyg (SF-36 och CSI).  
 
Bortfall: Författarna till studien valde ut 
20 deltagare men 16 anhöriga var 
lämpliga för studien och fullföljde.  

Anhörigvårdarna tog över 
sysslor som den ALS-
drabbade personen tidigare 
ansvarat för. En 
överväldigande trötthet 
fanns hos den anhöriga som 
vårdade sin familjemedlem. 
De upplevde ständigt en 
svårighet att lämna 
patienten ensam.  

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

Syftet var att beskriva anhörigas upplevelser 
av patientvård och stödet de fick under 
sjukdomsförloppet.   

Kvalitativ deskriptiv metod. 
Innehållsanalys.  Semistrukturerade 
intervjuer. 15 deltagare i studien som 
rekryterades från neurologiska kliniker i 
Sverige genom bekvämlighetsurval.  
 
Bortfall: 0% 

Som anhörigvårdare 
upplevdes stödet från ALS-
team som positivt. De fanns 
alltid till hand och kunde 
stötta och hjälpa till när det 
behövdes. Nackdelarna var 
att kunskap hos personalen 
saknades.  

Murray, L., Butow, 
P.N., White, K., 
Kiernan, M.C., 
D’Abrew, N. & Herz, 
H.  
 
2016. 
 
England 

Syftet var att undersöka anhörigvårdarnas 
perspektiv av acceptans och effekten av 
dokumentation med tillhörande ”letter of 
future care” för patienter med MND och 
deras vårdgivare.  

Kvalitativ metod (induktiv). 
Tvärsnittsstudie. Semistrukturerade 
intervjuer. 18 deltagare. Deltagarna 
rekryterades genom en avdelning för 
palliativ vård och rehabilitering.  
 
Bortfall: 0% 

En del av anhörigvårdarna 
upplevde att stöd från 
personal där man 
dokumenterade beslut var 
fördelaktigt. Det engagerade 
patientens autonomi och 
underlättade svåra beslut 
och förbättrade 
kommunikationen inom 
familjen.  
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Oh, H. & Schepp, 
K.G.  
 
2013.  
 
Korea   

Syftet var att undersöka och fånga 
upplevelserna hos fruar som ger vård till sina 
män med ALS i Sydkorea.  

Kvalitativ deskriptiv metod. 
Semistrukturerad intervju och 
observation av deltagarna. 
Urvalet gjordes via Kalsa (Koreanska 
Amyotrophic Lateral Sclerosis 
Association) därefter skickades flygblad 
ut. Strategiskt urval. 
 
Bortfall: 14 deltagare ville deltaga, 3 
exkluderades och 11 fullföljde.  

Deltagarna i studien 
uttryckte att deras 
inställning till den sexuella 
relationen förändrats samt 
att äktenskapet förändrades 
till det negativa. Rörande 
detta uppstod ofta 
konflikter.  

Ray, R.A. & Street, 
A.F. 
 
2006. 
 
Australien 

Syftet var att studera hur familjemedlemmar 
som vårdar sin anhörig som lever med 
motorneuronsjukdom tar sig an en kropp som 
försämras, deras egna kropp samt tillhörande 
känslomässiga arbete. 

Kvalitativ metod. Etnografisk studie. 
Semistrukturerad intervju med 
intervjuprotokoll i tre steg. 
Observationsdata registrerades som 
fältanteckningar. Deltagarna i studien 
rekryterades från landsbygd- och 
stadsområden genom en inbjudan från 
‘’MND Association of Victoria’’.  
 
Bortfall: 22 anhörigvårdare visade 
intresse för studien. Vid steg 3 av 
intervjun kvarstod 14 deltagare. 

Anhörigvårdarna upplevde 
en osammanhängande sömn 
då de ständigt skulle vara 
tillgängliga. Energin till att 
utföra egna sysslor och 
fritidsaktiviteter minskade.  

Tramonti, F., 
Bongioanni, P., 
Leotta, R., Puppi, I. 
& Rossi, B.  
 
2014. 
 
Italien  

Syftet var att undersöka skillnader hos 
vårdgivarens börda relaterat till ålder, kön 
och släktskap.  

Kvantitativ metod.  
Frågeformulär. Deltagarna rekryterades 
på en avdelning för neurorehabilitering.  
 
Bortfall: 89 deltagare fanns tillgängliga 
för studien, 70 rekryterades (48 kvinnor, 
22 män) 

Belyser 5 olika dimensioner 
av anhörigvårdarens börda.  
Kvinnliga anhörigvårdare 
upplever psykisk och social 
börda i större utsträckning 
än vad de manliga gör.   
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Vigeland-Lerum, S., 
Solbække-Nyheim, 
K. & Frich. J.C.  

2016.  

Norge 

Syftet var att få en djupare förståelse 
angående anhörigvårdarnas arbete, känsla för 
ansvar samt utforska anhörigas berättelse av 
att vårda en familjemedlem med 
motorneuronsjukdom.  

Kvalitativ studie.  
25 deltagare. Urvalet skedde genom 
hälso- och sjukvårdspersonal som var 
samordnare på specialiserade kliniker 
på tre olika sjukhus. Intervjun var 
uppdelad i två sektioner.   
 
Bortfall: 0%. 

Anhörigvårdare upplevde 
en påfrestning att vara 
tillgänglig hela dygnet. Det 
tillkom sysslor utöver 
omvårdnaden av personen 
med ALS som gjorde att 
den egna tiden försvann.  

Weisser, F.B., 
Bristowe, K. & 
Jackson, D. 
 
2015.  
 
England 

Syftet var att ta reda på upplevelsen av att 
vårda sin anhöriga med 
motorneuronsjukdom/amyotrofisk 
lateralskleros. Speciellt relationen mellan bra 
och dåliga upplevelse av anhörigvården och 
att hitta möjligheter av att kunna ge stöd till 
dessa. 

Kvalitativ metod.  
Postenkäter med efterföljande semi-
strukturerade telefonintervjuer. 
Anhörigvårdare till patienter 
i föreningen Long-Term Neurological 
Conditions (LTNC) var inbjudna till att 
delta i studien.  
 
Bortfall: 37 personer i denna förening 
vårdade sina anhöriga som led av 
sjukdomen ALS/MND. 10 deltagare 
fullföljde studien. 

Anhörigvårdarna upplevde 
hemmet som en vårdplats. 
Egentiden minskade då de 
vårdade sin familjemedlem. 
Oklarhet kring vilket stöd 
det fanns att tillgå samt mer 
information kring detta 
önskades.  

Williams, M.T., 
Donnelly, J.P., 
Holmlund, T. & 
Battaglia, M.  
 
2008.  
 
USA 

Syftet var att avgöra vilka behov som fanns 
hos anhörigvårdare till patienter med ALS. 

Mixmetod. 
Anhöriga rekryterades från två 
neurologiska kliniker.  
Insamling av data skedde i två steg. 
demografisk data och intervjuer.  
 
Bortfall: 23 deltagare vart inbjudna och 
19 valde att delta.   

Vårdgivaren upplevde att 
den psykiska och mentala 
hälsan var sämre om 
anhörigvårdaren bodde och 
vårdade sin respektive som 
led av ALS.  

 


