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Sammanfattning
Bakgrund: Amyotrofisk lateral skleros (ALS) är en nervsjukdom som det idag inte
finns något botemedel mot. Sjukdomen har ett hastigt förlopp där musklerna förtvinar
och försvagas samtidigt som sinnet är opåverkat. Livskvalitet innefattar fysiska,
psykiska och sociala faktorer. Att få stöd av familj, vänner och fritidsintressen är något
som bidrar mycket till ökad livskvalitet. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att
beskriva hur personer med ALS upplever livskvalitet, samt att beskriva de etiska
överväganden som gjorts i de valda artiklarna. Metod: Litteraturstudien innefattar 14
stycken artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats som analyserades utifrån en
innehållsanalys. Huvudresultat: Resultatet visade att personer med ALS hade olika sätt
att finna livskvalitet på. Det som påverkade livskvalitén mest var förmågan att kunna
kommunicera, nutrition, relationen med vänner och familj och stödet från vårdaren.
I samtliga 14 artiklar har de beskrivit att godkännande från etiska kommittéer
förekommit. I 12 av artiklarna har de även informerat om att samtycke från deltagarna
erhållits. Om integriteten hos deltagarna har skyddats beskrivs endast i en av artiklarna.
Slutsats: Att veta vad som utgör god livskvalitet hos personer med ALS är viktigt för
sjuksköterskan för att kunna utföra individanpassad omvårdnad. Det som påverkade
livskvalitén visade sig vara att personer med ALS kunde kommunicera med
omgivningen, få stöd från vänner och familj och få vård av god kvalitet. Genom att ta
hjälp av KASAM kan personer med ALS uppnå hanterbarhet, meningsfullhet och
begriplighet kring sjukdomen, vilket kan hjälpa personer med ALS att hantera
sjukdomen.

Nyckelord: Amyotrofisk lateral skleros (ALS), livskvalitet, patienterfarenhet

Abstract
Background: Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a nerve disease that currently has
no cure. The disease has a rapid process where the muscles tangle and weaken while the
mind is unaffected. Quality of life includes physical, mental and social factors. Getting
support from family, friends and hobbies is something that contributes greatly to
increased quality of life. Purpose: The purpose of the literature study was to describe
how people with ALS experience quality of life, as well as describe the ethical
considerations made in the chosen articles. Method: The literature study includes 14
articles of both qualitative and quantitative analysis based on a content analysis. Main
result: The result showed that people with ALS had different ways of finding quality of
life. What did influence the quality of life were the ability to communicate, nutrition,
the relationship with friends and family, and the support from the caretaker.
In all 14 articles, they have described that approval from ethical committees has
occurred. In 12 of the articles, they have also informed that consent has been obtained
from the participants. If the integrity of the participants has been protected, was only
described in one of the articles. Conclusion: It is important for nurses knowing what
constitutes good quality of life for people with ALS to be able to perform individual
care. What influenced the quality of life was that people with ALS could communicate
with the surroundings, get support from friends and family and get good quality care.
By using Sense of Coherence, people with ALS can find more understanding for
manageability, meaningfulness and comprehensibility about the disease. This can
support people with ALS how to manage the disease.

Key words: Amyotrophic lateral sclerosis (ALS), quality of life, patient experience
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1. Introduktion
1.1 Bakgrund
Motorneuronsjukdom (MND) är en sjukdomsgrupp där Amyotrofisk lateralskleros
(ALS) är den vanligaste och mest dominanta formen av motorneuronsjukdom.
Sjukdomen innebär att de motoriska nervceller, de nervceller som styr den viljemässiga
muskulaturen, bryts ner. Sjukdomsprocessen påverkar varken känselsinnet eller det
kognitiva, hjärnan blir alltså inte påverkad. Även förmågan att röra på ögonen kvarstår
under hela sjukdomsförloppet (Strang 2012). Sjukdomsförloppet kan vara från månader
till några år och under förloppet slutar de viljestyrda musklerna att fungera, till slut
förlorar även andningsmuskulaturen sin funktion. Vid svåra former av sjukdomen ligger
överlevnadstiden i snitt på tre år. Det finns olika typer av ALS, vid svårigheter med de
muskler som kontrollerar talet och sväljförmågan, kallas sjukdomen bulbär form. Spinal
form är när stora muskler blir drabbade, till exempel musklerna i de nedre
extremiteterna. (Ericson & Ericson 2012). I Sverige får drygt 200 personer ALS varje
år och ungefär 600-700 personer i Sverige har sjukdomen. Sjukdomen kan drabba
människor i alla åldrar, men de flesta är mellan 40-75 när symtomen visar sig.
Hereditet, rökning, ålder, manligt kön och smal kroppsbyggnad är de riskfaktorer som
kan kopplas till ALS. Cirka 10 % av de som drabbas har någon i släkten som också har
insjuknat i ALS (Socialstyrelsen 2014). Idag finns inget botemedel mot ALS. De
läkemedel som idag finns kan ge en viss dämpning av sjukdomsförloppet, vilket innebär
att personen kan få en ökad livslängd. Därför är det av stor vikt att personcentrerad
omvårdnad utformas efter patientens behov när sjukdomen kommer till den palliativa
fasen (Ericson & Ericson 2012).

1.2. Symtom vid ALS
ALS har ett varierande sjukdomsförlopp och symtomen visar sig därefter. Enskilda
muskler kan i början av sjukdomsförloppet försvagas och till slut sprida sig till hela
kroppens muskulatur. ALS är en sjukdom som kan ge många olika symtom så som
smärta, balanssvårigheter, urininkontinens, stela muskler, hosta, sluddrigt tal, uttalad
trötthet, sväljsvårigheter och nutritionsproblematik. Sjukdomen leder till att
muskulaturen i andningsorganen slutar fungera. Att leva med ALS innebär också att
smärta är en del av vardagen. Musklerna förtvinas, försvagas och spasticitet kan
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uppkomma, vilket kan medföra är orsaker till att smärtan kan förekomma (Ericson &
Ericson 2012).

1.3. Livskvalitet
Livskvalitet är något som för de flesta personer förknippas med en tillvaro i livet där
känslan av välbefinnande och välbehag förekommer. Livskvalitet kan, men behöver inte
ha, samband med varken fysisk hälsa eller ohälsa. Hälsorelaterad livskvalitet är dock ett
mått på biverkningar och symtom av behandlingar och sjukdomar som kan mätas med
hjälp av enkäter och frågeformulär där frågor om till exempel fysiska, psykiska och
sociala tillstånd ingår. Mätningar på livskvalitet görs oftast för att jämföra olika grupper
eller för att följa symtom hos en enskild patient. Vårdpersonal och patienten själv har
ofta olika åsikter om livskvalitet hos patienten. Ofta anser anhöriga och vårdpersonal att
patienten har sämre livskvalitet och välbefinnande än vad patienten själv anser sig ha
(Petersson & Strang 2012). King, Duke och Connor (2008) förklarar att livet hos
personer med ALS handlar om att fatta beslut om de behov som finns för hur personer
med ALS ska leva med sjukdomsprogressionen och de funktionsnedsättningar som
sjukdomen medför. Sjukdomen kan medföra stora påfrestningar psykiskt både hos
personen som är drabbat av ALS och dennes närstående vilket kan leda till sämre
livskvalitet.

1.4. Närstående som vårdare
I en artikel skriven av Aoun, Connors, Priddis, Breen och Colyer (2011) framkom att
det vanligtvis är en närstående som är vårdare. En närstående som är vårdare har inte
alltid något specifik utbildning inom sjukvården, utan ser till personen med ALS och
dennes behov. Den närstående tar sig ofta an rollen som vårdare och tänker inte alltid på
hur det kommer påverka deras eget liv och välbefinnande. Vårdaren spenderar ungefär
tolv timmar per dygn hos den sjuke och det kan vara både fysisk och psykisk
påfrestande att vårda en närstående som är döende. Lerum, Solbrække och Frich (2017)
beskriver att en bra relation mellan vårdaren, närstående och personen som var drabbad
av ALS vara mer betydelsefullt än att ha dyra hjälpmedel. Enligt Strang (2012) så har
närstående till personer med ALS ofta har mycket ångest, ibland mer ångest än den
sjuke. Den närstående skattar ofta patientens symtom och välbefinnande mycket lägre
än vad patienten själv gör. Oh och Kim (2017) skildrar i en artikel att vårdgivare till
personer med ALS upplever att det finns ett stort behov av olika typer av stöd både hos
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personen och dennes närstående. Närstående som vårdare anser att det behövs mer
information och stöd till närstående, hjälp att finna copingstrategier, finna mening med
livet, hantera ångest och depression och hur man hanterar dagliga aktiviteter. De delar
in de olika behoven i kategorier: praktiskt, socialt, informativt, psykiskt, fysiskt
emotionellt och andligt stöd.

1.5. Sjuksköterskans roll
Sjuksköterskans arbete ska alltid präglas av ett etiskt förhållningssätt. All omvårdnad
skall utföras utifrån personens behov och sjuksköterskan ska ta hänsyn till sociala,
psykiska, fysiska, kulturella och andliga aspekter. En förutsättning för god omvårdnad
är att sjuksköterskan har kompetens att skapa förtroende både hos personen med ALS
och dennes närstående. Sjuksköterskan ska även kunna ta hänsyn till tidigare kunskaper
och erfarenheter som individen innehar (Socialstyrelsen, kompetensbeskrivning för
legitimerade sjuksköterskor 2017). Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2014)
har sjuksköterskan fyra grundläggande ansvarsområden: att främja hälsa, förebygga
sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Enligt Ericson och Ericson (2012) handlar
behandling av ALS om att lindra symtom och de komplikationer som sjukdomen
medför. En av sjuksköterskans viktigaste uppgifter för personer med ALS är att sprida
kunskap, förmedla trygghet och även hopp som kan hjälpa både personen och
närstående att finna livet meningsfullt trots den svåra situationen. Enligt Andersen,
Abrahams, Borasio, De Carvalho och Chio (2012) är viktigt att som sjuksköterska redan
i ett tidigt stadie informera både personen med ALS och dennes närstående om
sjukdomen så att en individuell vårdplan kan utformas utifrån sjukdomens progression.

1.6. Teoretisk referensram
Aaron Antonovsky levde mellan år 1923-1994 och var professor i medicinsk sociologi.
Aaron Antonovsky myntade begreppet ”Känsla av sammanhang” (KASAM) år 1979.
KASAM innefattar tre grundläggande begrepp; meningsfullhet, begriplighet och
hanterbarhet. Med meningsfullhet menar Antonovsky (2005) att de utmaningar man
möter i livet är värda att engagera sig i. En person som upplever livet meningsfullt
kommer kämpa i alla situationer även om det är oklart hur man handskas med
situationen. Begriplighet innebär att det man upplever, både fysiskt och psykiskt är
begripligt, strukturerat och går att förutse. Hanterbarhet innebär att de resurser som en
händelse kräver finns tillgängliga. Om en person har hög känsla av hanterbarhet
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kommer denne inte påverkas av omständigheterna. Enligt Antonovsky (2005) är ingen
person 100 % sjuk eller frisk, man befinner sig alltid någonstans mitt emellan. KASAM
visar hur stor förmåga en person har att anpassa sig till en situation eller ett tillstånd,
vilket i sin tur återspeglar bättre eller sämre hälsa och livskvalitet hos en person som är
drabbad av sjukdom (Antonovsky 2005). Enligt Super, Verschuren, Zantinge,
Wagemakers & Picavet (2014) behöver personer i svåra situationer olika mycket stöd
från sjuksköterskan samt närstående för att öka KASAM.

1.7. Problemformulering
ALS är en progressiv sjukdom vilket innebär att sjukdomen ständigt kommer förvärras
och med tiden skapar allvarligare symptom som försämrad sväljfunktion, talsvårigheter
och att lungorna till slut förlorar sin funktion. Att få diagnosen ALS kan förändra
tillvaron drastiskt för personen som är drabbad. Planer och önskemål om framtiden
kanske inte blir som man tänkt sig och kan istället bli en ständig kamp både för
personen och dennes närstående och omgivning. Några av sjuksköterskans uppgifter vid
omvårdnad av personer med ALS är att lindra symtom, individanpassa vården och bidra
till en meningsfull vardag. Därför är det av stor vikt för sjuksköterskan att veta vad som
får personer med ALS att uppnå god livskvalitet.

1.8. Syfte och frågeställning
1.8.1 Syfte
Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur personer med ALS upplever livskvalitet
samt att beskriva de etiska överväganden som gjorts i de valda artiklarna.

1.8.2. Frågeställningar
– Hur upplever personer med ALS livskvalitet?
– Hur beskrivs de etiska överväganden som har gjorts i de valda artiklarna?
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2. Metod
2.1. Design
Detta är en litteraturstudie som har en deskriptiv design (Polit & Beck 2017).

2.2. Sökstrategi
Artikelsökningen genomfördes mellan 171212- 180120. Artiklar söktes i databaserna.
CINAHL med hjälp av CINAHL headings och i PubMed med hjälp av MeSH- termer.
Att använda MeSH-termer eller CINAHL headings innebär att sökningen blir bredare
då synonymer till sökordet även kommer fram i databasen (Östlundh 2017).
Databaserna CINAHL och PubMed behandlar ämnen inom hälso- och sjukvård vilket
gör dem lämpliga att hitta vetenskapliga artiklar som kunde svara på syftet. En
litteraturstudie handlar om att skapa en bild av tidigare forskning inom det valda
området (Östlundh 2017). Sökningarna i databaserna begränsades med att de inte skulle
vara äldre än 10 år, vara på engelska och att artiklarna skulle vara i free full text. På
CINAHL användes också peer reviewed som en begränsning, vilket enligt Polit och
Beck (2017) innebär att artikeln har granskats av en annan forskare inom samma
område. Sökorden som användes var ALS, Amyotrophic lateral sclerosis, meaning of
life och quality of life. I PubMed användes boolesk sökteknik “AND” och “OR”.
Termen “AND” användes för att finna artiklar där ett samband mellan de olika sökorden
kan finnas och termen “OR” användes för att göra sökningen bredare och kan därmed
öka sökträffarna (Friberg 2017). ”Amyotrophic lateral sclerosis” som MeSH-term eller
fritext har använts med “AND” och ”Quality of life” som MeSH-term eller fritext för att
nå bästa resultat och flest träffar. Även sökkombinationen “ALS ”OR” “Amyotrophic
lateral sclerosis” som MeSH-term tillsammans med ”Quality of life” som fritext
användes för att hitta artiklar som svarade på syftet. Även sökorden ”relatives”,
”experience” och ”communication” användes tillsammans med ALS och-/ eller
”Amyotrophic lateral sclerosis”. De artiklar som kunde bli aktuella för litteraturstudien
fanns tillgängliga elektroniskt via biblioteket vid Högskolan i Gävle, var publicerade
tidigast år 2007, var skrivna på engelska och följde IMRAD.
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Söktabell:
Databas

Begränsningar

Söktermer

PubMed

10 år, free full

“Amyotrophic lateral

via

text 18-01-2018

sclerosis” [MeSH]

MedLine

Antal

Tänkbara

Valda

träffar artiklar

artiklar

84

10

1

44

11

5

21

2

1

4

1

1

92

12

2

AND “Quality of life”
(fritext)

PubMed

10 år, free full

“Amyotrophic lateral

via

text 18-01-2018

sclerosis” [MeSH]

MedLine

AND “Quality of
life” [MeSH]

PubMed

10 år, free full

“Amyotrophic lateral

via

text 18-01-2018

sclerosis” (fritext)

MedLine

AND “Meaning in life”
(fritext)

PubMed

10 år, free full

“ALS” [MeSH] OR

via

text 23-01-2018

“Amyotrophic lateral

MedLine

Sclerosis” [MeSH]
AND
“Communication”
[MeSH] AND “Quality
of life” [MeSH]

CINAHL 10 år, peer

“Amyotrophic lateral

reviewed, free

sclerosis” AND

full text 18-01-

“Quality of life”

2018
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Databas

Begränsningar

CINAHL 10 år, peer

Söktermer

“Amyotrophic lateral

reviewed, free

sclerosis” AND

full text 18-01-

“Quality of life” AND

2018

“experience”

CINAHL 10 år, peer

“ALS or Amyotrophic

reviewed, free

lateral sclerosis” AND

full text 18-01-

“relatives”

Antal

Tänkbara

Valda

träffar artiklar

artiklar

14

5

1

80

3

1

72

3

2

411

47

14

2018

CINAHL 10 år, peer

“Amyotrophic lateral

reviewed, free

sclerosis” AND

full text 23-01-

“Communication”

2018

Totalt:

2.3. Urvalskriterier
Inklusion- och exklusionskriterier användes för att hitta de mest relevanta och passande
artiklarna för det valda ämnet (Polit & Beck 2017). Inklusionskriterier var artiklar som
var relevant för litteraturstudiens syfte och var skrivna på svenska eller engelska.
Artiklarna var även uppbyggda enligt IMRAD (Introduktion, metod, resultat och
diskussion). Exklusionskriterier var artiklar som inte gick att öppna gratis via
databaserna via Högskolan i Gävle och artiklar som bestod av översikter eftersom
resultatet ska grunda sig på primärkällor. Studier som inte var godkända av en etisk
kommitté exkluderades också.

7

2.4. Urvalsprocess
Sökningarna i databaserna PubMed via Medline och CINAHL gjordes gemensamt av
författarna och ledde till sammanlagt 411 träffar. Samtliga 411 rubriker har granskats
för att de mest relevanta artiklarna skulle kunnat användas och för att se vilka artiklar
som svarade på syftet. Av 411 träffar var det 364 artiklar som exkluderades då de inte
svarade mot litteraturstudiens syfte eller frågeställningar. Därefter lästes 47 abstrakt och
delar av innehållet. Det upptäcktes då att 18 artiklar inte följde IMRAD eller var fritt
tillgängliga via databaserna på Högskolan i Gävle. Totalt 29 artiklar lästes i sin helhet.
Efter att ha läst artiklarna och granskat dem föll 11 artiklar bort på grund av att de var
dubbletter vilket resulterade i 18 återstående artiklar. Efter fortsatt analysering och
noggrann granskning exkluderades fyra artiklar, då koppling till patientperspektiv och
livskvalitet inte framgick. Totalt 14 artiklar som svarade mot litteraturstudiens syfte
återstod och inkluderades i litteraturstudien. Urvalsprocessen redovisas i figur 1.

Figur 1. Flödesschema
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2.5. Dataanalys
Av de 14 artiklar som bearbetades hade tio en kvantitativ ansats och fyra hade en
kvalitativ ansats. Artiklarna har granskats och bearbetats av författarna var för sig och
även tillsammans för att kunna uppfatta likheter, skillnader och mönster i artiklarna.
Författarna till litteraturstudien har lagt fokus på resultatdelen i artiklarna som bedöms
svara mot studiens syfte och frågeställning. De delar som bedömdes relevanta översattes
från engelska till svenska med hjälp av elektroniska ordböcker och översättningssidor.
För att kunna ta ut nyckelord, anteckna och använda överstrykningspennor har
artiklarna skrivits ut i pappersformat. Gemensamma likheter och skillnader markerades
och nyckelord skrevs ut på papperslappar och grupperades för att sedan bilda olika
teman av författarna tillsammans. Enligt Polit och Beck (2017) bör artiklarna kodas och
sedan delas in i gemensamma kategorier. De olika kategorierna växte fram genom att
syftet fanns i åtanke under hela processen av bearbetning av artiklarna (Friberg, 2017).
De kategorier som togs fram bildade tre olika huvudrubriker: Aspekter som påverkar
livskvalitén, betydelsen av närstående & sjuksköterskan för livskvalitén och
metodologisk frågeställning. Materialet sammanställdes sedan i två tabeller (tabell 2 &
3) (Polit & Beck 2017). Utifrån metodfrågan har etiska överväganden i samtliga artiklar
granskats och sammanställts i tabell 4. De etiska övervägandena i artiklarna granskades
med stöd av Polit och Beck (2017). De inkluderade artiklarnas etiska överväganden
granskades av båda författarna där överstrykningspennor användes för att ta ut den
relevanta informationen för att sedan kunna strukturera informationen utifrån den
metodologiska frågeställningen. De etiska övervägandena sammanställdes sedan i
löpande text under rubriken: De granskade artiklarnas etiska överväganden.

2.6. Forskningsetiska överväganden
Författarna till litteraturstudien har strävat efter att vara så objektiva som möjligt vid
urval och analys av artiklarna. Författarna har inte valt bort någon artikel på grund av
personliga åsikter. För att innehållet och standarden i en litteraturstudie ska uppnå de
etiska förhållningssätt som krävs har ej plagiat och falsifiering av innehållet
förekommit. Som forskningsbrott räknas påhittad data och fusk (Polit & Beck 2017).
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3. Resultat
Resultatet presenteras i tre olika huvudrubriker med tillhörande underrubriker i löpande
text. Dessa rubriker är aspekter som påverkar livskvalitén, betydelsen av närstående &
sjuksköterskan för livskvalitén och metodologisk frågeställning där de forskningsetiska
övervägandena i artiklarna granskades.

3.1. Aspekter som påverkar livskvalitén
3.1.1. Kommunikationens betydelse för livskvalitén
Kommunikationen för personer med ALS visade sig ha en betydande roll för
livskvalitén. Kommunikation förekom på olika vis, verbal kommunikation (Felgoise,
Zaccheo, Duff & Simmons 2016; Raheja, Stephens, Lehman, Walsh, Yang & Simmons
2015), genom sociala medier (Caron & Light, 2015) och genom skrift (Tabor,
Gazioano, Watts, Robison & Plowman, 2015). Studierna (Tabor et al. 2015; Felgoise et
al. 2016; Caron & Light 2015; Fisher, Philpott, Andrews, Maule & Douglas 2016)
visade att brist på kommunikation påverkade livskvalitén hos personer med ALS.
Felgoise et al. (2016); Raheja et al. (2015) berättade att det fanns ett samband mellan
verbal kommunikation och lägre livskvalitet eftersom personer med ALS kan ha svårare
att uttrycka sig om talets funktion försämras. Caron och Light (2015) genomförde en
undersökning hos personer med ALS för att öka förståelsen för vad sociala medier hade
för betydelse för dessa personer och deras behov av kommunikation. De sociala
medierna visade sig ha en stor betydelse för personer med ALS då de används för att
bland annat hålla kontakten med vänner, familj och vårdare. I resultatet av studien
framgick även att sociala medier hade gjort det möjligt att ta kontakt med andra
personer runt om i världen som också var drabbad av ALS. Genom att ha kontakt med
dessa personer kunde de finna stöd och mening och därmed öka livskvalitén då de fick
känna sig behövda och fick möjlighet att hjälpa varandra. Vissa av deltagarna i studien
uppgav även att de skaffade Facebook precis efter att de hade fått diagnosen för att
kunna uppdatera vänner om sin diagnos och berätta hur de mådde. Fisher et al. (2016)
kom fram till att personer med ALS hade svårare att påbörja verbala konversationer,
vilket ledde till att kommunikation på andra sätt, som till exempel via text, blev ännu
viktigare.
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3.1.2. Nutritionens betydelse för livskvalitén
Nutrition är ett område som påverkar livskvalitén hos personer med ALS (Tabor,
Gazioano, Watts, Robison & Plowman 2015; Körner, Hendricks, Kollewe, Zapf,
Dengler, Silani & Petri 2013). I en kvantitativ artikel (Körner et al. 2013) undersöktes
omfattningen av viktminskning hos personer med ALS. Resultatet visade att
viktnedgång hos personer med ALS kunde påverka livskvalitén negativt och kunde
associeras med en tidigare död. Även för att biverkningar av sjukdomen, som till
exempel sväljsvårigheter kunde vara en bidragande faktor till viktnedgång. Om
sjukdomen medförde problem med att svälja kunde det leda till att måltiderna blev en
stor påfrestning för den sjuke. Vidare berättar Tabor et al. (2015) att komplikationer
som sväljsvårigheter och andningsproblem gjorde att en måltid tog mycket längre tid,
vilket i sin tur bidrog till ansträngning och utmattning som påverkade livskvalitén.
Körner et al. (2013) kom fram till i sin studie att personer med ALS som tappat mycket
i vikt även upplevde ökade andningssvårigheter. Andningssvårigheterna kunde leda till
att mycket energi förbrukades och därmed gav en negativ påverkan på livskvalitén.

3.1.3. Betydelsen av fysiska aspekter för livskvalitén
Fysiska hinder var något som kunde förekomma väldigt ofta inom sjukdomsförloppet i
ALS. Nedsatt funktion i rörelseapparaten innebar sämre styrka, utmattning och
försämrad förmåga att röra på sig vilket var fysiska aspekter som påverkade
livskvalitén. De fysiska symtomen blev utmaningar för personer med ALS och gjorde
att de upplevde sämre livskvalitet då de fysiska symtomen var något som inte var ett
problem innan sjukdomen (Caron & Light 2015; Raheja 2016). Abdulla et al. (2014)
skildrade hur personer med ALS påverkades negativt både fysiskt och psykiskt då de
kom till insikt med den dödlighet som ALS medför. Detta då andningsmuskulaturen till
sist slutar fungera. I en studie av Hanisch, Skudlarek, Berndt och Kortnhuber (2015)
beskriver deltagarna i undersökningen hur smärta bidrar till fysiska begränsningar.
Detta då smärtan kunde påverka personer med ALS i deras vardag mycket mer än hos
de personer som inte var drabbade av ALS. Smärtan kunde även vara en ytterligare
bidragande faktor till nedsatt funktion i rörelseapparaten. Miyashita, Narita, Sakamoto,
Kawada, Akiyama, Kayama, Suzukamo och Fukuhara (2011) förklarade att hjälpmedel
som till exempel rullstol och andningsstöd bidrog till att bibehålla livskvalitet ur en
fysisk aspekt hos personer med ALS.
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3.1.4. Betydelsen av psykiska aspekter för livskvalitén
Ångest, depression och existentiella frågor ofta förekom hos personer med ALS. De
känslor som hade ett samband med dessa tillstånd var ensamhet, rädsla för framtiden,
rädsla att bli en börda, känslor om att personen inte hade någon frihet och att personen
kände sig hopplös om framtiden. Emotionellt välbefinnande visade sig ha stor påverkan
på livskvalitén (Ozanne, Granheim, Strang, 2012; Abdulla, Vielhaber, Kollewe, Machts,
Heinze, Dengler och Petri 2014 & Körner, Kollewe, Abdulla, Zapf, Dengler & Petri,
2015). Abdulla et al. (2014) menade att de oroliga känslorna som uppstår var relaterade
till sjukdomens förlopp, livslängden och att det inte finns något botemedel mot
sjukdomen. Körner et al. (2015) kom fram till att graden av depressiva symtom hade ett
samband med omfattningen av fysisk nedsatthet. Rabkin, Goetz, Factor-Litvak, Hupf,
McElhiney, Singleton och Mitsumoto (2015) undersökte förekomsten av depressiva
symtom hos personer med ALS med hjälp av ALSFRS-R (The amyotrophic lateral
sclerosis functional rating scale). Majoriteten av deltagarna i studien visade att de inte
var drabbade av depressiva symtom. Resterande deltagare visade sig ha mindre
depressiva symtom eller måttligt depressiva symtom. Det fanns också ett samband
mellan låga poäng i ALSFRS-R och graden av depression eller ångest. Miyashita et al.
(2011) och Ozanne et al. (2012) visade i sina studier att även fast personer med ALS
kan lida av depression, inte se någon framtid och känna att dem inte har någon frihet
finner de ändå hopp och livskvalitet.

3.2. Betydelsen av närstående & sjuksköterskan för livskvalitén
3.2.1 Vänner & familj
Ozanne et al (2012) beskriver att personer med ALS finner mening i livet trots ångest
över livet och för döden. Resultatet i studien visade att relationen med vänner och familj
sågs som ovärderlig för personer med ALS då de gav styrka för att finna glädje och
mening i tillvaron. Vänner och familj gav styrka genom att vara närvarande och bidrog
med stöd genom sjukdomsförloppet. Deltagare i studien berättade att speciellt barnbarn
gav särskilt mycket mening och glädje i vardagen. Personerna med ALS uppfattade att
allt eftersom sjukdomen utvecklades stod familjen upp för varandra mer och var mer
enade än innan sjukdomen. Familjen tog inte heller varandra för givet och bråk
minskade då det inte längre ansågs vara värt att lägga energi på. Vänner sågs även som
en central del för att finna mening och livskvalitet då personer med ALS upplevde ett
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behov av att känna sig accepterade och stöttade av personer utanför familjen. I en
kvantitativ studie gjord av Fegg, Kögler, Brandsätter, Jox, Anneser, HaarmannDoetkotte, Wasner och Borasio (2010) undersökte de vad som ansågs vara viktigt hos
personer med ALS. Resultatet visade att för att kunna hantera sjukdomen var familj och
närstående det viktigaste. Att lösa konflikter och problem inom familjen var därför av
stor vikt. Ozanne et al. (2012) och Fegg et al. (2010) berättade att genom att vara
tillsammans med familj och vänner samt genom att bara vara i nuet kunde personer med
ALS acceptera samt hantera tillvaron med sjukdomen och även finna styrka till att
fortsätta leva.

3.2.2. Sjuksköterskan & närstående som vårdare
Personer med ALS beskrev i studien av Ozanne et al. (2012) att betydelsen av att få
hjälp från sjuksköterskor kunde ge ökad mening i livet. Personerna beskrev hur de
kände en trygghet av att de kunde lita på att en sjuksköterska eller övrig
sjukvårdspersonal gav dem den hjälpen de behövde. Vidare berättar författarna i studien
att sjuksköterskans roll var att vara förstående och kunna prata med personerna med
ALS om existentiella frågor, detta för att kunna bidra med verktyg för att finna mening i
livet och livskvalitet.
Miyashita et al. (2011); Ozanne et al. (2012) menar att relationen mellan personen med
ALS och närstående som vårdare måste fungera för att maximera livskvalitén hos
personer med ALS. Miyashita et al. (2011) beskriver i sin studie om att tydliggöra
livskvalitén hos personer med neurologisk sjukdom, att det emotionella tillståndet hos
personer med ALS kan påverkas av den mentala hälsan hos vårdaren. Andrews, Pavlis,
Staios och Fisher (2016) visar också i sin studie sambandet mellan olika typer av behov
hos personer med ALS och påfrestning hos närstående som vårdare. Påfrestningen av att
vårda en närstående som var sjuk kunde leda till sämre mental hälsa hos vårdaren vilket
kunde påverka omvårdnaden av personen med ALS. Ozanne et al. (2012) undersökte i
en kvalitativ studie hur personer med ALS finner mening i livet. Ozanne et al. (2012)
beskrev att mening i livet hos personer med ALS uppnåddes genom att både ge och få
stöd. Hjälp från utsidan var nödvändig för att se livet meningsfullt, stödet kunde vara
från familj, vänner, vårdare eller genom sociala aktiviteter. Den faktorn som gjorde att
personen med ALS nådde högre livskvalitet var att denne kunde lita på att den fick den
hjälp som behövdes.
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3.3. Metodologisk frågeställning
3.3.1. Sammanställning av artiklarnas etiska överväganden
I samtliga 14 artiklar som ingick i litteraturstudien har de angivit hur de gått tillväga
etiskt sätt. Godkännande från olika slag av etiska kommittéer förekom i samtliga artiklar
(Abdulla et al. 2014; Andrews et al. 2016; Caron & Light 2015; Fegg et al. 2010;
Felgoise et al. 2015; Fisher et al. 2016; Hanisch et al. 2015; Körner et al. 2013; Körner
et al. 2015; Miyashita et al. 2011; Ozanne et al. 2012; Rabkin et al. 2015; Raheja et al.
2015 & Tabor et al. 2015). I tolv av artiklarna berättar de att informerat samtycke
erhållits (Abdulla et al. 2014; Andrews et al. 2016; Fegg et al. 2010; Felgoise et al.
2015; Fisher et al. 2016; Hanisch et al. 2015; Körner et al. 2013; Körner et al. 2015;
Ozanne et al. 2012; Rabkin et al. 2015; Raheja et al. 2015 & Tabor et al. 2015). I två av
artiklarna nämner de inget om att informerat samtycke erhållits från deltagarna i
studierna (Caron & Light 2015; Miyashita et al. 2011). I de två artiklarna nämns att
deltagarna har mottagit information om studien antingen via skrift eller e-mail (Caron &
Light 2015; Miyashita et al. 2011), dock kan detta inte jämföras med samtycke (Polit &
Beck 2017). I endast en av artiklarna nämner de att integriteten skyddas men hur
integriteten har skyddats hos deltagarna framkommer dock inte (Miyashita et al. 2011).
Olsson och Sörensen (2011) förklarar att helsingforsdeklarationen är ett internationellt
dokument som innehåller forskningsetiska riktlinjer, något som endast tre artiklar
nämner (Andrews et al. 2016; Körner et al. 2015 & Miyashita et al. 2011). Bilaga 3:
Tabell 4 består av en översiktlig sammanställning av de forskningsetiska övervägandena
i samtliga 14 artiklar.

4. Diskussion
4.1. Huvudresultat
Syftet med litteraturstudien var att beskriva personer med ALS upplevelse av
livskvalitet. Resultatet visade att det som hade mest betydelse för livskvalitén hos
personer med ALS var förmågan att kunna kommunicera, nutrition, relationen med
vänner och familj och stöd från vårdaren. Utifrån den metodologiska frågeställningen
visade det sig att samtliga 14 artiklar hade godkännande från etiska kommittéer. I tolv
av artiklarna hade de även informerat deltagarna och samtycke från deltagarna hade
erhållits. Om integriteten hos deltagarna har skyddats beskrivs endast i en av artiklarna.
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4.2 Resultatdiskussion
4.2.1. Kommunikation
Personer med ALS upplevde att kommunikation hade en stor betydelse för deras
livskvalitet. Sociala medier hade en stor betydelse för personer med ALS då det var ett
bra hjälpmedel för att kunna kommunicera med vänner som bodde i andra städer och för
att kunna ha kontakt med andra personer som också hade ALS. Att kunna prata med
personer som också var drabbade av ALS och att även att kunna ge stöd åt varandra fick
dem att känna sig behövda och gav större mening med att kämpa vidare trots sjukdomen
(Caron & Light, 2015; Ozanne et al. 2012). I annan litteratur av Carlsson och BjörkBrämberg (2015) och Espeset, Mastad, Rafael Johansen och Kjaerstad (2011) beskrivs
det att personer som har svårt att tala och uttrycka sig upplever att de ibland blir
behandlade som osynliga eller mindre medvetande. Antonovsky (2005) påtalar att det
handlar om att personen förstår att händelser i livet är förutsägbara och att det som
kommer som överraskningar går att hantera och lösa. Begriplighet kan uppnås genom
information och tydlig kommunikation. För att en person med ALS ska kunna uppnå
hög grad av begriplighet bör personen kunna påverka de konsekvenser som kan komma
av ett sjukdomstillstånd, oberoende av sjukdomens svårighetsgrad.

4.2.2. Fysiska och psykiska aspekter
Studierna som gjordes av Caron & Light (2015) samt Raheja et al. (2016) resulterade i
att utmattning, nedsatt styrka samt försämrad funktion av rörelseapparaten kunde direkt
kopplas till sämre livskvalitet. Detta kan jämföras med Espeset et al. (2011) som
förklarade hur ALS kunde leda till förlamningar som i slutskedet påverkade hela
kroppen, något som gjorde att personer med ALS slutligen kunde bli sängliggande och i
behov av vård. Vidare uppger Abdulla et al. (2014) att personer med ALS kunde
drabbas av andningssvårigheter under sjukdomsförloppet vilket ledde till en nedsatt
känsla av livskvalitet då personen ofta blev emotionellt instabil av vetskapen om
sjukdomen. Espeset et al. (2011) beskrev också hur förlamning av
andningsmuskulaturen kunde leda till andningssvårigheter vilket gav ett behov av
andnings stödjande behandling. Om en person har hög känsla av hanterbarhet kan det
leda till att personen inte känner sig som ett offer för situationen den hamnar i.
Olyckliga saker kan hända i livet men med hög känsla av hanterbarhet kommer
personen acceptera situationen och inte sörja för alltid (Antonovsky, 2005)
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Ångest kunde ses som ett sjukligt tillstånd som kunde upplevas obegripligt,
skrämmande och som att man tappade kontrollen berättar Skärsäter (2015). Ångest ger
ofta en negativ känsla som ger effekter på den sociala funktionen och livskvalitén.
Enligt Körner et al. (2015) hade depressiva symtom som kunde uppstå hos personer
med ALS ett samband med den fysiska funktionsnedsättning som sjukdomen medför.
Detta styrks av Kübler, Winter, Ludolph, Hautzinger & Birbaumer (2005) som kom
fram till att graden av depressiva symtom varierade stort mellan inga symtom till tydliga
symtom av depression hos personer med ALS. Enligt Rabkin et al. (2015); Caron &
Light (2015); Miyashita et al. (2011) och Ozanne et al. (2012) kunde förmågan att
hantera stress, svårigheter, resurser och möjligheter också påverka livskvalitén.
Skärsäter (2015) skriver att förmågan att hantera stress och vilka resurser och
möjligheter som individen kan använda kan påverka individens sårbarhet. Detta är även
något som kan kopplas till KASAM, förmågan att hantera påfrestande situationer.
Enligt Antonovsky (2005) återspeglar KASAM en persons förhållningssätt till hur
begripligt, hanterbart och meningsfullt livet ter sig. Personer med ALS kan ta hjälp av
KASAM för att nå högre livskvalitet och för att kunna hantera sin situation bättre.
Skärsäter (2015) skriver även att det är viktigt att få en uppfattning om de egna
möjligheterna till att kunna påverka situationen och därmed framtiden. Både Skärsäter
(2015) och Caron och Light (2015) förklarade att stöd från familj och vänner var
betydelsefullt, dels för att få stöd i vardagen men också för att få ta del av hur andra
människor i samma situation hade löst sina problem.

4.2.3. Vänner, familj och vården
Stöd och motivation från vänner och familj, vård av god kvalitet och sociala aktiviteter
hade en positiv inverkan på livskvalitén (Ozanne et al. 2012). Antonovsky (2005) menar
att familj, vänner, stöd och motivation kan påverka KASAM genom att personen med
ALS finner meningsfullhet och därmed mening att fortsätta vilja leva. Med hög
meningsfullhet kan även en person finna mening med situationen och de utmaningar
som livet medför istället för att se det som en börda. Meningsfullhet utgör även den
största komponenten i KASAM som då också styrker hur viktig familj, vänner och
omgivningen är (Antonovsky, 2005). Ozanne et al. (2012) menar att genom att
acceptera framtiden hjälpte det personerna med ALS att finna mening. Personerna med
ALS berättade att det var lättare att tänka på framtiden än att tänka på det förflutna och
att inte ta ut saker i förtid. Något som gav dem styrka var att hitta glädje över små saker,
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vilket också gjorde att de inte kände lika stor sorg över situationen och vad de inte
längre kunde göra. Det var inte lika viktigt längre att lägga energi på saker som tidigare
upplevdes irriterande. Sjukdomen hade gett personen en annan syn på vad som var
viktigt i livet (Ozanne et al. 2012; Fegg et al. 2010). Annan vetenskaplig forskning
utförd av Tramonti, Bongioanni, Di Bernardo, Davitti och Rossi (2012) visade att
livskvaliteten skattades högre för personer med ALS om det fanns stöd för existentiella
frågor, psykiska aspekter och det sociala livet. Personerna med ALS såg stödet av dessa
aspekter som viktigare för livskvaliteten än den fysiska kroppsfunktionen.
En sjuksköterska som arbetar med ALS bör ha goda kunskaper samt bred erfarenhet för
att kunna stötta personer med ALS i deras sjukdomsförlopp, både fysiskt och psykiskt.
Sjuksköterskan kunde stötta personer med ALS genom att förmedla hopp, skapa en
meningsfull tillvaro samt att lindra sjukdomen fysiskt. Stödet från sjuksköterskan var
centralt för personer med ALS (Espeset et al. 2011). Matuz, Birbaumer, Haurtzinger &
Kübler (2010) ansåg att det heller inte var hållbart att enbart fokusera på den medicinska
behandlingen av ALS. Slutligen betonade de vikten av att uppmuntra personer med
ALS att söka socialt stöd som ett sätt att hantera sjukdomsförloppet. På detta sätt kunde
chanserna öka för personer med ALS att behålla en hög känsla av livskvalitet. Enligt
Andrews, Pavlis, Staios och Fisher (2016) hade vården en stor betydelse för vårdtagaren
var det viktigt att vårdtagaren kunde känna tillit och förtroende till sjuksköterskan eller
närstående som vårdare. Langius-Eklöf och Sundberg (2015) beskriver att omvårdnaden
av personer med livshotande sjukdomar inte kan behandlas på samma sätt då alla
personer har olika sätt att hantera olika situationer utifrån hur hög eller låg KASAM
denne har. För vårdarbetet kan det vara av stor betydelse att ha kunskap om vad den
sjuka personen har för förmåga att förstå, hantera och se mening med livet.
Omvårdnaden kan då anpassas till individen och dennes behov.

4.3. Metodologisk aspekt
Författare till föreliggande litteraturstudie har valt att undersöka de forskningsetiska
överväganden som de olika artikelförfattarna har gjort i de 14 valda studierna. Alla 14
var godkända av en etisk kommitte (Abdulla et al. 2014; Andrews et al. 2016; Caron &
Light 2015; Fegg et al. 2010; Felgoise et al. 2015; Fisher et al. 2016; Hanisch et al.
2015; Körner et al. 2013; Körner et al. 2015; Miyashita et al. 2011; Ozanne et al. 2012;
Rabkin et al. 2015; Raheja et al. 2015 & Tabor et al. 2015). Att informerat samtycke har
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erhållits från deltagarna i studien beskrevs i tolv av artiklarna, men i två av artiklarna
(Caron & Light 2015; Miyashita et al. 2011) nämnde de endast att deltagarna hade
mottagit information om studien antingen via skrift eller e-mail, dock kan detta inte
jämföras med samtycke (Polit & Beck 2017). Något som författarna till föreliggande
litteraturstudie saknar är artikelförfattarnas handlingar kring anonymitet, konfidentialitet
samt möjlighet för deltagarna i studierna att kunna avbryta när de vill utan negativa
följder vilket enligt Polit och Beck (2017) bör tillämpas hos deltagarna i studien. Detta
nämns endast i en av artiklarna (Miyashita et al. 2011). Författarna till föreliggande
litteraturstudie tycker det är av stor vikt att anonymiteten och Konfidentialitet hos
undersökningspersonerna skyddas. Detta för att inte läsaren ska kunna identifiera
forskningsdeltagarna. På så sätt försäkras även forskningsdeltagarna att de uppgifter och
material som delges och behandlas i studien skyddas på ett korrekt sätt och att endast
forskarna till studierna kan ta del av informationen (Polit & Beck 2017). Olsson och
Sörensen (2011) förklarade att helsingforsdeklarationen är ett internationellt dokument
som innehåller forskningsetiska riktlinjer, något som endast tre artiklar nämner
(Andrews et al. 2016; Körner et al. 2015 & Miyashita et al. 2011). Författarna till
föreliggande litteraturstudie anser att fler artikelförfattare bör applicera
helsingforsdeklarationen, då det enligt Olsson och Sörensen (2011) kvalitetssäkrar
forskningen samt säkerheten för forskningsdeltagarna.

4.4. Metoddiskussion
Enligt Polit och Beck (2017) är syftet med en litteraturstudie att undersöka befintlig
forskning inom det aktuella området. Utifrån syfte och frågeställningar valde författarna
till denna litteraturstudie att ha en deskriptiv design, då detta ansågs vara mest relevant.
Till föreliggande litteraturstudie användes databaserna CINAHL och PubMed för att
detta skulle ge ett stort urval av vetenskapliga artiklar. Dessa databaser behandlar
ämnen inom hälso- och sjukvård (Polit & Beck 2017). Svårigheten med att välja två
databaser att arbeta i var att samma artiklar uppkom i båda databaserna, detta redovisas
som dubletter i figur 1. I PubMed användes MeSH termer och i CINAHL användes
headings som ämnesord för att nå fler antal artiklar inom området. Till denna
litteraturstudie har författarna valt att ha med artiklar både med kvalitativa och
kvantitativa ansats. Detta gav ett bredare urval och författarna fick en större förståelse
för vad livskvalitet är hos personer med ALS. De artiklarna som inkluderades i
litteraturstudien var på engelska vilket är det språk författarna till studien behärskar
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utöver modersmålet som är svenska. Detta kan ses som en begränsning då artiklar på
annat språk inte kunde inkluderas även fast de kan ha svarat mot studiens syfte. Att
välja artiklar på annat språk än författarnas modersmål kan också ses som en ökad risk
då feltolkning och felöversättning av artiklar skulle kunna förekomma. Därför har alla
vetenskapliga artiklar granskats av författarna först var för sig och sedan tillsammans
för att minska risken för feltolkning. En tidsbegränsning på artiklarna gjordes på 10 år.
Detta kan ses som en begränsning då artiklar då artiklar äldre än 10 år som kan ha svarat
på litteraturstudiens syfte och frågeställning exkluderades. Tidsbegränsningen anses
även vara en styrka av författarna då det begränsade antalet artiklar som skulle granskas
och för att storleken och tidsaspekten på litteraturstudien är begränsad. Även för att de
mest aktuella och mest tidsenliga forskningsresultat ska framkomma. För att likheter
och olikheter mellan resultaten i studierna skulle förtydligas sammanställdes artiklarna i
tabeller. Efter att ha gjort alla sökningar hittades inte tillräckligt med artiklar om
livskvalitet utifrån ett patientperspektiv. Därför gjorde författarna till litteraturstudien
två nya sökningar i varje databas där sökorden “Relatives” och “Communication”
ingick. Sökningarna resulterade i att fler artiklar utifrån ett patientperspektiv hittades.
Detta kan ses som att författarna har försökt att påverka resultatet, men i artiklarnas
resultat framkom även andra viktiga delar som till exempel fysiska och psykiska
aspekter.

4.5. Kliniska implikationer för omvårdnad och förslag till fortsatt forskning
Med denna litteraturstudie presenteras hur personer med ALS upplever livskvalitet.
Enligt författarna till föreliggande litteraturstudie är denna kunskap betydelsefull för att
omvårdnaden av dessa personer ska ske så professionellt som möjligt utifrån individen
och vad som är bäst för denne. Inom vården kommer sjuksköterskan att träffa denna
patientgrupp. Därför är det av stor vikt att få insikt i hur livskvalitén påverkas under
sjukdomsförloppet och att livskvalitet är olika för alla. Även kännedom och förståelsen
av att personer med ALS går igenom en stor omställning i livet bör sjuksköterskor
oavsett professionsinriktning ha kunskap om. Mer forskning om livskvalitet hos just
patienter med ALS bör utföras, då denna patientgrupp är speciellt utsatta för fysisk
påverkan men inte kognitiv påverkan. Fortsatt forskning kan leda till bättre
individanpassad vård för personer med ALS och bättre livskvalitet.
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4.6. Slutsats
Personer med ALS kan, trots denna sjukdom, finna livskvalitet. Livskvalitet hos dessa
personer kan vara faktorer som tidigare inte upplevdes lika värdefulla. För att finna
livskvalitet kan personer med ALS ta hjälp av familj, anhöriga och vården. Familj och
anhöriga kan hjälpa personer med ALS att finna livskvalitet genom att inge glädje och
hopp i vardagen. Även kommunikation hade en stor påverkan på livskvalitén och
förmågan att kunna uttrycka sig. Idag finns det bra kommunikationshjälpmedel, så som
sociala medier, att ta hjälp av för att personer med ALS ska kunna fortsätta
kommunicera även fast sjukdomen kan medföra svårigheter att tala. Att kunna
kommunicera och ha kontakt med andra människor som var drabbade av samma
sjukdom visade sig ha en stor påverkan på livskvalitén genom att personerna med ALS
kunde stötta och hjälpa varandra. När personer med ALS upplevde att de fick den
hjälpen de behövde av sjuksköterskan eller annan vårdpersonal kände de trygghet och
vilket ökar livskvalitén. Genom att tillämpa KASAM och de tre huvudbegrppen
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet kan personer med ALS uppnå högre grad
av livskvalitet och därmed också få större förståelse för sin situation.

20

5. Referenser
*= Artiklar som inkluderats i resultatet
*Abdulla, S., Vielhaber, S., Kollewe, K., Machts, J., Heinze, H-J., Dengler, R. & Petri,
S. (2014). The impact of physical impairment on emotional well-being in ALS.
Amyotrophic Lateral Sclerosis and Frontotemporal Degeneration. pp. 392-397. DOI:
10.3109/21678421.2014.93238
Andersen, PM., Abrahams, S., Borasio, GD., De Carvalho, M. & Chio A, et al. (2012).
EFNS guidelines on the clinical management of amyotrophic lateral sclerosis (MALS)-revised report of an EFNS task force. European Journal of Neurology, 19(3), pp. 36075. DOI: 10.1111/j.1468-1331.2011.03501.x.
*Andrews, S-C., Pavlis, A., Staios, M. & Fisher, F. (2016). Which behaviours?
Identifying the most common and burdensome behaviour changes in amyotrophic
lateral sclerosis. Psychology, Health & Medicine 22 (4), pp. 483-492, DOI:
10.1080/13548506.2016.1164871.
Antonovsky, A. (2005). Hälsans mysterium. Natur och Kultur, ss. 37-57.
Aoun, S-M., Connors, S-L., Priddis, L., Breen, L-J. & Colyer, S. (2011). Motor
Neurone Disease family carers’ experiences of caring, palliative care and bereavement:
An exploratory qualitative study. Palliative Medicine 26(6), pp. 842–85. DOI:
10.1177/0269216311416036
Benzein, E., Hagberg, M. & Saveman, B-I. (2015). Familj och sociala relationer.
Friberg, F. & Öhlén, J. (red.) Omvårdnadens grunder: Perspektiv och förhållningssätt.
Studentlitteratur AB. ss 69-91.
Carlsson, E. & Björk-Brämberg, E. (2015). Kommunikationssvårigheter. Edberg, A-K.
& Wijk, H. (red.) Omvårdnadens grunder: Hälsa och ohälsa. Studentlitteratur AB. ss
447-477.

21

*Caron, J. & Light, J. (2015). "My World Has Expanded Even Though I'm Stuck at
Home": Experiences of Individuals With Amyotrophic Lateral Sclerosis Who Use
Augmentative and Alternative Communication and Social Media. American Journal of
Speech-language pathology. Volume 24, pp. 680-695. doi:10.1044/2015_AJSLP-150010
Dahlborg-Lyckhage. E. (2017). Att analysera berättelser (narrativer). I Febe. F. (red).
Dags för uppsats: Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. Lund
Studentlitteratur AB, ss. 171-183.
Ericson, E. & Ericson, T. (2012). Medicinska sjukdomar. Lund Studentlitteratur AB.
Espeset, K., Mastad, V., Rafaelsen Johansen, E. & kjaerstad, I. (2011). Omvårdnad vid
neurologiska sjukdomar. I Almås, H., Stubberud, D-G. & Gronseth, R. (red). Klinisk
omvårdnad 2. Stockholm, Liber AB. ss. 225-259.
*Fegg, M-J., Kögler, M., Brandstätter, M., Jox, R., Anneser, J., Haarmann-Doetkotte,
S., Wasner, M. & Domenico Boraso, G. (2010). Meaning in life in patients with
amyotrophic lateral sclerosis. Amyotrophic Lateral Sclerosis. Volume 10, pp. 469-474.
DOI: https://doi.org/10.3109/17482961003692604
*Felgoise, S., Zaccheo., V., Duff, J. & Simmons, Z. (2015). Verbal communication
impacts quality of life in patients with amyotrophic lateral sclerosis. Amyotrophic
Lateral Sclerosis and Frontotemporal Degeneration. Volume 17, pp. 179-183. DOI:
https://doi.org/10.3109/21678421.2015.1125499
*Fisher, F., Philpott, A., Andrews, S., Maule, R. & Douglas, J. (2016). Characterizing
social communication changes in amyotrophic lateral sclerosis. International Journal of
Communication Disorders. Volume 52, pp. 137-142. DOI: 10.1111/1460-6984.12267
Friberg. F. (2017). Att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av
kvalitativ forskning. I Febe. F. (red). Dags för uppsats: Vägledning för
litteraturbaserade examensarbeten. Lund Studentlitteratur AB, ss. 129-141.

22

Friberg, F. (2017). Att göra en litteraturöversikt. I Febe, F. (red). Dags för uppsats:
Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. Lund Studentlitteratur AB. ss. 141153.
*Hanisch, F., Skudlarek, A., Berndt, J. & Kornhuber, ME. (2015). Characteristics of
pain in amyotrophic lateral sclerosis. Brain and Behavior, 5(3), pp. 1-8. DOI:
10.1002/brb3.296
ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, Svensk sjuksköterskeförening (2014).
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationersvensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf
[2017-11-12]
King, S., Duke, M, & Connor, B. (2008). Living with amyotrophic lateral
sclerosis/motor neurone disease (ALS/MND): decision-making about ‘ongoing change
and adaptation’. Journal of Clinical Nursing (18)5, pp. 745–754. DOI: 10.1111/j.13652702.2008.02671.x
Kübler, A., Winter, S., Ludolph, A., Hautzinger, M., & Birbaumer, N. (2005). Severity
of depressive symptoms and quality of life in patients with amyotrophic lateral
sclerosis. Neurorehabilitation & Neural Repair, 19(3), pp. 182-193.
*Körner, S., Hendricks, M., Kollewe, K., Zapf, A., Dengler, R., Silani, V. & Petri, S.
(2013). Weight loss, dysphagia and supplement intake in patients with amyotrophic
lateral sclerosis (ALS): impact on quality of life and therapeutic options. BMC
Neurology. DOI: 10.1186/1471-2377-13-84
*Körner, S., Kollewe, K., Abdulla, S., Zapf, A., Dengler, R. & Petri, S. (2015).
Interaction of physical function, quality of life and depression in Amyotrophic lateral
sclerosis: characterization of a large patient cohort. BMC Neurology. DOI:
10.1186/s12883-015-0340-

23

Langius-Eklöf, A. & Sundberg, K. (2015). Känsla av sammanhang. Edberg, A-K. &
Wijk, H. (red.) Omvårdnadens grunder: Hälsa och ohälsa. Studentlitteratur AB. ss 5375.
Lerum, S-M., Solbrække K, & Frinch. C. (2017). Healthcare professionals’ accounts of
challenges in managing motorneurone disease in primary healthcare: a qualitative study.
Health and Social Care in the Community 25(4), pp. 1355–1363. DOI:
10.1111/hsc.12432
Matuz, T., Birbaumer, N., Hautzinger, M., & Kübler, A. (2010). Coping with
amyotrophic lateral sclerosis: an integrative view. Journal Of Neurology, Neurosurgery
& Psychiatry, 81(8), pp. 893-898. DOI:10.1136/jnnp.2009.201285
*Miyashita, M., Narita, Y., Sakamoto, A., Kawada, N., Akiyama, M., Kayama, M.,
Suzukamo, Y. & Fukuhara, S. (2011). Health-related quality of life among communitydwelling patients with intractable neurological diseases and their caregivers in Japan.
Psychiatry Clin Neurosci, 65(1). DOI: 10.1111/j.1440-1819.2010.02155.x.
Muscaritoli, M., Kushta, I., Molfino, A., Inghilleri, M., Sabatelli, M., & Rossi Fanelli,
F. (2012). Nutritional and metabolic support in patients with amyotrophic lateral
sclerosis. Nutrition, 28(10), pp. 959-966. DOI:10.1016/j.nut.2012.01.011
Oh, J & Kim, J. (2017). Supportive care needs of patients with amyotrophic lateral
sclerosis/motor neuron disease and their caregivers: A scoping review. Journal of
Clinical Nursing (26) 23-24. pp. 4129–4152. doi: 10.1111/jocn.13945
Olsson, H. & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen: Kvalitativa och kvantitativa
perspektiv. Stockholm Liber AB.
*Ozanne, A., Graneheim, U. & Strang, S. (2012). Finding meaning despite anxiety over
life and death in amyotrophic lateral sclerosis patients. Journal of Clinical Nursing, pp.
2141- 2149. DOI: 10.1111/jocn.12071.
Petersson, L-M. & Strang, P. (2012). Livskvalitet och livskvalitetsmätning. Beck-Friis,
B & Strang, P. (Red) Palliativ medicin och vård. Stockholm: Liber. ss. 23-30.
24

Pilot, D. & Beck, C.T. (2017) Nursing Research. Generating and assessing evidence for
nursing practice. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. pp. 68-182.
*Rabkin, J., Goetz, R., Factor-Litvak, P., Hupf, J., McElhiney, M., Singleton, J.,
Mitsumoto, H. (2015). Depression and Wish to Die in a Multi-Center Cohort of ALS
Patients. Amyotrophic Lateral Sclerosis Frontotemporal Degeneration. 16(0), pp. 265273. DOI: 10.3109/21678421.2014.980428
*Raheja, D., Stephens H. E., Lehman, E., Walsh, S., Yang, C., Simmons, Z. (2016).
Patient-reported problematic symptoms in ALS treatment trial. Amyotrophic Lateral
Sclerosis Frontotemporal Degeneration. 17(3-4), pp. 198-205.
DOI:10.3109/21678421.2015.1131831
Skärsäter, I. (2015). Psykisk ohälsa. Edberg, A-K. & Wijk, H. (red.) Omvårdnadens
grunder: Hälsa och ohälsa. Studentlitteratur AB. ss 611-645.
Socialstyrelsen- Amyotrofisk lateralskleros. (2014-09-10).
http://www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser/amyotrofisklateralskleros [2017-1112].
Svensk sjuksköterskeförening. (2017). Socialstyrelsen- Kompetensbeskrivning för
legitimerad sjuksköterska. ISBN-NR: 978-91-85060-10-8
Strang, P. (2012). ALS (amyotrophic lateral sclerosis). Beck-Friis, B & Strang, P. (Red)
Palliativ medicin och vård. Stockholm Liber, ss. 336-342.
Super, S., Verschuren, W. M., Zantinge, E. M., Wagemakers, M. E., & Picavet, H. J.
(2014). A weak sense of coherence is associated with a higher mortality risk. Journal Of
Epidemiology & Community Health, 68(5), pp. 411-417. DOI:10.1136/jech-2013203085

25

Svensk sjuksköterskeförening. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska
(2017). https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensksjukskoterskeforening/publikationer-svensksjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivninglegitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf [2017-11-12]
*Tabor, L., Gaziano, J., Watts, S., Robison, R., Plowman, E- K. (2016). Defining
Swallowing-Related Quality of Life Profiles in Individuals with Amyotrophic Lateral
Sclerosis. Dysphagia, 31(3), pp. 376–382. DOI:10.1007/s00455-015-9686-2
Tramonti, F., Bongioanni, P., Di Bernardo, C., Davitti, S., & Rossi, B. (2012). Quality
of life of patients with amyotrophic lateral sclerosis. Psychology, Health & Medicine,
17(5), pp. 621-628. DOI:10.1080/13548506.2011.651149
Westergren, A. (2015). Nutrition och ätande. Edberg, A-K. & Wijk, H. (red.)
Omvårdnadens grunder: Hälsa och ohälsa. Studentlitteratur AB, ss. 265-301.
Östlundh. L (2017). Informationssökning. I Febe. F. (red). Dags för uppsats:
Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. Lund Studentlitteratur AB, ss. 5983.

26

6. Bilagor
6.1. Bilaga 1: Tabell 2
De inkluderade artiklarnas författare, titel och metod.
Författare, årtal & Titel

Design &

land

ev. ansats

Abdulla, Vielhaber,

“The impact of physical

Kvantitativ

Kollewe, Machts,

impairment on emotional

ansats

Heinze, Dengler &

well-being in ALS”

Undersökningsgrupp

Datainsamlingsmetod

Dataanalys & ev.
metod

121 ALS patienter.

*ALSFRS-EX,

SPSS, Bonferroni

*ALSAQ-40,

correction, Pearson’s

*ADI-12

correlation coefficient,

Petri. 2014,

two sample t-test.

Tyskland.
Andrews, Pavlis,

“Which behaviours?

Kvantitativ

40 ALS patienter + 27

*CBI-R,

Mann-whitney U tests,

Staios & Fisher.

Identifying the most common

ansats

personer i en

*ALSFRS-R,

Spearman’s rho,

2016, Australien.

and burdensome behaviour

kontrollgrupp.

*ZBI

Bonferroni

changes in amyotrophic
lateral sclerosis”

1

Författare, årtal & Titel

Design &

land

ev. ansats

Undersökningsgrupp

Datainsamlingsmetod

Dataanalys & ev.
metod

Caron & Light.

“My world has expanded

Kvalitativ

11 vuxna patienter

2015.

even though I’m stuck at

ansats

diagnostiserade med ALS.

USA

home: Experience of

46 ALS patienter.

Frågeformulär

Kristallisering

Tvärsnittsstudie,

SPSS, Student’s t-tests,

*SMiLE,

Bonferroni corrections,

*ALSFRS-R

linear models.

individuals with amyotrophic
lateral sclerosis who use
augmentative and alternative
communication and social
media”
Fegg, Kögler,

“Meaning in life in patients

Kvantitativ

Brandstätter, Jox,

with amyotrophic lateral

ansats

Anneser, Haarman-

sclerosis.”

Doetkotte, Wasner
& DomenicoBorasio. 2010,
Tyskland.

2

Författare, årtal & Titel

Design &

land

ev. ansats

Undersökningsgrupp

Datainsamlingsmetod

Dataanalys & ev.
metod

Fisher, Philpott,

“Characterizing social

Kvantitativ

32 deltagare med ALS

*ALSFRS-R,

T-test, Levene’s test,

Andrews, Maule &

communication changes in

ansats

och 24 kontrollpersoner.

*FDA,

Spearman’s

Douglas. 2016,

amyotrophical lateral

*HADS,

correlations.

Australien.

sclerosis”

*ACE-R,
*LCQ

Hanisch, Skudlarek, “Characteristics of pain in

Kvantitativ

Berndt &

amytrophic lateral

ansats

Kortnhuber. 2015,

sclersosis”

46 patienter med ALS.

Tvärsnittsstudie,

Deskriptiv analys, Chi-

*ALSFRS-R,

Square test, Mann

*MRC

Whitney U test, Fisher-

Tyskland.

Exakt- Test, KruskalWallis.

Körner, Hendricks,

“Weight loss, dysphagia, and

Kvalitativ

Kollewe, Zapf,

supplement intake in patients

ansats.

Dengler, Silani &

with amyotrophic lateral

Petri. 2013,

sclerosis (ALS): impact on

Tyskland.

quality of life and theraputic

121 ALS patienter.

*II (BDI),

Multipel

*SF-36,

regressionsanalys,

*ALS-FRS

statistisk analys.

options”

3

Författare, årtal & Titel

Design &

land

ev. ansats

Miyashita, Narita,

“Health-related quality of

Sakamoto, Kawada, life among community-

Undersökningsgrupp

Datainsamlingsmetod

metod

Kvantitativ

1577 patienter med

Tvärsnittsstudie.

ansats

svårbehandlad

*SF-36,
*SF-38

Akiyama, Kayama,

dwelling patients with

neurologisk sjukdom och

Suzukamo &

interactable neurogical

deras vårdare.

Fukuhara. 2011,

diseases and their caregivers

Japan.

in Japan.”

Ozanne, Graneheim “Finding meaning despite

Kvalitativ

& Strang. 2012,

anxiety over life and death in

ansats med

Sverige.

amyotrophic lateral sclerosis

deskriptiv

patients.”

design

Dataanalys & ev.

14 personer med ALS.

Korrelationsanalys

Semistrukturerade

Kvalitativ

intervjuer

innehållsanalys,
slumpmässig kontroll.

4

Författare, årtal & Titel

Design &

land

ev. ansats

Raheja, Stephens,

“Patient reported

Kvantitativ

Lehman, Walsh,

problematic symptoms in ALS ansats

Yang & Simmons.

treatment-trial”

Undersökningsgrupp

Datainsamlingsmetod

Dataanalys & ev.
metod

82 personer med ALS.

*ALSSQoL,

Paired t-test, Wilcoxon

*ALSFRS-R,

signed rank test,
Bonferroni correction

2015, USA.
Tabor, Gaziano,

“Defining swallowing-

Kvantitativ

81 individer med möjlig

*VFSS,

Spearman’s rho

Watts, Robison &

related quality of life profiles

ansats

eller konstaterad ALS.

*SWAL-QOL,

correlation analyses,

Plowman. 2015,

in individuals with

*ALSFRS-R,

ANOVA, SPSS, LSD

USA.

amyotrophic lateral

*PAS,

post hoc testing

sclerosis”

5

Förkortningar datainsamlingsmetod
* ADI-12= ALS depression inventory (12 item)

* LCQ= La Trobe Communication Questionnaire

* ALSAQ-40= The amyotrophic lateral sclerosis assessment

* MiL= Meaning in Life

questionnaire (40 item)

* MRC= Medical Research Council

* ALSFRS-EX= ALS functional rating scale extension

* PANAS= Positive and Negative Scales

* ALSFRS-R= The amyotrophic lateral sclerosis functional rating

* PAS = Penetration Aspiration Scale

scale

* QoLS= Quality of Life Scale

* ALSSQoL= ALS Specific Quality of Life Instrument

* SMiLE= Schedule for Meaning in Life Evaluation

* BDI= Beck Depression Inventory

* SF-36= Health Survey Questionnaire

* CBI-R= Cambridge Behaviour Inventory Revised

* SF-38- Health Survey Questionnaire (short form)

* CBI-R= Caregiver Burden Inventory Revised

* SWAL-QOL= Swallowing Quality of Life instrument

* FDA= Frenchay Dysarthria Assesment

* VFSS= Videofluoroscopic swallow study

* HADS= Hospital anxiety and depression scale

* ZBI= Zarit Burden Inventory

6

6.2. Bilaga 2: Tabell 3
De inkluderade artiklarnas författare, syfte och resultat.
Författare

Syfte

Resultat

Abdulla, Vielhaber,

Syftet var att analysera den inverkan som fysiska hinder

Fysiska hinder och progressionen av fysiska försämringar hade

Kollewe, Machts,

gör på det emotionella välmåendet vid vård av sjukdomen

en stor inverkan och förklarade variationen av det emotionella

Heinze, Dengler &

ur patientens perspektiv samt med ett tillägg av klinisk

välmåendet.

Petri (2014)

utvärdering.

Andrews, Pavlis,

Syftet var att undersöka vilka beteendeförändringar som

En tydlig ökning gällande besvärande förändringar i jämförelse

Staios & Fisher

sker vid ALS. Vilka som är mest besvärande samt de som

till den friska kontrollgruppen. Det som undersöktes var

(2016)

orsakar mest börda för vårdaren.

vardagliga vanor som, ADL, sömn, motivation och humör. Det
fanns inga skillnader mellan grupperna gällande minne och
orientering.

Caron & Light

Att undersöka användningen av sociala medier, fördelar

Deltagarna rapporterade att användningen av sociala medier var

(2015)

med användningen av sociala medier, hinder för

ett fördelaktigt verktyg som ökade möjligheterna till generell

självständig användning, stöd till självständig användning, kommunikation och kommunikation med partner och
rekommendationer och utveckling för personer med ALS.

stödgrupper.

2

Författare

Syfte

Resultat

Felgoise, Zaccheo,

Syftet med studien var att undersöka kopplingen mellan

Resultatet visade att livskvalitet varierade mellan individer med

Duff & Simmons

verbal kommunikation och livskvalitet hos patienter med

olika verbala förmågor. Speciellt så var livskvaliteten sämre hos

(2015)

ALS.

patienter med en initial verbal nedsättning och hos de som inte
hade någon verbal förmåga alls. Att kunna kommunicera
verbalt precis som vilken annan fysisk funktion som helst är
direkt relaterad till livskvalitet hos patienter med ALS.

Fisher, Philpott,

Att undersöka kompetensen av sociala kommunikations

Deltagarna med ALS visade större svårigheter med

Andrews, Maule &

hjälpmedel i vardagliga livet hos personer med ALS utan

kommunikation, effektivitet och partnerskap än vad

Douglas (2016)

kognitiva nedsättningar.

kontrollgruppen visade. ALS patienterna skattade inte sina
sociala kommunikationsförmågor lägre än kontrollgruppen.
LCQ- poängen visade inget samband med kliniska faktorer.

3

Författare

Syfte

Resultat

Hanisch, Skudlarek,

Att bestämma svårighetsgrad, smärtkaraktär, förekomst

Smärta uppgavs av 78% av patienterna med ALS. Smärta

Berndt & Kortnhuber och dess behandling hos 46 tyska patienter med ALS

uppkom mer vid dagliga aktiviteter än hos kontrollgruppen.

(2015)

genom att använda BPI (brief pain inventory) och att se

Vissa rörelser skapade kramper hos 63% av patienterna med

samband mellan sjukdomens varaktighet och svårighets

ALS, mest i distala extremiteter. På de patienter som hade

parametrar. Även förekomst, karaktär och behandling av

kramper fanns det ingen skillnad på sjukdomslängden.

kramper och spasticitet analyserades.
Körner, Hendricks,

Att undersöka omfattningen av viktminskning hos

Viktminskning påverkade livskvalitén och associerades med

Kollewe, Zapf,

personer med ALS och analysera hur humöret,

kortare överlevnad hos patienter med ALS.

Dengler, Silani &

livskvalitén och överlevnaden påverkas.

Petri (2013)
Körner, Kollewe,

Att att karakterisera effekterna av olika faktorer på

Minskad livskvalitet framkom i samband med nedsatt fysisk

Abdulla, Zapf,

depressiva symtom och livskvalitet hos ALS patienter.

nedsättning. Ökad ålder hade ett samband med lägre livskvalitet

Dengler & Petri

Även att specificera sambandet mellan psykisk

när det handlade om sociala funktioner.

(2015)

nedsättning, depression och livskvalitet.

4

Författare

Syfte

Resultat

Miyashita, Narita,

Att tydliggöra livskvalitén hos personer med neurologisk

Totalt analyserades 418 frågeformulär. Stöd för patienter med

Sakamoto, Kawada,

sjukdom, att tydliggöra livskvalitet hos vårdare av dessa

neurologiska sjukdomar är behövligt för att upprätthålla fysisk

Akiyama, Kayama,

patienter samt att utforska kopplingen mellan livskvalitet

och psykisk livskvalitet.

Suzukamo &

och patienter och vårdare.

Fukuhara (2011)
Ozanne, Graneheim

Att belysa hur personer med ALS finner mening trots

Under intervjuerna framkom två teman för att belysa den

& Strang (2012)

sjukdomen.

livssituation som uppfattas av de som blev intervjuade i studien.
De teman som intervjuerna fokuserade på upplevelser av ångest
om livet och döden samt att finna en mening av livet trots
sjukdomen.

Rabkin, Goetz,

Att avgöra förekomsten av depressiva symtom och önskan Depressivitet förekommer inte enbart hos patienter med ALS

Factor- Litvak, Hupf, om att dö hos patienter med ALS.

och en önskan om att dö inte alltid uttrycks i sambandet med

McElhiney,

depression och behöver inte mena att det representerar psykisk

Singleton &

ohälsa.

Mitsumoto (2015)

5

Författare

Syfte

Resultat

Raheja, Stephens,

Att avgöra vilka symtom som uppfattas som

Alla de 10 symtom som undersöktes blev mer problematiska

Lehman, Walsh,

problematiska för ALS patienter och hur de

över tiden.

Yang & Simmons

utvecklas/förvärras med tiden.

(2015)
Tabor, Gaziano,

Att definiera svälj-relaterad livskvalitet, hos individer med Utmattning, längden som en måltid tar, kommunikation och

Watts, Robison &

ALS samt att utvärdera sambandet mellan svälj-relaterad

sömn var de som påverkade livskvalité mest hos patienter med

Plowman (2015)

livskvalitet, graden av sväljsvårigheter och den globala

ALS i studien. Val av mat och en önskan om att äta var de som

ALS progressionen.

påverkade livskvalitén minst.

6

6.3. Bilaga 3: Tabell 4
Sammanställning av forskningsetiska överväganden
Författare

Titel

Forskningsetiska överväganden

Abdulla,

“The impact of physical

Institutet av den etiska kommittén på Hannover medicinska skola och Otto von Guericke

Vielhaber,

impairment on emotional

Universitetet i Magdeburg godkände studien och alla deltagare gavs informerat samtycke innan

Kollewe, Machts,

well-being in ALS”

inskrivning.

Andrews, Pavlis,

“Which behaviours?

Informerat samtycke erhölls innan studien påbörjades. Etiskt godkännande erhölls av Calvary

Staios & Fisher

Identifying the most

Health Care Bethlehem och Victoria University Human Research Committees i enlighet med

(2016)

common and burdensome

Helsingforsdeklarationen.

Heinze, Dengler
& Petri (2014)

behaviour changes in
amyotrophic lateral
sclerosis”

7

Författare

Titel

Forskningsetiska överväganden

Caron & Light

“My world has expanded

Etiskt godkännande var erhållet från “The Pennsylvania State University Human Research

(2015)

even though I’m stuck at

Protection program” innan rekrytering av deltagarna påbörjades. När de intresserade deltagarna

home: Experience of

hade valts ut fick de information via e-mail om studien, krav och forumet för fokusgruppen.

individuals with
amyotrophic lateral
sclerosis who use
augmentative and
alternative communication
and socialmedia”
Fegg, Kögler,

“Meaning in life in

Informerat samtycke erhölls innan intervjuerna påbörjades. Studien har godkänts av “Research

Brandstätter, Jox,

patients with amyotrophic

Ethics Committee” på Munich Universitetssjukhus.

Anneser,

lateral sclerosis”

HaarmanDoetkotte,
Wasner &
DomenicoBorasio (2010)

8

Författare

Titel

Forskningsetiska överväganden

Felgoise,

“Verbal communication

Godkännande av granskningskommittéer gjordes på varje institution som deltog i studien. Alla

Zaccheo, Duff &

impacts quality of life in

patienter lämnade informerat samtycke.

Simmons (2015)

patients with amyotrophic
lateral sclerosis”

Fisher, Philpott,

“Characterizing social

Informerat samtycke var erhållet från samtliga deltagare. Etiskt godkännande från Calvary

Andrews, Maule

communication changes

Health Care Betlehem Human Research och etiska kommittén.

& Douglas (2016) in amyotrophical lateral
sclerosis”
Hanisch,

“Characteristics of pain in

Skudlarek, Berndt amytrophic lateral
& Kortnhuber

Studien var godkänd av lokala etiska kommittén av Martin Luther Universitetet i Halle. Alla
deltagare gav skriftligt informerat samtycke.

sclersosis”

(2015)

9

Författare

Titel

Forskningsetiska överväganden

Körner,

“Weight loss, dysphagia,

Studien är godkänd av etiska kommittén för Hannover medicinska skola och alla deltagare gav

Hendricks,

and supplement intake in

informerat samtycke till deltagande i studien.

Kollewe, Zapf,

patients with amyotrophic

Dengler, Silani &

lateral sclerosis (ALS):

Petri (2013)

impact on quality of life
and therapeutic options”

Körner, Kollewe,

“Interaction of physical

Studien har godkänts av etiska kommittén av Hannover medicinska skola och alla deltagare gav

Abdulla, Zapf,

function, quality of life

informerat samtycke till deltagandet i studien. Studien var utförd i enlighet med

Dengler & Petri

and depression in

Helsingforsdeklarationen.

(2015)

Amyotrophic lateral
sclerosis: characterization
of a large patient cohort”

10

Författare

Titel

Forskningsetiska överväganden

Miyashita, Narita, “Health-related quality of

Etiskt godkännande erhölls var från granskningskommittén vid Mie University Hospital i

Sakamoto,

life among community-

enlighet med Helsingforsdeklarationen. Varje deltagare blev skriftligt informerade om att

Kawada,

dwelling patients with

studien var frivillig och att deras integritet skulle skyddas.

Akiyama,

intractable neurological

Kayama,

diseases and their

Suzukamo &

caregivers in Japan.”

Fukuhara (2011)
Ozanne,

“Finding meaning despite

Studien godkändes av den regionala etiska kommittén i Göteborg. Deltagarna erhöll både

Graneheim &

anxiety over life and death skriftlig och verbal information om studien samt erhölls skriftligt samtycke från deltagarna.

Strang (2012)

in amyotrophic lateral
sclerosis patients.”

Rabkin, Goetz,

“Depression and wishing

De psykologiska skalorna skickades i förväg så att patienterna skulle vara bekanta med

Factor- Litvak,

to die in a multi-center

frågorna. Protokollet godkändes av den samordnade webbplatsen IRB och varje lokal IRB. Alla

Hupf, McElhiney, cohort of ALS patients”

deltagare gav informerat samtycke.

Singleton &
Mitsumoto (2015)

11

Författare

Titel

Forskningsetiska överväganden

Raheja, Stephens,

“Patient reported

Studien var godkänd av granskningskommittén vid den specifika institutionen.

Lehman, Walsh,

problematic symptoms in

Yang & Simmons ALS treatment-trial.”
(2015)
Tabor, Gaziano,

“Defining swallowing-

Watts, Robison & related quality of life
Plowman (2015)

Studien var godkänd av “University institutional review board” och alla deltagare valdes enligt
inklusionskriterierna och gav skriftligt samtycke till deltagandet.

profiles in individuals
with amyotrophic lateral
sclerosis”

12
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