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Abstract 

The purpose of this study was to describe how people with Amyotrophic lateral sclerosis 

(ALS) experience their quality of life.  The method used was a study of literature with design 

description. A various combination of search words, such as “amyotrophic lateral sclerosis”, 

“ALS”, “quality of life” and “people” were used in searching the computer bases Medline 

(Pubmed) and Science Direct. In total, thirteen scientific articles were analysed and quality 

tested, subsequently they were categorized into four categories: physical, mental, social and 

existential quality of life. Research into the physical aspects surrounding the quality of life 

showed that it is, above all, the disparaging functional capabilities and restrictions related to 

the illness which causes the mental suffering. In time, the patients interests changed from 

active to passive. In contrast to this, the experience of mental suffering was very low. Results 

of the studies into the social aspects showed that the patients relationship with family and 

friends was of the greatest value to quality of life, as well as the foremost support towards 

conquering the difficulties which the illness causes. The patients religious beliefs and access 

to a priest, play a significant part regarding the conquering of existential questions and 

thoughts.  
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att beskriva hur människor med Amyotrofisk lateralskleros 

(ALS) upplever sin livskvalitet. Metoden som användes var en litteraturstudie med 

beskrivande design.  Olika kombinationer av sökorden ”ALS”, ”amyotrophic lateral sclerosis” 

”quality of life”, och ”människor” användes vid sökning i databaserna Medline (PubMed) och 

Science Direct. Totalt analyserades tretton vetenskapliga artiklar som sedan 

kvalitetsbedömdes och kategoriserades i fyra kategorier: fysisk, psykisk, social och 

existentiell livskvalitet. Forskning kring de fysiska aspekterna av livskvalitet visade att det 

främst är den nedsättande funktionsförmågan och begränsningarna relaterade till sjukdomen 

som bidrar till det fysiska lidandet. Med tiden ändrades patienternas intressen från mer aktiva 

till passiva. Till skillnad från detta var upplevelsen av det psykiska lidandet mycket låg. 

Resultat tillhörande den sociala aspekten visade att patienternas förhållande med familj och 

vänner var av störst värde för att uppleva livskvalitet samt det främsta stödet för att bemästra 

de svårigheter som sjukdomen medför. Patienternas religiösa tro och tillgång till präst var av 

betydande roll vad gällande bemästringen av existentiella frågor och funderingar. 

 

 

Nyckelord: ”Amyotrofisk lateralskleros”, ”ALS”, ”livskvalitet” och ” människor” 
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1. Introduktion 
1.1 Amyotrofisk lateralskleros, ALS 
Amyotrofisk lateralskleros (ALS) beskrevs för första gången år 1830. Den franske neurologen 

Jean-Martin Charcoat beskrev sjukdomen i detalj och gav den dess namn år 1869 (1,2). ALS 

är en gemensam benämning för en grupp sjukdomar där nervcellerna (motorneuron) i hjärnan, 

hjärnstammen och ryggmärgen dör och inte längre kan styra kroppens skelettmuskulatur. När 

det inte kommer några nervimpulser leder det till muskelsvaghet och till sist förtvinar 

muskeln. Sjukdomen finns i flera olika former. De har alla gemensamt att de är fortskridande 

(1). Hos ca 90 % kommer sjukdomen plötsligt. Den kallas klassisk eller sporadisk ALS och är 

den vanligaste formen. De resterande fallen går under benämningen familjär ALS (FALS) och 

de är ärftliga, men det betyder inte att alla ärver anlagen till sjukdomen (1,2).  

 

ALS drabbar omkring 1,5-2/100 000 människor per år och sjukdomen är lika vanlig över hela 

världen (3). Antalet personer som får ALS har ökat de senaste 30 åren. I Sverige insjuknar 

ungefär 200 personer varje år. Det finns omkring 600-700 personer med sjukdomen i landet 

och majoriteten är män. Insjuknandet inträffar oftast vid 55-75 års ålder. Trots att flertalet 

undersökningar har gjorts genom åren är orsaken till ALS fortfarande oidentifierad. Det finns 

teorier om att signalsubstansen glutamat stimulerar nervcellerna för kraftigt likaså talas det 

om att virus, brist på spårämnen eller förgiftningar kan vara en av orsakerna (1). 

 

1.1.1 Symtom 

ALS börjar oftast med en smygande muskelsvaghet i någon muskelgrupp, oftast i ett ben eller 

en arm och sprider sig sedan vidare i kroppen (4). Svagheter i tungan kan vara ett tidigt första 

symtom, att plötsligt börja snubbla, eller att inte kunna använda handen som tidigare 

associeras också som förstadium till sjukdomen (1,5). Personerna som drabbas av ALS 

kommer med tiden mista förmågan att röra sig som tidigare, de kommer även att drabbas av 

andnings, tal- och sväljsvårigheter vilket förvärras då sjukdomen fortskrider (3). Det går inte 

att förutse hur sjukdomen kommer att yttra sig, då varje fall är individuellt, men det slutar 

alltid med total muskelförlamning och stora andningsproblem (5). Trots denna fysiologiska 

förlust förblir intellektet intakt, deras personlighet blir oförändrad och de kan bevittna 

sjukdomsförloppet från början till slut (6). Alla personer med ALS kommer att utveckla 

försvagningar av andningsmuskulaturen. De flesta dör fridfullt och ofta i sömnen inom loppet 

av 1-5 år och den vanligaste orsaken är att koldioxidhalten i kroppen stiger eftersom de inte 
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andas ut tillräckligt och medvetandegraden sänks. Detta orsakas av att andningsmuskulaturen 

har försvagats. Lunginflammation är också en följdsjukdom som vanligtvis leder till döden 

(1,4, 5).  

 

1.1.2 Behandling och hjälpmedel 

I dagsläget finns inget botemedel. Den enda farmakologiska behandling som finns är Rilutek 

(riluzole), ett läkemedel som bromsar utvecklingen av sjukdomen. För att det ska få maximal 

effekt är det viktigt att det sätts in tidigt i förloppet (1,7, 8). 

Hjälpinsatser handlar främst om att stödja personen och att lindra symtomen. På de flesta 

större sjukhus finns specialiserade ALS-team. Då sjukdomens utveckling skiljer sig hos 

personerna är personalens främsta uppgift att vara lyhörd och flexibel, de ska även framstå 

med god framförhållning och med en individualiserad planering. Inom teamet arbetar bl a 

logopeder som hjälper till med kommunikationshjälpmedel om personen får svårt med talet 

(1). Andningsgymnastik kan behövas vid andfåddhet (7). Sjukgymnastik är en betydelsefull 

insats då trycksår, muskelkramper och förstoppning ofta inträder under sjukdomsförloppet 

(5). Dietist behövs för råd om lämplig kost då sväljsvårigheter träder fram, slemlösande 

preparat är också vanligt (8,9). Då sväljsvårigheterna blir för påtagliga behövs en kirurgisk 

anlagd förbindelse mellan magsäcken och bukväggen s.k. Perkutan endoskopisk gastrostomi 

(PEG) (10). Detta för att kunna tillföra näring och läkemedel (9).  

 
1.2 Livskvalitet 
Livskvalitet är ett begrepp som kan definiera hur människor mår och hur de trivs med sin 

tillvaro. Individens välbefinnande kan delas in i inre och yttre faktorer. De inre kännetecknas 

av fysiska och psykiska faktorer, och de yttre som miljö, ekonomiska och sociala. Enligt 

Nordenfelt (11) har begreppet livskvalitet flera betydelser. Han refererar till Naess, norsk 

socialforskare som menar att livskvalitet ska vara ett individcentrerat begrepp och att det i 

huvudsak ska handla om en människas inre liv. Bowling (12) definierar livskvalitet som 

graden av livets godhet, hon menar att aspekterna som påverkar det goda i livet påverkas av 

hälsa och är avgörande för graden av livskvalitet.  De flesta människor associerar livskvalitet 

till välbefinnande och livstillfredsställelse och det återspeglar sig i hur de värderar sin tillvaro 

(13). 

 

Genom åren har ett antal instrument tagits fram för att mäta subjektiva aspekter av hälsa och 

hälsorelaterad livskvalitet (14). Beroende på hur livskvalitet definieras finns det olika 
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beprövade metoder för att komma fram till resultatet. Ett av de vanligaste instrumenten är 

Short Form-36 (SF-36) som tar upp flertalet områden beträffande funktion och välmående där 

hälsostatus är den avgörande faktorn för livskvalitet (14,15). ALS – Functional Rating Scale 

(ALS-FRS) frågeformuläret är speciellt utformat för personer med ALS. Det mäter graden av 

fysisk funktion rörande problem och symtom som sjukdomen medför. Schedule for the 

Evaluation of Individual Quality of Life (SEIQOL-DW) är ett bland flera instrument som 

mäter livskvalitet subjektivt. Här graderar den berörde sin egen livskvalitet och psykologiska 

och existentiella faktorer är av betydelse (14,15). Alla instrument har styrkor och svagheter, 

Bowling (12), refererar till Webb, som antyder att den optimala mätstrategin är att mäta ett 

och samma fenomen genom att använda flera olika angreppssätt.  

 

1.2.1 Teori om omvårdnad 
Travelbees (16) syn på omvårdnad präglas av en humanistisk existentiell åskådning och 

hennes människosyn är starkt influerad av existentialistisk filosofi. De övergripande målen är 

att hjälpa sjuka och lidande personer att hitta en mening i sin situation. Det är den sjuke som 

står i centrum, och teorin går ut på att hjälpa den sjuke att hantera eller uthärda sjukdom och 

lidande och att finna en mening i de upplevelser de är med om. Teorin går också ut på att 

förebygga sjukdom och lidande, samt att främja hälsa. Huvudtesen går ut på att sjukdom och 

lidande i första hand är en personlig upplevelse, trots att det många gånger upplevs som 

meningslöst så kan sådana erfarenheter faktiskt vara meningsfulla och innebära en möjlighet 

till självutveckling. Travelbee ser lidandet som en ofrånkomlig del av att vara människa, och 

hon beskriver olika grader av lidande, från övergående fysiskt, emotionellt eller själsligt 

obehag till extremt lidande (16). 

 
1.3 Problemområde 
Människor som drabbas av ALS hamnar i en utsatt och problematisk situation. I takt med att 

deras vardag förändras är de i behov av professionell hjälp. Sjukdomen associeras med 

psykologiska reaktioner av depression, rädsla, frustration, isolering och ängslan (1).  Inom 

vården arbetar personal ofta för att bota och behandla, men det är viktigt att se människan ur 

ett helhetsperspektiv. ALS är en sjukdom som inte kan kureras, omvårdnadsarbetet strävar 

därför mot att lindra lidande hos patientgruppen. Palliativ vård är den form av vård som 

passar bäst in hos patientgruppen. Vården syftar till att lindra symtom samt stödja patienten 

utifrån fysiska, psykologiska, sociala och existentiella aspekter och behov. Vården syftar även 

till att stödja närstående till patienten (17).  
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Det är därav viktigt att med stort engagemang fördjupa sig i hur människor med ALS 

beskriver sin livskvalitet. I dagsläget finns det kunskapsluckor om populationens livskvalitet 

både i forskning och i praktiken. Nyligen genomförd sammanställning om livskvalitet vid 

ALS har inte kunnat identifieras. Genom att sammanställa och kritiskt granska föregående 

forskningsresultat kan den här studien ge sjuksköterskan en ökad kunskap inom området och 

bidra till en förbättrad livskvalitet in i det sista hos människor med sjukdomen ALS. 

 

 1.4 Syfte 

Syftet med studien var att beskriva hur personer med ALS upplever sin livskvalitet. 

 

1.5 Frågeställning 

Hur beskriver litteraturen att personer med ALS upplever sin livskvalitet? 

 
2. Metod 
 
2.1 Design 

En beskrivande litteraturstudie (18). 

 

2.2 Databaser och sökord 

Sökandet efter artiklar har skett via databaserna Medline (PubMed) och Science Direct. 

Författarna använde sig av olika kombinationer av sökorden ”Amyotrophic lateral sclerocis”, 

”ALS”, ”quality of life” och ”people”. Senaste sökningen skedde i juni 2008. 

 

2.3 Utfall av sökning            

Tabell 1 Översikt över databaser, sökord, utfall och antal valda artiklar   

Databas Söktermer Antal artiklar Använda artiklar 
Medline 
(Pubmed) 
 

ALS AND 
quality of life 
AND people 

114 st 12 st 

Science Direct Amyotrophic 
lateral sclerosis 
AND quality of 
life AND people 

2 st 1 st 

  Totalt: 116 st Totalt:13 st 
 

2.4 Kriterier för urval av källor 

Artiklarna som inkluderades var av vetenskaplig grund och studerade livskvalitet i ALS 

populationen. Urvalet begränsades till att de skulle vara skriva på engelska, svenska eller 
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norska, med tillgång till fulltext och publicerade från år 2000 och framåt. I resultatet användes 

artiklar av både kvalitativ och kvantitativ karaktär. 

 

 

2.4.1 Exkluderade artiklar 

Av det totala utfallet exkluderades 103 st artiklar. Dessa svarade ej mot syfte och 

frågeställningar, var för medicinskt inriktade eller skrivna på annat språk än engelska, svenska 

eller norska. 

 

2.5 Dataanalys 

De inkluderade artiklarna valdes utifrån den föreliggande studiens urvalskriterier. Titel och 

sammanfattning lästes igenom av båda författarna ett flertal gånger för att se om de svarade 

mot syfte och frågeställning. Tretton artiklar skrevs sedan ut i fulltext och lästes igenom och 

tolkades ytterligare. Innehållet översattes till svenska av författarna och granskades kritiskt 

utifrån Forsbergs & Wengströms (18) checklista för kvalitativa eller kvantitativa artiklar. En 

kvalitetsbedömning gjordes utifrån artiklarnas metodologiska aspekt. Artiklarna bedömdes 

enligt en tregradig skala, hög, medel eller låg kvalitet, med fokus på hur väl studiens syfte, 

urval, mätinstrument, etik, svagheter och generaliserbarhet redovisades. Hög kvalitet innebar 

att alla delar var väl beskrivna, medel kvalitet att någon del saknades och låg kvalitet att flera 

av delarna saknades eller var dåligt beskrivna (redovisas i tabell 2).  

Under bearbetningen av artiklarnas resultat valde författarna att dela upp livskvalitet i olika 

kategorier: fysiska, psykiska, sociala och existentiella aspekter. Slutligen sorterades de 

inkluderade artiklarna i en tabell med rubrikerna: författare, syfte och resultat (18) (redovisas i 

tabell 3). 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Då detta är en litteraturstudie har det redan tagits hänsyn till de etiska aspekterna då 

föreliggande studien bygger på tidigare publicerade vetenskapliga artiklar. Författarna 

presenterar samtliga artiklar i resultatdelen. Inget av innehållet har undanhållits, samtliga 

artiklar kommer att arkiveras i tio år (18). 
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3. Resultat 
 
3.1 Inledning till resultat. 

Livskvalitet är ett brett begrepp. Det är uppbyggt kring en rad olika faktorer som inverkar på 

en individs välmående (19). Flera områden, både hälsorelaterade och icke hälsorelaterade 

områden kring det dagliga livet, är av betydelse för att fastställa vad som är avgörande för den 

individuella livskvaliteten (19,20). I den föreliggande studiens resultat kommer ALS 

populationens livskvalitet representera de valda källornas resultat. De redovisas under fyra 

huvudrubriker gällande fysiska, psykiska, sociala samt andliga och existentiella aspekter av 

livskvalitet och presenteras nedan i löpande text, tabell 3 och figur 1. Samtliga artiklar hade 

intentionen att beskriva hur ALS populationen beskriver sin livskvalitet, likväl som att de 

svarade mot studiens syfte och frågeställning. Valda källors kvalitetsbedömning redovisas i 

tabell 2.  

 
Tabell 2. Valda källor med kvalitetsbedömning utifrån artiklarnas metodologiska aspekt. 
 

Författare 

Publiceringsår 

Referensnummer 

Titel Design Undersöknings 

grupp 

Datainsamlings 

metod 

Dataanalys 

metod 

Kvalitets 

Värdering 

Chiò A 

Gauthier A 

Montuschi A 

Calvo A 

Di Vito N 

Ghiglione P 

Mutani R 

 

2004 (27) 

A cross 

sectional 

study on 

determinants 

of quality of 

life in ALS 

Korrelerande Patienter från 

Turins ALS avd. 

 

n=80 

b=0 

 

Intervjuer: 

SEIQoL-DW, 

MQOL 

 

Linear 

regression 

model 

 

 

Medel  

De Groot IJM, 

Post MWM, 

Van Heuveln T,  

Van Den Berg LH, 

Lindeman E 

 

 

2007 (22) 

 

 

Cross-

sectional and 

longitudinal 

correlations 

between 

disease 

progression 

and different 

health-related 

quality of life 

Korrelerande 

 

ALS patienter från 

sjukhus och 

rehabcenter i nord-

västra regionen i 

Holland 

 

n=74 

b=1 

 

Enkäter: 

ALS FRS, 

SF-36 

Friedman´s 

test, 

Spearmans 

correlations 

test (two-

tailed) 

Hög 
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domains in 

persons with 

amyotrophic 

lateral 

sclerosis 

Fegg J-M, 

Wasner M, 

Neudert C, 

Domenico - 

Borasio G 

 

2005 (30) 

Personal 

Values and 

Individual 

Quality fo 

Life in 

Palliative 

Care Patients 

Korrelerande ALS & cancer 

patienter vid 

neurologisk avd. 

Ludwig 

Maximilians 

Universitetssjukhu

s, 

Munchen. 

 

n=75 

b=11 

Semistrukturerad  

Intervju: 

SEIQoL-DW, 

 

Enkät: 

KPS 

PVQ 

Spearmans 

korrelations 

test, 

Chi-square 

test, 

Mann-whitney 

test,  

Wilcoxin test, 

Student t-test 

Medel 

Foley G 

O`Mahony P 

Hardiman O 

 

2007 (26) 

 

Perceptions of 

quality of life 

in people with 

ALS: Effects 

of coping and 

health care. 

Beskrivande 5 st utvalda ALS-

patienter från 

Irland. 

 

n=5 

b=0 

Intervju: 

SEIQoL 

ALS FRS 

 

Colaizzi´s 7 

steg 

 

 

Medel 

Krampe H 

Bartels C 

Victorson D 

Enders CK 

Beaumont J 

Cella D 

Ehrenreich H 

 

2008 (19) 

 

The influence 

of personality 

factors on 

disease 

progression 

and health –

related quality 

of life in 

people with 

ALS 

 

 

Beskrivande Patienter 

diagnostiserade 

med ALS i USA. 

 

n=31 

b=19 

 

Semistrukturerad 

intervju. 

 

Enkäter: 

ALS FRS, 

BDI 

NEO-FFI 

 

Telefonintervju 

 

Uppföljnings 

besök 

t-test, 

x2 test, 

Pearsons 

correlations 

test 

 

Hög 

Kubler A 

Winter S 

Ludolph AC 

Hautzinger M 

Birbaumer N 

 

Serverity of 

depressive 

symptoms 

and quality of 

life in patients 

with 

Beskrivande ALS patienter i 

Tyskland. 

30 st från 

neurologi avd, 

Ulm´s Universitet. 

3 st från Tubingens 

Enkäter: 

Norris scale 

BDI 

ADI-12 

SEL 

Pearsons 

correlations 

test, 

Mann whitney 

U test,  

Kruskal-

Hög 
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2005 (28) 

 

amyotrophic 

lateral 

sclerosis 

universitet 

(medicinsk 

psykologi och 

neurobiologi). 

43 st självanmälda 

via ett ALS 

reportage i 

magasinet för 

muskulära 

sjukdomar. 

 

n=76 

b=15 

Wallis H tests 

T-tests 

Lee JN 

Rigby SA 

Burchardt F 

Thornton EW 

Dougan C 

Young CA 

 

2001 (25) 

 

Quality of life 

in issues in 

motor neuron 

disease: The 

development 

and validation 

of a coping 

strategies 

questionnaire, 

the MND 

Coping Scale 

Beskrivande Patienter 

diagnostiserade 

med 

motorneuronsjukd

om från Walton 

neurologiska 

center och 

neurokirurgi 

 

n= 64 

b= 20 

Enkät: 

MND coping 

scale 

Spearmans 

correlations 

test. 

 

Medel 

Leirvik A, 

Liverod M 

Homloy T 

 

2006 (20) 

Livskvalitet 

hos personer 

med 

amyotrofisk 

lateralsklerose 

Beskrivande ALS patienter vid 

Ullevåls sjukhus, 

Norge. 

 

n=14 

b=1 

Strukturerad 

intervju 

 

Enkät: SF-36 

Spearmans 

korrelations 

test, 

Mann-

Whittney test. 

Medel 

Lo Coco C 

Lo Coco D 

Cicero V 

Oliveri A 

Lo Verso G 

Piccolo F 

La Bella V 

 

2005 (24) 

 

Individual 

and health 

related quality 

of life 

assessment in 

amyotrophic 

lateral 

sclerosis 

patients and 

their 

Korrelerande Patienter vid ALS 

Kliniken, Palermos 

universitet. 

 

n= 37 

b= 1 

 

Vårdgivare 

n= 37 

b=0 

Semistrukturerad 

intervju:  

SEIQol-DW 

 

Enkäter: 

ALS FRS 

WHOQOL-

BREF 

Wilcoxin 

matched pairs 

test. 

Spearmans 

rankorder 

correlation 

coofficent, 

Mann-

Whitney U-

test, Cramer´s 

Medel 
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caregivers. V coefficient. 

Neudert  C 

Wasner M 

Domenico- Borasio G 

 

2001 (23) 

 

Patients 

assesment of 

quality of life 

instruments: a 

randomised 

study of SIP, 

SF-36 and 

SEIQoL-DW 

in patients 

with 

amyotrophic 

lateral 

sclerosis 

Jämförande ALS patienter vid 

neurologisk avd. 

Ludvig 

Maximilians 

universitet, 

München 

 

n=51 

b=9 

VAS-skala 

Enkäter: 

SIP 

SF-36 

ALS FRS 

 

Intervju: 

SEIQoL-DW 

 

2 kognitiva tester 

Wilcoxin test, 

Mann-

Whitney U-

test, 

Student t-test 

Medel 

Nygren I,  

Askmark H 

 

 

2006 (21) 

Self-Reported 

Quality of 

Life in 

Amyotrophic 

Lateral 

Sclerosis 

Korrelerande ALS patienter vid 

neurologisk avd, 

Uppsala universitet 

sjukhus 

 

n=26 

b=0 

 

Vid >2 intervjuer 

n=26 

b=9 

Semistrukturerad 

intervju: 

MQOL 

Enkät: 

ALS FRS 

Fisher´s exact 

test, 

Linear 

regression, 

Wilcoxin test 

Medel 

Rabkin JG 

Wagner GJ 

Del Bene M 

2000 (29) 

Resilience 

and distress 

among 

amyotrophic 

lateral 

sclerosis 

patients and 

caregivers 

Korrelerande ALS patienter som 

kom till Eleanor 

and Lou Gehrig 

MDA/ALS center, 

New Yorks 

presbyterianska 

sjukhus. 

 

n= 56 

b= 7 

Semistrukturerad

intervju: 

DSM-IV 

Frågeformulär/ 

skalor: 

BDI 

SAHD 

ALS-FRS 

FVC 

VAS 

STAI 

Pearsons 

correlations 

test,  

Univariate 

analysis of 

variance,  

t-tests 

Hög 

Trail M 

Nelson ND 

Van JN 

Apple SH 

A study 

comparing 

patients with 

amyotrophic 

Jämförande 

 

Patienter från 

Department of 

Neurology, Baylor 

College of 

Enkäter: 

AALS, 

 ALS FRS, 

Intervjuer: 

t-test 

p-values 

Hög 
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Lai EC 

 

2002 (31) 

 

 

 

 

 

lateral 

sclerosis and 

their 

caregivers on 

measure of 

quality of life, 

depression, 

and their 

attitudes 

toward 

treatment 

options 

Medicine, Vicki 

Appel MDA, ALS 

clinic. 

 

n= 27 

b=2 

 

Vårdgivare: 

n= 19 

b=2 

 

 

MQOL-SIS, 

BDI-II 

 

n= antal, b= bortfall, SEIQoL-DW= Schedule of evaluation of individual quality of life-direct weighting, MQOL= McGill 
Quality of Life Questionnaire, ALS FRS= Amyotrophic lateral sclerosis Functional Rating Scale, SF36= Short form-36, 
KPS= Karnofskys performance scale, PVQ= Portrait values questionnaire, SEIQoL= Schedule of evaluation of individual 
quality of life, BDI= Beck Depression Inventory, NEO-FFI= NEO Five Factor  Inventory, ADI-12= ALS depression 
inventory comprised 12 statements, SEL= Skalen zur erfassung der lebensqualität, MND-coping scale= Motor neuron disease 
coping scale, WHOQoL-BREF= World health organization quality of life-BREF (short version), VAS= Visual analogue 
scale, SIP= Sickness impact profile, DSM-IV= Diagnostic and statistical manual of mental disorders, SAHD= Schedule of 
attitudes toward hastened death, FVC= Forced vital capacity, STAI= Spielberger trait anxiety inventory, AALS=, Appel ALS 
rating scale,  MQOL-SIS= McGill Quality of Life Questionnaire Single-Item Scale, BDI-II= Beck Depression Inventory-II.    
 
Tabell 3. Valda källors resultat 
 

Författare Syfte Resultat 
 

Chiò A 

Gauthier A 

Montuschi A 

Calvo A 

Di Vito N 

Ghiglione P 

Mutani R 

Att undersöka vad som är avgörande för 

ALS patienters livskvalitet 

Båda skalorna visade att kvaliteten på socialt stöd var 

viktigast. Fysisk status var irrelevant för att bedöma 

livskvalitet. 

De Groot IJM, 

Post MWM, 

Van Heuveln T,  

Van Den Berg LH, 

Lindeman E 

Att undersöka hur livskvalitet ser ut, 

påverkas över tid, och under sjukdomens 

utveckling hos ALS patienter 

ALS patienterna uppgav lägre livskvalitet gällande fysisk 

funktion, rollfunktion och social funktion. Liknande 

resultat avseende mental hälsa och emotionella aspekter i 

jämförelse med normalbefolkningen. 

Fegg J-M, 

Wasner M, 

Neudert C, 

Domenico - 

Borasio G 

Att undersöka samband mellan 

personliga värderingar och individuell 

livskvalitet 

De personliga värderingar som var viktigast var de i 

gruppen självhävdelse, de självstärkande var mindre 

betydelsefulla. Bevarande värderingar hängde samman 

med högre nivåer av individuell livskvalitet 

Foley G Att undersöka värdet/meningen med Livskvaliteten är individuell och multi dimensionell, 
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O`Mahony P 

Hardiman O 

livskvalitet. definierades av kognitiva beteende strategier för bemästra 

sjukdomen. 

Krampe H 

Bartels C 

Victorson D 

Enders CK 

Beaumont J 

Cella D 

Ehrenreich H 

Att undersöka personliga faktorer som 

förändrar livskvalitet och 

sjukdomsförloppet. 

 

 

 

 

Patienter med mindre positiv och villig inställning har i 

regel högre livskvalitet.  

 

 

Kubler A 

Winter S 

Ludolph AC 

Hautzinger M 

Birbaumer N 

Att undersöka graden av depressiva 

symtom och livskvalitetsnivån hos ALS 

patienter och belysa korrelationer mellan 

depression och livskvalitet. 

Graden av depression var allt från icke deprimerad till 

kliniskt deprimerad. Livskvalitet skattades i genomsnitt 

som tillfredställande. Det fanns ett samband mellan 

graden av depression och livskvalitet. 

Lee JN 

Rigby SA 

Burchardt F 

Thornton EW 

Dougan C 

Young CA 

Att utforma en tillförlitlig och fullvärdig 

patientfokuserad sjukdomsspecifik skala 

för att värdera coping hos patienter med 

motor neuron sjukdom. 

Signifikanta skillnader visades mellan copingstrategierna, 

det psykiska välmåendet, sjukdomens varaktighet och 

handikapp.  

Leirvik A, 

Liverod M 

Homloy T 

 

Att undersöka egenupplevd livskvalitet 

bland patienter behandlade av deras ALS 

team, samt hur bra teamet tillfredställer 

dem. 

Den fysiska livskvaliteten var låg, men den mentala 

livskvaliteten var hög och snarlik med 

normalbefolkningen. Totalt sett nöjd med teamets 

tillfredställelse. 

Lo Coco G 

Lo Coco D 

Cicero V 

Oliveri A 

Lo Verso G 

Piccolo F 

La Bella V 

Att undersöka livskvalitet och antagna 

variabler mellan ALS patienter och deras 

vårdgivare 

Livskvaliteten var låg hos båda grupperna. Inget samband 

mellan livskvalitet och sociodemografiska variabler 

mellan båda grupperna. 

Neudert C 

Wagner M 

Domenico - 

Borasio G 

Att undersöka ALS patienters subjektiva 

uppfattning av tre mätinstrument rörande 

livskvalitet och vilken emotionell stress 

som orsakas av dem 

SEIQoL´s validitet var högre än SIP och SF-36. SIP 

orsakade mer emotionell stress jämfört med de två andra 

instrumenten. 

Nygren I,  

Askmark H 

Att utvärdera livskvalitet i sin helhet och 

sjukdomens progression vid olika 

stadium hos ALS patienter, samt att 

jämföra resultatet mellan variablerna 

Livskvalitet i sin helhet förändrades ytterst lite över tid, 

trots en signifikant sjukdoms progression.  Medelvärdet 

på livskvalitet var 5,8 av högst 10 poäng. 

Rabkin JG Att mäta förekomst av depressiva Majoriteten hade ingen klinisk depression, men 
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Wagner GJ 

Del Bene M 

symtom och rubbningar, samt identifiera 

dimensioner av vad som är plågsamt, 

samt förmåga till återhämtning efter 

plågsamma händelser. 

medelvärdet visade milda depressiva symtom hos 

gruppen. Ett ökat intresse i att påskynda döden ansågs 

som plågsamt, men inte viljan i att överväga självmord. 

Trail M 

Nelson ND 

Van JN 

Att jämföra livskvalitet, depression och 

attityder till behandlingsmöjligheter 

mellan ALS patienter och deras 

vårdgivare. 

Patienterna rapporterade lägre depression än deras 

vårdgivare, de hade en tendens att överskatta 

livskvaliteten  hos vårdgivarna, medan de i sin tur 

underskattade patienternas livskvalitet. 

 

3.2 Fysiska aspekter av livskvalitet 

Det fysiska lidandet bland patienter med ALS är mycket stort. Det är främst den inskränkta 

fysiska funktionsförmågan samt fysiska begränsningar relaterade till sjukdomen och 

upplevelsen av låg generell hälsa, som bidrar till upplevelsen av fysiskt lidande (20).  

I en svensk studie (21), värderade patienterna sin livskvalitet till hälften av maximal poäng, 

och den fysiska funktionen försämrades för samtliga över tid. Nygrens (21) resultat 

överensstämmer med en studie (22) gjord i Holland, där ALS-populationens hälsorelaterade 

livskvalitet visade sig starkt lägre än i jämförelse med normalbefolkningen. Bidragande 

faktorer till det fysiska lidandet, kopplades samman med den fysiska rollfunktionens 

försämring. Den egna förmågan i att arbeta och utföra andra dagliga aktiviteter som att vandra 

och förmågan till att självständigt utföra sin ADL/egenvård, minskades hos samtliga över tid 

(22). Liknande resultat framkom i Neuderts (23) studie där ett tydligt mönster visade sig i takt 

med sjukdomens framfart. Patienternas intressen ändrades med tiden från aktiva till mer 

passiva. Från början var trädgårdsarbete viktigt, men intresset minskade i takt med 

sjukdomens framfart, samtidigt ökade det mer stillasittande intresset för litteratur. Hälsa och 

yrke var av marginell betydelse, fram till den tidpunkt då det inte hade någon betydelse alls 

(23). ALS patienter associeras sällan av betydande smärtor och rörande den fysiska 

livskvaliteten var smärta det minst bidragande orosmomentet till det fysiska lidandet (20).   

 

I en intervjustudie (24) med öppen natur skattade alla deltagarna sin livskvalitet som väldigt 

låg. De ansåg alla att den fysiska hälsan var den allra viktigast faktorn gällande den 

individuella livskvaliteten (24). De som under sjukdomens förlopp ännu inte led av så stor 

funktionsnedsättning och var oberoende av andra människors stöd, använde sig av 

copingstrategier gällande positivt tänkande och självständighet (25). Den generella hälsan 

kopplad till minskad livslust, ökad trötthet och låg energi var alla bidragande orsaker till den 

lägre fysiska livskvaliteten (22). I ytterligare en studie (26) gav deltagarna en redogörelse om 
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den fysiska hälsans negativa inflytande. De beskrev den fysiska förlusten och förändringar i 

livet med sorgsenhet, de uttryckte likväl en besvikelse över den fysiska nedgången de stod 

inför. Trots förfallet av den fysiska förmågan som pågått sedan sjukdomens inträde, upplevde 

de inte att deras livskvalitet hade försämrats. Motsägande resultat rörande den fysiska hälsan 

påvisades i Chio´s (27) studie där det fysiska välmåendet var det område som var av minst 

betydelse för alla patienters livskvalitet (27). Liknande resultat framkom även i Nygrens (21) 

studie som redovisade att den fysiska invaliditeten inte var av särskilt stor betydelse i 

avseendet om vilka variabler som var avgörande för patientgruppens välmående och 

livskvalitet (21). 

 

3.3 Psykiska aspekter av livskvalitet 

Det psykiska lidandet bland ALS populationen upplevdes tvärtom det fysiska lidandet, som 

mycket lågt. Att patienter inte ser tillvaron som meningslös genom hela sjukdomsförloppet 

speglar en bild av meningsfullhet. Faktorer rörande den mentala och psykiska livskvaliteten 

som: social funktion, vitalitet, mental hälsa och begränsningar relaterade till emotionella 

problem, skattades som mycket högt och är alla bidragande orsaker till upplevelsen av 

meningsfullhet. Det höga utfallet är snarlikt med friska i Norges befolkning (20). Den 

psykiska hälsan är viktig för att uppnå god livskvalitet. Varje individ måste betraktas 

individuellt i förmågan att hantera stressande och belastande situationer, denna grupp 

representerar inte en exceptionell psykologisk population och de får uppleva ett stort lidande 

då de har lägre livskvalitet än övriga friska människor (24). De psykiska symtomen (och 

fysiskt välmående) var av minst betydelse för alla patienterna. I en jämförelse med 

normalbefolkningen i Holland, uppvisades liknande värden mellan båda grupperna i domänen 

mental hälsa som berörde emotionella reaktioner och lycka, samt i den emotionella 

rollfunktionen som vid påverkan av emotionella problem på arbetet eller andra dagliga 

aktiviteter (22). Kubler (28) kom fram till att nästan hälften av ALS patienterna led av klinisk 

depression och behandling krävdes. Det var bara drygt 20 % som inte upplevde någon form 

av depression, och det fanns ingen skillnad i utfallet gällande kön, ålder, utbildning eller 

mellan de som använde sig av andningshjälp via ventilator eller erhöll näring via sond. Det 

fanns ett samband mellan graden av depression och upplevd livskvalitet. Livskvaliteten 

skattades i genomsnitt som tillfredställande men i takt med att den fysiska funktionen 

försämrades visade det sig att personerna blev mer deprimerade (28). Krampe (19) fann 

liknande resultat i att personerna blev mer deprimerade vid ju lägre upplevd nivå av 

livskvalitet (19). Samtidigt visar resultatet att upplevd depression främst visade sig under 
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sjukdomens början, och sedan avtog i takt med att personen adapterade sig till den kroniska 

sjukdomen (28). I en studie (29) där patienterna i genomsnitt diagnostiserades med sjukdomen 

för fjorton månader sedan, förekom det inte någon klinisk depression hos 80 % av patienterna, 

däremot upplevde de alla milda uttryck av ängslan och depressiva symtom, vilket generellt 

sett motsvarade övriga medicinska patienters nivå. Beroende på om livskvalitet skattades högt 

eller lågt hade ingen betydelse för vilka variabler som var av vikt för patienterna, men de 

psykologiska faktorerna gällande depression, oro, sömnrubbningar, självmordstankar m.fl. var 

av klart störst betydelse (21). Genom att utforska vilka områden som är betydelsefulla för 

patientens livskvalitet kan det leda till en individualiserad och ändamålsenlig vård (22). 

 

3.4 Sociala aspekter av livskvalitet 

Det sociala förhållandet med familj och vänner var av störst värde för att uppleva livskvalitet 

(23, 24,28, 30), likväl det främsta stödets för att bemästra de emotionella och känslomässiga 

svårigheter som sjukdomen medför (28). Familjens betydelse ökade med tiden, även 

fritidssysselsättningar och semester, som efter familj och vänner var viktiga områden för att 

uppleva livskvalitet, ökade i takt med sjukdomens framfart (23, 30). Mentala aspekter som 

lycka och att leva i nuet, samt hälsa och fred på jorden är alla bidragande orsaker till 

patientens välbefinnande (28). För att identifiera de med liknande definitioner av livskvalitet, 

grupperades patienterna i en hierarkisk kluster analys. Nästan alla i den ena gruppen ansåg att 

sociala aktiviteter var det huvudsakliga området för att uppnå god livskvalitet, medan det var 

helt oviktigt för den andra gruppen (24). Hur kontakten och tillfredsställelsen såg ut med 

familj och vänner var avgörande för patienternas behov av socialt stöd (30). Den sociala 

funktionen rörande begränsningar i det sociala livet relaterade till sjukdomen visade sig starkt 

lägre, och minskade allt mer i takt med sjukdomens progression hos ALS populationen, i 

jämförelse med normalbefolkningen i Holland (22). Genom att utvärdera vad som bestämmer 

patienters livskvalitet användes två instrument med olika teoretisk uppbyggnad. Båda visade 

att det sociala stödet var av störst betydelse (27). Vårdens kvalitet och omfattningen av 

patientens sociala nätverk bidrog till patientens upplevelse av välbefinnande. Depression 

hopplöshet och sist socioekonomisk status spelar likväl en betydande roll i att fastställa 

livskvalitet hos populationen. Låg socioekonomisk status är en form av lidande som kan 

hindra patientens möjlighet till en snabb vård eller en vård av hög kvalitet (27). Det sociala 

nätverket visade sig ha ett positivt inflytande på den psykologiska smärtan (19). 
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3.5 Andliga och existentiella aspekter av livskvalitet 

Religion och spiritualitet är två stora källor gällande coping vid ALS. Tillgången till präst 

alternativt spirituell rådgivare inom ALS-teamet visade sig ha stor betydelse för att ge 

patienterna möjligheten att bemästra existentiella frågor och funderingar (31). Hur pass 

religiös patienten var spelade en betydande roll, framförallt den privata religionen som bland 

annat tar upp hur mycket styrka och tröst religionen bidrar med till människan (27). Den 

religiösa tron gav dem stöd och styrka i att finna mening i livets slutskede (26). Rakt motsatt 

utfall framkom i Lo Coco (24), Kubler (28) och Feggs (30) resultat där religion och andlighet 

var av minst vikt för samtliga patienter, då de själva fick nominera betydelsefulla områden 

gällande livskvalitet (24, 28, 30). Däremot var andlighet viktigt för den grupp som upplevde 

en hög form av livskvalitet (24). Under en intervju blev patienterna tillfrågade om de önskade 

att förlänga livet med ventilator, näring via sond, trakeostomi eller återupplivning med hjärt-

lungräddning. Sextiofem procent önskade någon form av dessa för att förlänga livet något. De 

som planerade att vägra hjälpinsatser var till åren gamla, led av allvarliga depressiva symtom, 

svåra smärtor samt låg livskvalitet. Den religiösa tron i att Gud bestämmer när det är dags att 

lämna jorden, var likväl en avgörande faktor i bestämmandet av hjälpinsatser till ett förlängt 

liv. Patienterna fick även ta ställning beträffande viljan till assisterat självmord/eutanasi. 

Trettiofyra procent var villiga om de fått möjligheten. Åtta procent var osäkra, och 58 % var 

negativt inställda. De som var positiva till tanken upplevde inte lägre livskvalitet och 

tillfredställelse än de som var negativt inställda. Anledningen till den negativa inställningen 

berodde på religiösa aspekter. I och med sjukdomens förluster ville de heller inte ta risken i att 

straffa sina nära och kära ytterligare, då de redan nu kände enorm skuld gentemot dem (29). 
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Figur 1. Olika aspekter av livskvalitet vid ALS. 

 

4. Diskussion 

 

4.1 Huvudresultat  

Sjukdomen ALS har en stor inverkan på den angivna populationens livskvalitet. Det var 

främst den nedsatta fysiska funktionsförmågan som bidrog till upplevelsen av fysiskt lidande. 

I takt med sjukdomens framfart försämrades den fysiska funktionsförmågan ytterligare, vilket 

bidrog med att den egna förmågan att självständigt utföra aktiviteter reducerades. Personerna i 

fråga uttryckte den fysiska förlusten med sorgsenhet, samtidigt som de anpassade sitt leverne 

efter sjukdomens gång genom att fokusera på andra delar av livet. Aktiviteter begränsades till 

mer stillasittande då de fysiologiskt sett inte längre klarade av att utföra tidigare aktiviteter. 

Samtidigt poängterade ett antal patienter att den fysiska nedgången inte var av särskilt stor 

betydelse för välmåendet. I takt med den fysiska försämringen visade det sig att personerna 

blev mer och mer deprimerade. Beroende på när de diagnostiserades med sjukdomen var 

avgörande för graden av depression. Ett större antal led av klinisk depression och behövde 

behandling, men det var främst i sjukdomens början som symtomen visade sig. Gemensamt 

för samtliga var att de upplevde milda uttryck av ängslan och depressiva symtom. 

Förhållandet till familj och vänner var i samtliga fall det allra främsta stödet för att klara av de 
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svårigheter som sjukdomen medför, betydelsen ökade med tiden och verkade positivt på den 

psykologiska smärtan. Gudstrons stöd och styrka hjälpte många att finna mening i livets 

slutskede, men för andra var religiösa och andliga aspekter av minsta betydelse för att uppleva 

livskvalitet. De religiöst troende var negativt inställda till att förlänga sitt liv, andra vägrade 

hjälpinsatser pga. det låga allmäntillståndet. Viljan till assisterat självmord var blandad, vissa 

ansåg att det är Gud som styr när man lämnar jorden, andra fann att det valet skulle plåga 

deras närmast anhöriga i ännu högre grad. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

Resultatet av föreliggande studie utgör en sammanställning över hur personer med ALS 

upplever sin livskvalitet. En kombination av flera aspekter trädde fram som betydelse i att 

fastställa vad som bidrar till livskvalitet. Studien visar att den nedsatta fysiska funktionen var 

en aspekt som bidrog till ett stort lidande, insikten i att ej klara av att utföra tidigare enkla 

vardagliga aktiviteter, uttrycktes nu med sorg och förtvivlan. Minskad livslust, ökad trötthet, 

låg energi och förändringar i livet var likväl samtliga bidragande orsaker till den lägre fysiska 

upplevelsen av livskvalitet (20-22, 26). Detta kan illustreras med Maj Fants självupplevda 

beskrivning av sin fysiska förlust. ”Nu känns det som om jag har en tidsinställd bomb inom 

mig, men jag vet inte när den kommer att utlösas sist och slutligen. Den finns där och gör sig 

påmind av och till i nervryckningar som jag inte kan kontrollera, i kramper som slår till utan 

förvarning och i en tilltagande kraftlöshet och förlamning (32 s.6). Trots denna fysiologiska 

förlust förblir intellektet intakt, vilket medför att personerna kan bevittna sjukdomsförloppet 

från början till slut (6). Författarna finner att detta är en styrka i form av en 

överlevnadsinstinkt hos patientgruppen. Att de kan finna andra aktiviteter av intresse skapar 

en meningsfull tillvaro i livets slutskede. Det är här, det är så viktigt för vårdpersonal, 

anhöriga och andra inblandade av betydelse, att vara lyhörd för patientens behov. Detta för att 

minimera risken att personen i fråga faller i känslan av frustration och isolering, då dennes 

vardagliga delaktighet och samhörighet till tidigare viktiga företeelser kommer att gå 

förlorade. Neudert (23) beskriver hur patienternas intressen i takt med sjukdomens framfart 

och fysiologiska nedgång förändrades från aktiva till mer passiva. Detta resultat kan jämföras 

med Foley’s (26) liknande resultat, som menade att personer med ALS överlever genom att 

sänka sina förhoppningar rörande fysisk förmåga för att fokusera på andra viktiga delar i livet. 

I två artiklar (21,24), en från Sverige och en från Italien, framkom det att den fysiska 

invaliditeten inte var av särskilt stor betydelse för patientgruppens livskvalitet. Författarna 

finner detta resultat märkligt. Båda dessa hade använt MQOL’s semistrukturerade intervju 
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som arbetsmaterial, det var ett lågt bortfall av deltagare, vilket svarar för hög trovärdighet. 

Kanske berodde utfallet på att den fysiska funktionen inte hade försämrats i den mån att den 

skapade bekymmer i vardagen. En annan anledning till resultatet kan vara hur frågan var 

utformad i MQOL’s intervju.  

 

Den psykiska livskvaliteten visade i domänerna som lycka, emotionella reaktioner och mental 

hälsa att det upplevda välmåendet låg i nivå med normalbefolkningen i både Holland och 

Norge. För att utforska detta användes enkäten SF-36 som arbetsmaterial samt en strukturerad 

intervju i den Norska undersökningen. Rabkin (29) använde ett antal enkäter i samband med 

en semistrukturerad intervju för att komma fram till att samtliga patienter upplevde milda 

uttrycka av ängslan och depressiva symtom, och att detta motsvarade övriga medicin 

patienters nivå i USA. Samtidigt visade Kubler’s (28) enkät studie att nästan hälften av 

patienterna led av klinisk depression, och i takt med sjukdomens fysiska försämring blev 

personerna mer deprimerade. Det fanns ett samband mellan graden av depression och upplevd 

livskvalitet. De här resultaten överensstämmer med tidigare fynd då man funnit att depression 

är associerat med lägre nivåer av livskvalitet (19). Resultaten är motsägande angående 

depression. Att majoriteten av patienterna inte upplevde höga nivåer av depression finner 

författarna svara på att de drabbade har ett starkt nätverk till stöd av familj och vänner. Deras 

stöd går som en röd tråd längs hela den drabbades sjukdomsförlopp för att bemästra de 

emotionella och känslomässiga svårigheter patienterna går igenom (23,24,28,30). 

 

Resultatet visar att det sociala nätverket hade ett positiv inflytande på den psykologiska 

smärtan. Beroende på hur kontakten och tillfredställelsen såg ut med familj och vänner styrde 

den angivna populationens välbefinnande genom hela sjukdomsförloppet (23,24,28,30). 

Nyhetsreportern Ulla-Carin Lindqvist beskriver hur hennes liv förändrades under den sista 

sjukdomstiden. ”Jag känner djup sorg över allt som jag inte kommer att få uppleva. Jag är 

bedrövad för att jag snart kommer att lämna mina fyra barn. Samtidigt känner jag en stor 

lycka och glädje över allt jag upplever just nu. Flera gånger varje dag fylls mitt hus med 

skratt. Låter det märkligt?” (33 s.7). Något som var bekymmersamt för patienterna var om de 

innefattades av låg socioekonomisk status. Detta kunde medföra ett hinder i att de inte fick en 

vård av hög kvalitet eller en snabb tillgång till vård om de så behövde (27). Enligt 

socialstyrelsen har alla människor rätt till en god vård på lika villkor. Att människor i denna 

utsatta situation ska behöva fundera på detta dilemma, medför att de blir utsatt för ännu mer 

påfrestning av oro än vad sjukdomen medför i sig. Religionen fungerade som ett stort stöd 
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och tröst för att bemästra frågor och funderingar (27), och kunde ge dem styrka och stöd i att 

finna mening i livets slutskede (26). Beroende på var i världen patienten befann sig och hur 

pass religiös denne var, var avgörande för vad religionen bidrog med. Studier från USA 

visade att spirituella rådgivare och präster gav dem möjligheten att bemästra existentiella 

frågor, likväl som att det är Gud som bestämmer när de ska lämna jorden, i avseendet om de 

var positiva till assisterat självmord eller viljan till att förlänga livet (29, 31). Detta återspeglas 

av Lindqvist (33 s. 66), ” Vad har jag gjort för ont som drabbas av en dödlig sjukdom? Varför 

straffas jag? Efter diagnosen slår skammen ner i mig. Jag har haft det för bra Och inte varit 

tillräckligt tacksam. Det finns fortfarande en koppling mellan sjukdom och syndastraff”.  I 

Tyskland och Italien var religionen av minsta betydelse i avseendet att stärka patienters 

livskvalitet (24,28,30). 

 

I det sammanställda resultatet har antalet deltagare varierat mellan 5-80 stycken. Varken kön 

eller ålder hade någon betydelse för resultatet. Det största antalet bortfall förekom i fyra 

artiklar där det varierade mellan 11-20 deltagare. Två artiklar hade ett bortfall mellan 7-9 

personer och av sju artiklar var det totala antalet bortfall endast mellan 0-2 deltagare. 

Dödsfall, eller lågt allmäntillstånd var den främsta orsaken till att personerna ej kunde 

fullfölja studien. Det stora antalet deltagare presenterade livskvalitet ur olika perspektiv 

beroende på vilken mätmetod forskarna valde att använda. En artikel innehöll enbart två 

semistrukturerade former av intervjuer, två artiklar byggde på enbart enkät undersökningar 

och resterande var en kombination av båda. Mätinstrumenten har en stor betydelse över hur 

utfallet kommer att bli. De kvantitativa mätmetoderna bestod främst av SF-36 enkäter där 

hälsostatus är den avgörande faktorn för livskvalitet. De kvalitativa använde sig företrädesvis 

av semistrukturerade intervjuer, i form av SEIQOL och MQOL instrumenten. Dessa mätte 

livskvalitet ur ett subjektivt perspektiv och deltagarna fick själva beskriva sin livskvalitet ur 

fysiska, psykiska, sociala och existentiella aspekter. Patienterna upplevde att SEIQOL var ett 

bra instrument för att mäta vad de själva uppfattade som livskvalitet, och påminde dem inte 

konstant om sjukdomens förluster. SF-36 och SIP upplevdes som mer stressigt och 

emotionellt obehagligt att utföra enligt deltagarna i studien (23). Författarna anser att enbart 

kvantitativa metoder är otillräckliga för att få en sanningsenlig och fördjupad bild av ALS 

personers upplevda livskvalitet. De mäter främst hur högt de skattar sin upplevda livskvalitet 

men inte vilka faktorer det är som bidrar, och vad de är av för betydelse. De kvantitativa 

missar likväl två viktiga bitar för att få en helhetsbild av den upplevda livskvaliteten. Aspekter 

Englund och Mårtensson  - 19 - 
 

 



 

rörande hela den sociala och existentiella biten kommer aldrig fram i och med den 

mätmetoden.  

Intervjumetoden är alternativet för att stödja författarnas valda teori om livskvalitet. 

Huvudtesen går ut på att lidande i första hand är en personlig upplevelse, där de övergripande 

målen var att hjälpa sjuka och lidande personer att finna en mening i sin livssituation (16). 

Intervjuerna har redovisat att beroende på hur patienterna själva definierar livskvalitet är av 

betydelse för vad som är viktigt för dem. Det framkom ett mönster av geografiska skillnader i 

avseendet om vad som var viktigt för att uppleva livskvalitet. I USA fokuseras det mycket på 

religion och andlighet, där tron är en stark bidragande orsak för att finna stöd och mening i 

tillvaron. I Tyskland och Italien var religionen av minsta betydelse. Där var fysisk och 

psykisk hälsa viktiga aspekter för att uppnå god livskvalitet och det sociala stödet av familj 

och vänner hjälpte dem att finna en mening i tillvaron. Teorin språkar även för att det 

personliga lidandet trots att det ofta kan kännas meningslöst, kan innebära en möjlighet till 

självutveckling. Det sammanställda resultatet överensstämmer med Travelbees (16) tankar, då 

det framkommer att personerna lär sig fokusera på andra viktiga delar i livet för att känna 

delaktighet. Tidigare viktiga kategorier som yrkets betydelse, försvann helt i takt med 

sjukdomens framfart. Mer viktiga bitar trädde fram för personerna, de lärde sig att tänka om 

och hitta aktiviteter som passade dem och därmed stärkte de sig själva genom att inte hamna i 

utanförskap. Enkät undersökningarna hade stort fokus på själva sjukdomen och inte 

människan.  Intervjumetoden däremot fann individuella tankar för att förebygga sjukdom 

samt att främja hälsa genom att finna variabler som individerna själva anser är viktiga för 

deras livskvalitet. De som fortfarande inte led av så stor funktionsnedsättning kunde 

fortfarande använda sig av copingstrategier gällande positivt tänkande och självständighet. 

För andra var familjens närhet en trygghet i tillvaron, och mentala aspekter som lycka och att 

leva i nuet bidrog till patienters välbefinnande. Det finns idag inget läkemedel som botar 

sjukdomen, men det sociala nätverket verkade effektivt på den psykologiska smärtan och var i 

samtliga fall det allra viktigaste stödet för att främja hälsa och trygghet. 

 

Författarna finner det tråkigt att det inte förekom studier från varken Asien, Oceanien eller 

Sydamerika att inkludera i resultatet, likväl som att det enbart fanns två studier från Norden. 

Detta ger en smal världslig bild av hur livskvalitet ser ut hos personer med ALS. Samtidigt 

finner författarna att resultatet ger en bred bild av patienternas upplevda livskvalitet i Europa 

och USA, då tio stycken artiklar härstammar från I-länder i Europa och resterande tre artiklar 

från USA. Resultatet av den föreliggande studiens kvalitetsvärdering svarar för ett trovärdigt 
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resultat då fem av dessa stod för hög kvalitet och åtta av medelhög kvalitet. Trots att 

majoriteten av artiklarna var av medel kvalitet, finner författarna att deras resultat bidrar med 

höga indikationer till generaliserbarhet. Detta av anledningen att resultatet jämfördes och 

diskuterades med övriga artiklars resultat där det övervägande antalet framkom med liknande 

resultat.  

 

4.3 Metoddiskussion 

Författarna valde att genomföra studien som en beskrivande litteraturstudie baserad på 

vetenskapliga artiklar. Det finns både fördelar och nackdelar med att arbeta utifrån denna 

metod. Den valda metoden ansågs av författarna vara den bäst lämpade för att studera och 

svara på studiens utformade syfte och frågeställningar. En litteraturstudie skapar möjlighet till 

att få ett brett material, då det inte finns några geografiska skillnader som stoppar 

tillgängligheten till material. Samtliga artiklar var redan vetenskapligt granskade, detta gav 

oss tillfället i att skapa och sammanställa tidigare forsknings samlade resultat utifrån ett så 

rättvist och sanningsenligt perspektiv som möjligt. Samtidigt bidrar författarna inte med 

någon egen forskning, att det inte tillförs något nytt resultat ses som en nackdel med den valda 

metoden. En litteraturstudie är fördelaktigt en stark metod för att få det mest aktuella inom 

området. Författarna begränsade de valda källorna från år 2000 och framåt. Majoriteten av 

artiklarna var skrivna mellan åren 2005-2008, vilket medförde att sammanställningen redogör 

för det allra senaste inom området. Nackdelen med tidsbegränsningar i metoden kan medföra 

att innehållsrika artiklar av tidigare årtal förbiseddes. En diskussion fördes mellan författarna 

som båda ansåg att utvecklingen ständigt går framåt, och av den anledningen sattes 

tidsbegränsningen för inkluderade artiklar. En intervjustudie hade varit önskvärt för att få en 

djupare bild av hur personer med ALS beskriver sin upplevda livskvalitet. Geografiska 

barriärer till följd av det låga antalet som är diagnostiserade med sjukdomen, samt ovetskapen 

om var de personerna befinner sig, var orsaken till att den metoden uteslöts.   

 

Datainsamlingen skedde genom databaserna Medline (Pubmed) och Science Direct som går 

att nå via Högskolan i Gävle. Databaserna innehåller vetenskapligt granskade artiklar med 

stort fokus på ämnet omvårdnad. Olika kombinationer av sökorden ”amyotrophic lateral 

sclerosis”, “ALS”, ”quality of life” och “people” användes. Ett lagom stort utfall framkom 

inom området. En svaghet var att författarna glömde att söka på ”Lou Gehrig’s disease” och 

”motor neuron disease” som eventuellt hade haft möjligheten att resultera i fler träffar, då 

ALS även benämns så i England och USA. De artiklar som inkluderades i studien var av både 
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kvalitativ och kvantitativ karaktär. De kvalitativa stod för hur personerna själva beskrev att de 

upplevde sjukdomen och hur den påverkat deras livskvalitet, de kvantitativa bidrog med ett 

stort antal deltagare och beskrev livskvalitet ur ett objektivt perspektiv. Att inkludera artiklar 

av olika ansats ses som en styrka av författarna, då kombinationen av dessa resulterar i en 

större helhet som leder till djupare förståelse och en bredare kunskapsbas. 

 

De valda källorna granskades omsorgsfullt av båda författarna. Samtliga artiklar var skrivna 

på engelska förutom en som var av norskt ursprung. De artiklar som härstammade från länder 

som inte är engelsktalande var stundtals svårtolkade. Dessa var i viss mån komplicerade att 

översätta till det svenska språket, en nackdel kan vara att de skilda språkkunskaperna mellan 

författarna och forskarna kan bidra till viss feltolkning vid översättandet. Innan artiklarna 

inkluderades i studien granskades de kritiskt utifrån Forsbergs och Wengströms checklista för 

kvalitativa och kvantitativa artiklar (18). Författarna utformade en kvalitetsbedömning utifrån 

artiklarnas metodologiska aspekt och bedömde dem utifrån en tregradig skala. Fem artiklar 

var av hög kvalitet, åtta stycken av medel kvalitet och inte en enda bestod av låg kvalitet. De 

med hög kvalitet svarar för stor trovärdighet i studien. De som klassificerades med medel 

kvalitet stod för ett rikt innehåll, och var generellt sett inte av lägre klass än de övriga. 

Aspekter i egenskap av att de slarvat eller otydligt beskrivit studiens egna svagheter och/eller 

generaliserbarheten förde med sig att de inte kunde bedömas av högsta kvalitet. Författarna i 

föreliggande studie ser detta som en svaghet och anser att artiklar av enbart hög kvalitet kunde 

ha lämnat ett starkare resultat. Den valda metodens styrka bygger på att författarna har fört en 

diskussion och varit tydliga igenom hela arbetet. Inget resultat har utelämnats och inga 

förutfattade meningar har förekommit, vilket bidrar med att metoden inte kan ha påverkat 

resultatet i viss riktning.  

 

4.4 Allmän diskussion 

Att plötsligt diagnostiseras med sjukdomen ALS innebär en stor vardaglig förändring. Inom 

ett antal år kommer livet att lida mot sitt slut. Syftet med den här studien var att få fördjupade 

kunskaper om livskvalitet hos den drabbade populationen. Trots att det bara är drygt 200 

personer i Sverige som diagnostiseras med sjukdomen varje år (1), är det viktigt för 

sjuksköterskan att ha förkunskaper om vad sjukdomen handlar om och vad forskningen säger 

om deras livskvalitet. Alla sjuksköterskor, i samband med övrig vårdpersonal har till uppgift 

att stärka personer och skapa trygghet och ro för patienter i livets slutskede. Den föreliggande 

studiens resultat har identifierat olika aspekter för att patienter med ALS ska uppleva 
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livskvalitet. Det är tydligt att den fysiska funktionsförlusten drabbar samtliga patienter då 

musklerna förtvinas. Här har terapeuter, sjukgymnaster m.fl. en viktig uppgift i att finna 

meningsfulla fritidsaktiviteter av mer stillasittande natur som stärker livskvaliteten (31). Att 

patienter själva får formulera vad de anser som viktigt och betydelsefullt kan hjälpa dem att 

finna lämpliga coping strategier för att finna mening i slutet av deras liv (23). Det är viktigt att 

skilja på varje individs attityder, egenskaper och psykiska karaktär för att uppnå syftet att höja 

deras livskvalitet (31). Gemensamt för samtliga i studien var att de upplevde milda uttryck av 

ängslan och depressiva symtom (29). Familj och vänner var för samtliga i studien det främsta 

stödet för att bemästra emotionella problem (23,24,28,30) . Det är viktigt för vårdpersonal att 

vara lyhörd hela tiden. Det sammanställda resultatet visar hur betydelsefullt det sociala 

nätverket är, det är därför viktigt att ta reda på hur patientens sociala stöd ser ut i övrigt och i 

vilken mån det påverkar patienterna. Alla kanske inte har förmånen till samma sociala 

nätverk, utan behöver råd och stöd av olika professioner för att ventilera existentiella frågor 

och funderingar, likväl som att få behandling för depressiva symtom. Sjukdomens utveckling 

skiljer sig i hög grad hos patienterna. Behov och sinnestämning förändras ständigt (1), 

författarna vill åter igen poängtera hur viktig det är att vara lyhörd och flexibel för att känna 

av patienternas individuella behov. Det finns inga generella råd att ge vid den här sjukdomen, 

men man kan alltid ta fram och föreslå hjälpmedel som stärker personen i att klara av att 

utföra sysslor på egen hand (1). En annan viktig aspekt i att förbättra deras livskvalitet, är att 

inte ha förutfattade meningar om hur de drabbade upplever livssituationen. Ett flertal i studien 

upplevde tillvaron som meningsfull trots nedgången, och var tacksamma för allt som de 

fortfarande klarade av att göra (26).  

 

4.5 Förslag till vidare forskning   

Under arbetets gång blev författarna förvånade över att det inte bedrivs mer forskning 

beträffande denna progressiva sjukdom. Endast en svensk artikel fanns tillgänglig för studiens 

resultat, denne skrevs av Dr Ingela Nygren, verksam vid det kliniska ALS-teamet vid 

Akademiska sjukhuset i Uppsala. Dr Nygren belönades med Ulla-Carin Lindqvists forskarpris 

år 2007 för avhandlingen ”ALS – a clinical thesis”. Det skulle vara önskvärt med fler svenska 

forskarinsatser som hennes för att fortsätta den framtida utvecklingen inom området.  

Författarna i studien har intresse i att fördjupa sig ytterligare inom området i framtiden, 

förslagsvis genom att utföra intervjustudier för att få en djupare förståelse för patientgruppens 

livskvalitet. Detta skulle kunna resultera i en utökad effekt av ALS patienters dagliga 

omvårdnad.   
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