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Sammanfattning  

Syftet med föreliggande studie var att beskriva hur personer med sjukdomen ALS upplever 

sin livskvalitet och vilka strategier de använder för att fungera i vardagen samt att beskriva 

kvaliteten på de artiklar som ingår i studien. En deskriptiv litteraturstudie genomfördes och 15 

artiklar av hög kvalitet med kvalitativ och kvantitativ karaktär inkluderades. 

Sammanfattningsvis hade patienterna med ALS en hög livskvalitet. Vidare påverkades inte 

patienternas livskvalitet av det progressiva sjukdomsförloppet som försämrade deras fysiska 

förmåga. Ett samband mellan religion, andlighet och patienternas livskvalitet urskildes. Även 

depressiva symtom och ångest influerade livskvaliteten hos majoriteten av patienterna i 

litteraturstudiens ingående artiklar. Socialt stöd, hälsa, fritidsaktiviteter och självständighet 

förbättrade även patienternas livskvalitet. Det framkom också olika strategier som patienter 

med ALS använde för fungera i vardagen. En viktig strategi för många patienter var att ta 

hjälp av socialt stöd, men även att söka information om sjukdomen var betydelsefullt.  

Dessutom var det angeläget för patienterna att ha personliga mål, bibehålla sin självkänsla och 

skapa en mening med sin tillvaro. Andlighet, religion och hopp om botemedel var exempel på 

andra strategier. Vilka strategier som fungerade bäst framkom dock inte, utan mer forskning 

med ett jämförande fokus behövs.  
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Abstract 

The purpose of this study was to describe how people with the disease ALS perceive their 

quality of life and what strategies they use to function in everyday life and to describe the 

quality of the items included in the study. A descriptive literature review was conducted and 

15 articles of high quality qualitative and quantitative nature were included. In conclusion, 

patients with ALS had a high quality of life. Furthermore, patients' quality of life was not 

affected of the progressive disease that impairs their physical ability. A connection between 

religion, spirituality and patients’ lives has been distinguished. Depressive symptoms and 

anxiety influenced the quality of life of the majority of patients in this study included articles. 

Social support, health, leisure and independence also improved patients' quality of life. It was 

also revealed various strategies that patients with ALS used to work in everyday life. Social 

support was an important strategy for many patients, but also to seek information about the 

disease was significant. It was also important for the patients to have personal goals, maintain 

their self-esteem and create a sense of their lives. Spirituality, religion and hope for a cure 

were examples of other strategies. What strategies worked best was not revealed and therefore 

more research with a comparative focus is needed. 
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1. Introduktion 

 

1.1 Amyotrofisk lateralskleros 

Amyotrofisk lateralskleros (ALS) ingår i gruppen Motorneuronsjukdomar (MND) (Fagius & 

Aquilonius 2006). Det är en obotlig, nedbrytande sjukdom som drabbar 200 personer i 

Sverige varje år (Almås 2002). Sjukdomen är immunologisk och etiologin okänd. Det 

motoriska nervsystemet angrips och motoriska neuron skadas i bland annat hjärnbarken, 

hjärnstammen och ryggmärgen. Förloppet är progressivt där musklerna försvagas, vilket 

framkallar successiv förlamning som slutligen resulterar i död hos patienten (Ericson & 

Ericson 2008).  

 

Endast vuxna individer drabbas av ALS och de som insjuknar är vanligtvis 30 år och äldre, 

med en medelålder på 68 år. Fler män än kvinnor får diagnosen ALS och antal personer som 

blir diagnostiserade har ökat i Sverige under de senaste 15 åren. En åldrande befolkning kan 

vara en anledning till det förhöjda antalet, men det kan också bero på en förbättrad 

neurologisk teknologi som underlättar ett snabbt diagnostiserande (Fang et al. 2009b).  

Hos 90 % av alla som får ALS finns ingen klar orsak, men hos resterande 10 % anträffas en 

påvisad ärftlighet (Socialstyrelsen 2006). Fang et al. (2009a) har i sin studie konstaterat att 

syskon och barn till patienter med ALS har en ökad risk för att få sjukdomen.  

 

Kamel et al. (2008) visade att tiden mellan diagnos och död förkortades om patienten var 

äldre och kvinna. Även dålig lungfunktion och högt BMI påverkade livslängden negativt. 

Från det att deltagarna fått sin diagnos var mediantiden för överlevnad 28 månader. 

Zoccolella et al. (2009) har i deras litteraturstudie granskat behandlingen av ALS från år 1986 

till 2009. Resultatet visade att det enda medicinska läkemedlet som ger en positiv effekt på 

sjukdomen är Riluzole, där patientens livslängd ökade något. European Federation of 

Neurological Societies (EFNS) har utformat riktlinjer i diagnostisering och omvårdnad för 

anhöriga och patienter med ALS. Bland annat skriver de att ett snabbt fastställande av diagnos 

är essentiellt för att öka överlevnaden och att detta även kan ha en djupgående positiv 

påverkan på personernas livskvalitet (Andersena et al. 2005). 
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Enligt Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) ska vården vara av god kvalitet och tillgodose 

patientens behov av trygghet, samt utföras med respekt för patientens självbestämmande och 

integritet (Socialstyrelsen 1982). Ericson och Ericson (2008) skriver att omvårdnad av 

patienter med ALS ska syfta till att tillgodose varje enskilt behov för att underlätta deras 

dagliga liv. Eftersom sjukdomen är obotlig är omvårdnad det essentiella för att hjälpa 

patienterna i deras sjukdomshantering. Enligt Almås (2002) är det av stor betydelse att de som 

vårdar patienter med ALS kommer ihåg att sjukdomen bara angriper det motoriska 

nervsystemet. Hörsel, syn, tankeförmåga och andra sensoriska funktioner påverkas inte. Om 

detta förbises finns det risk för att vårdtagarnas förmågor underskattas.  

 

World Health Organisation (WHO) poängterar att palliativ vård förbättrar livskvaliteten för 

patienter och deras familjer i samband med livshotande sjukdom. Detta genom att förebygga 

och lindra lidande exempelvis genom tidig identifiering, bedömning och behandling av 

fysiska, psykosociala och andliga problem (WHO 2010). Andersena et al. (2005) skriver att 

en palliativ vårdstrategi bör införlivas i vårdplaneringen snarast möjligt efter det att patienten 

fått diagnosen ALS. Syftet är att maximera livskvaliteten hos vårdtagare och närstående 

genom att lindra symtom och tillhandahålla känslomässigt, psykologiskt och andligt stöd. 

Patienten får därmed en bättre förutsättning till en fridfull död.  

 

1.2 Livskvalitet 

WHO (1997) beskriver livskvalitet som ett komplext begrepp som påverkas av en persons 

fysiska hälsa och psykiska tillstånd. Men också av en individs självständighet, sociala 

relationer och tro. Brülde (2003) understryker att livskvalitet kan benämnas som en persons 

absoluta värde för den själv.  

 

 Begreppet livskvalitet uppkom på 1970-talet som en reaktion till tidigare fokus på behandling 

och dess effekt. Det var nödvändigt att börja mäta livskvalitet då det hade framkommit att 

reducerat sjukdomssymtom inte alltid var relaterat till en högre livskvalitet. Tanken om att det 

finns en uppsättning gemensamma grundläggande mänskliga behov gör att livskvalitet kan 

jämföras från person till person (Faresjö & Åkerlind 2005). De instrument som mäter 

hälsorelaterad livskvalitet fokuserar på en individs fysiska, psykiska och sociala 

funktionsförmåga och vad sjukdom samt behandling har för inverkan på dem (Kristoffersen et 

al. 2005). Instrumenten har ofta en subjektiv utgångspunkt, där patienten får skatta sig själva. 
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Dock kan de ta hjälp av en anhörig eller vårdare vid kroppsliga funktionsnedsättningar 

(Faresjö & Åkerlind 2005).   

 

En patients livskvalitet måste bedömas kontinuerligt och det resultat som sedan framkommer 

ska fungera vägledande för aktuella åtgärder (Beck-Friis et al. 2005). Lo Coco et al. (2005) 

betonar att livskvaliteten hos patienter med ALS och närstående bör uppmärksammas mer för 

att bättre förstå uppkomna problem. Detta för att hjälpa dem att hantera den progressiva 

sjukdomsutvecklingen.   

 

1.3 Strategier för att klara av vardagen 

Ett sjukdomsbesked resulterar ofta i en känsla av hjälplöshet, eftersom patienten förlorar 

kontrollen över sin livssituation. Om detta inte bearbetas finns det en stor risk att patienten 

utvecklar depression, ångest och apati. Men med rimliga krav och utmaningar kan patienten 

återfå kontroll över sin situation och utveckla strategier för att klara av påfrestningar 

(Brattberg 2008). Kristoffersen et al. (2005) menar att flera faktorer påverkar en patients val 

av strategi. Känsla av hot, osäkerhet och hjälplöshet har betydelse, men även en individs 

personlighet avgör vilken strategi som väljs. Brattberg (2008) skriver att coping är ett annat 

ord för bemästring och att patienten kan använda copingstrategier för att hantera en svår 

situation. Men även för att klara av svår stress. I en studie av Hughes et al. (2005) poängteras 

att en positiv livssyn gör det lättare för patienter med MND att hantera sin sjukdom. 

Dessutom är accepterande och anpassning två viktiga faktorer. Flera patienter som deltog i 

studien fokuserade på att finna njutning i livets basala företeelser. Många sökte också 

information genom böcker och media. En kvinnlig patient med MND berättar i studien av 

Brown och Addington-Hall (2008) att hon försöker tänka positivt och leva i nuet. Vidare 

beskriver en manlig patient i samma undersökning hur viktigt det är att behålla hoppet, att inte 

ge upp.  

 

1.4 Benner och Wrubels omvårdnadsteori 

Benner och Wrubel (1989) skriver att ohälsa, sjukdom och förlust kan skapa stress hos utsatta 

patienter, vilket resulterar i ett stort omvårdnadsbehov då individens speciella intressen hotas.  

Enligt Benner och Wrubel är det på grund av detta angeläget att sjuksköterskan får kunskap 

om vad patienterna anser är viktigt i livet för att främja deras copingförmåga, han eller hon 

ska kunna hantera sin livssituation trots sjukdom och lidande. Det är också sjuksköterskans 
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uppgift att identifiera vilken möjlighet vårdtagarna har till hantering och vilka 

copingstrategier som är av betydelse. Patienternas värderingar och personliga intressen är 

avgörande. Dessutom menar Benner och Wrubel att humor, informationssökning och religiösa 

utövanden är exempel på strategier som kan hjälpa patienterna att hantera sin 

sjukdomssituation. De poängterar att patienterna inte ska bli tvungen att bortse från sina 

värderingar utan få möjlighet att hitta andra vägar till värde i sina nya livssituationer.    

 

1.5 Problemformulering 

Patienter med ALS har ett stort omvårdnadsbehov och behöver kunnig personal omkring sig 

(Almås 2002). Sjukdomen är förödande och leder till reducerad överlevnad (Zoccolella et al. 

2009). Det är sjukvårdspersonalens uppgift att hjälpa patienter och närstående att hantera det 

faktum att patienternas livstid är begränsad, att möjligöra för en meningsfull tillvaro är ett 

viktigt mål (Almås 2002). I och med detta vill författarna till den här litteraturstudien skapa en 

översikt om hur sjukdomen påverkar patienternas livskvalitet och vilka strategier de använder 

för att klara av sin vardag. Det skapar en förutsättning för att sjuksköterskor i kontakt med 

patienter med ALS får en ökad kunskap om vilken påverkan sjukdomen har. Speciellt med 

tanke på att sjukdomsförloppet är aggressivt och det därför är extra viktigt att patientens 

omvårdnad blir så bra som möjligt.  

 

1.6 Syfte 

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

och vilka strategier de använder för att fungera i vardagen samt att beskriva kvaliteten på de 

artiklar som ingår i studien.   

 

1.7 Frågeställningar    

Hur upplever personer med sjukdomen ALS sin livskvalitet?  

Vilka strategier använder personer med ALS för att fungera i vardagen? 

Vilken kvalitet har de artiklar som ingår i studien utifrån deras styrkor och svagheter? 
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2. Metod 

 

2.1 Design 

Designen var en beskrivande litteraturstudie. Forsberg och Wengström (2008) menar att en 

litteraturstudie bland annat kan visa den rådande kunskapen inom ett visst område.                                                                                                                                                           

 

2.2 Urvalskriterier 

Kvantitativa och kvalitativa artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter mellan år 2000-

2010  användes. Artiklar skrivna på engelska och svenska analyserades. De var relevanta för 

det valda ämnet och svarade på det formulerade syftet och frågeställningarna.  

 

2.3 Sökord och sökstrategi  

De MeSH- termer som användes i databaserna Medline och Cinahl var: Amyotrophic Lateral 

Sclerosis, Quality of Life, Adaptation, Psychological, Motor Neuron Disease. Sökorden 

användes i olika kombinationer tillsammans med den booleanska söktermen AND. Slutligen 

utfördes en manuell sökning utifrån valda källors referenslistor.  

 

Tabell 1. Utfall av artikelsökning 

Databas Söktermer Antal träffar Valda källor 

 

Medline "Amyotrophic Lateral Sclerosis"[Mesh] AND 

"Quality of Life"[Mesh] 

226 6 

Medline "Amyotrophic Lateral Sclerosis"[Mesh] AND 

"Adaptation, Psychological"[Mesh] 

21 3 

Medline "Motor Neuron Disease"[Mesh] AND "Quality of 

Life"[Mesh] 

141 

 

1 

Cinahl "Amyotrophic Lateral Sclerosis"[Mesh] AND 

"Quality of Life"[Mesh] 

116 2 

Manuell 

sökning i 

valda källors 

referenslistor 

Relevans för syfte och frågeställningar  3 

   Totalt  15 
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2.4 Datainsamlingsmetod/er 

Databaserna Medline och Cinahl användes för den vetenskapliga artikelsökningen. En 

manuell litteratursökning genomfördes där referenser till de artiklar som motsvarar 

författarnas urvalskriterier granskades.  

 

2.5 Dataanalys 

Sökningen utfördes var och en för sig för att finna potentiella vetenskapliga artiklar. Abstrakt 

lästes individuellt och granskades sedan gemensamt för att tillsammans se om artiklarna var 

användbara i litteraturstudien. De artiklar vars abstrakt inte uppfyllde författarnas syfte samt 

frågeställningar exkluderades. Sammanlagt valdes 24 stycken artiklar ut för analys där 

granskningsmallen av Forsberg & Wengström (2008) för kvalitativa respektive kvantitativa 

metoder användes. En bedömning av artiklarnas resultat och metod utfördes, för att hitta 

relevant information till studien. Artiklarnas syfte, datainsamlingsmetod, design, 

urvalskriterier och deltagare undersöktes kritiskt och värderades för att säkerhetsställa 

studiernas kvalitet. Dessutom granskades om artiklarnas validitet och reliabilitet diskuterades. 

Författarnas kvalitetsanalys redovisas i tabell två där styrkor och svagheter presenterades. Av 

de 24 artiklar som valdes ut för närmare värdering exkluderades nio på grund av dålig 

kvalitet, vilket resulterade i att 15 artiklar återstod.    

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

För att få artiklar publicerade i medicin- och vårdvetenskapliga tidskrifter behöver forskare ett 

godkännande från en etisk prövningsnämnd (Olsson & Sörensen 2007). Eftersom författarna 

till föreliggande studie använt databaserna Cinhal och Medline i sökandet efter artiklar var det 

inte nödvändigt med ett sådant godkännande, då studierna redan var forskningsetiskt 

granskade. Det förekom inget eget urval av text i artiklarna utan alla relevanta artiklar 

användes, som gav svar på syftet och frågeställningarna. Detta för att få fram ett objektivt 

resultat. Författarna har presenterat alla artiklar som ingår i litteraturstudien och inte bara de 

som stödjer deras egna åsikter.  

 

3. Resultat 

I den föreliggande studien inkluderades 15 artiklar av kvantitativ och kvalitativ karaktär. 

Deras syfte och resultat sammanfattas i tabell tre. Efter tabellen presenteras artiklarnas resultat 

i löpande text utifrån två huvudteman: livskvalitet och vardagsstrategier, som i sin tur delas in 
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i flera underrubriker. Sedan beskrivs de ingående artiklarnas kvalitet i ett kort textstycke. En 

närmare sammanställning av deras metodologiska aspekter samt kvalitet visas i tabell två som 

redovisas i bilaga ett. 

 

Tabell 3. Sammanställning av valda artiklars syfte och resultat 

Författare Syfte Resultat 

Chió et al. (2004) 

 

Att undersöka livskvaliteten hos 

patienter med ALS genom att använda 

två skalor med olika teoretiska 

strukturer.   

Socialt stöd, existentiella faktorer och 

patienternas subjektiva uppfattning hade 

betydelse för deltagarnas livskvalitet. Men 

också depression och religion. Patienternas 

fysiska status var mindre viktig för deras 

livskvalitet.  

Fanos et al. (2008) 

 

Att utforska hopp hos patienter med 

ALS. 

Studiens resultat indelades i teman 

relaterade till hopp: hopp om bot, socialt 

stöd, informationssökning, andlig tro, 

begränsa påverkan på andra, anpassning 

efter förändrade kapaciteter, leva i nuet 

och bemästrande.           

King et al. (2008) 

 

Att genom vårdtagarnas egna 

avslöjanden utforma en modell som 

tydliggör förändring och anpassning 

hos patienter som är diagnostiserade 

och lever med ALS/MND. 

Studiens resultat delades upp i teman 

utifrån patienternas upplevelse av 

förändring och anpassning. De var: 

uppfatta förändring, reagera på 

förändring, värdera förändring, anpassa 

sig efter förändring, reglera förändring, 

känna välbefinnande och möta en ny 

förändring.   

Kubler et al. (2005) Att fastställa utbredning av depressiva 

symtom hos patienter med ALS och 

belysa de i relation till depression. Men 

också fastställa livskvalitet hos 

patienter med ALS i förhållande till 

sjukdomsrelaterade faktorer, samt 

undersöka huruvida närstående 

undervärderar patienters livskvalitet.   

Ett bra socialt stöd hjälpte patienterna i 

deras känslomässiga hantering av sin 

sjukdom. Det framkom inget samband 

mellan depressiva symtom och ålder, kön 

eller utbildning.  

Matuz et al. (2010) 

 

Att undersöka personer med ALS 

psykosociala anpassning genom 

Lazarus och Folkmans stress- coping 

modell. Men även fastställa i vilken 

utsträckning modellen kan förutsäga en 

Patienternas ålder hade en positiv effekt på 

deras livskvalitet, men inte på depression. 

Livskvalitet och depression påverkades 

inte av kön eller utbildning. Men gifta 

patienter och de som levde i partnerskap 
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framgångsrisk psykosocial anpassning 

till sjukdomen.  

hade en högre livskvalitet än de som levde 

utan partner. Förekomst av depressiva 

symtom och livskvalitet influerades inte av 

tid efter diagnos eller fysisk försämring. 

Patienterna använde både emotionell – och 

problem fokuserad copingstrategi för att 

hantera sin sjukdom.  

Mock & Boerner (2010)  

 

Att undersöka hur patienter med ALS 

och deras primära vårdgivare hanterar 

den traumatiska situationen och vilka 

fördelar den möjligen kan ge, detta 

associerat till depressiva symtom. 

Över hälften av patienterna ansåg att 

sjukdomen resulterat i fördelar och ungefär 

en femtedel av patienterna kunde se en 

mening med den traumatiska situation som 

sjukdomen medfört.   

Nelson et al. (2003) 

 

Att undersöka och jämföra två 

patientgrupper med ALS, där den ena 

uppger sig ha en bra livskvalitet och 

den andra gruppen en mer negativ. 

Finna likheter och olikheter mellan de 

båda grupperna och värdera vilken 

effekt psykiska, demografiska samt 

psykosociala faktorer har på deras 

livskvalitet.   

Livets mening, andlighet, personlighet och 

sociala faktorer påverkade livskvaliteten 

hos patienter med ALS mer än 

sjukdomsförloppet. Ett flertal faktorer 

separerade de två patientgrupperna, men 

socialt stöd och inre personlighet hade 

betydelse för de båda i deras hantering av 

sjukdomen.  

Olsson et al. (2010) 

 

Att undersöka hälsorelaterad och 

individuell livskvalitet, ångest och 

depression hos patienter med ALS samt 

deras nära anhörig i relation till 

patienternas fysiska funktion över tid.  

Patienternas fysiska funktion försämrades 

över tid men påverkade inte livskvaliteten. 

Depression och sjukdomstid hade inget 

samband, dock kunde forskarna se en lätt 

förhöjning på medelnivån av ångest hos 

patienterna i början av deras sjukdom. 

Barn och barnbarn, släkt, äktenskap, 

vänner och fritidsintressen var 

betydelsefulla områden i patienternas liv.  

Rabkin et al. (2005) 

 

Att klargöra utbredning av depressiva 

symtom hos patienter med ALS som 

inte förväntas överleva de kommande 6 

månaderna. Dessutom utreda vilka 

möjliga risker och förebyggande 

faktorer som är associerade med 

depression eller mer övergående 

ångest. Men också om patienterna blir 

mer deprimerade ju närmare döden de 

kommer. 

Majoriteten av patienterna visade inga 

tecken på depression. Depression hade 

inget samband med religion, andlighet, 

smärta och finansiell standard. Men en 

starkare andlig tro var associerat med ett 

mindre intresse för en påskyndad död. 

Vidare var patienterna som vårdades på 

hospice mer deprimerade än övriga 

deltagare.  
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Roach et al. (2009) 

 

Att undersöka livskvaliteten hos 

patienter med ALS och deras 

vårdgivare under sjukdomsförloppet.    

Patienternas livskvalitet var individuell 

och påverkades inte av deras 

sjukdomsförlopp. Det framkom också att 

äldre patienter hade högre välbefinnande 

än yngre.  

Robbins et al. (2001) 

 

Att granska hur den fysiska funktionen, 

livskvaliteten, andligheten och 

religiositeten ändras under 

sjukdomsförloppet hos patienter med 

ALS och vilken relation de 

förändringarna har till varandra. 

Det fanns inget samband mellan 

deltagarnas livskvalitet, deras fysiska 

funktion och religion.   

Simmons et al. (2000) 

 

Att studera samband mellan fysisk 

funktion och livskvalitet hos patienter 

med ALS. Men också undersöka vilka 

instrument som bäst reflekterar 

patienternas bedömning av deras 

livskvalitet, samt om andliga/religiösa 

faktorer har betydelse för deras 

livskvalitet. 

Mätningen av patienternas fysiska förmåga 

visade att majoriteten hade fysiska 

begränsningar, men en hög livskvalitet. I 

studien framkom det även att religion och 

andlighet hade betydelse för patienternas 

livskvalitet.    

Vignola et al. (2008) Att upptäcka ångest hos patienter med 

ALS och deras vårdgivare genom att 

jämföra olika tidsperioder  i 

sjukdomen. Men också värdera hur 

ångest påverkar patienternas 

livskvalitet, samt finna samband mellan 

ångest och depression.  

Majoriteten av patienterna hade en låg nivå 

av ångest. Det fanns också ett samband 

mellan livskvalitet och ångest, de deltagare 

som hade en låg nivå av ångest hade en 

bättre livskvalitet.  

 

Walsh et al. (2003) 

 

Att undersöka sambandet mellan 

religion och livskvalitet hos patienter 

med ALS.  

Sambandet mellan religion och livskvalitet 

ändrades över tid utifrån patienternas 

sjukdomsutveckling.  

Wicks et al. (2007) 

 

Att jämföra depression och ångest hos 

patienter med ALS genom att använda 

olika undersökningsverktyg och 

fastställa om mätningarna var 

påverkade av fysiska symtom. Men 

också kartlägga vilka typer av 

antidepressiv medicin som skrivs ut till 

den här patientgruppen och vilka 

skillnader i humör det finns mellan de 

som inte intar och de som tar Riluzole.   

Undersökningsgruppen hade en låg nivå av 

depression och ångest och det fanns en 

signifikant skillnad mellan könen. Männen 

hade en  högre nivå av depressiva symtom 

än kvinnorna. Tidigare psykisk sjukdom 

och hög ålder vid sjukdomsdebut var 

associerat till en större risk för depression 

och ångest.  
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3.1 Livskvalitet hos patienter med ALS 

 

3.1.1 Patienternas livskvalitet och hur den påverkades av tid efter diagnos 

I en studie av Kubler et al. (2005) skattade 45-50 % av de 76 patienter som deltog, sin 

livskvalitet som tillfredställande och ingen av dem hade en mycket dålig livskvalitet. De 

patienter med ALS som medverkade i en kvantitativ undersökning av Simmons et al. (2000) 

värderade sin egen livskvalitet högre än sju på en skala mellan ett till 10. Detta visade på en 

hög livskvalitet. Även i en studie utförd av Nelson et al. (2003) framkom det att majoriteten 

av deltagarna hade en positiv livskvalitet. Patienterna delades upp i två jämförelsegrupper där 

66 % rapporterade en positiv livskvalitet och 34 % en negativ livskvalitet. Patienterna i 

gruppen med en positiv livskvalitet hade varit diagnostiserade kortare tid än de med en 

negativ livskvalitet. Roach et al. (2009), Simmons et al. (2000) och Matuz et al. (2010) 

upptäckte i sina undersökningar att livskvalitet hos patienter med ALS inte påverkades av 

deras sjukdomstid.   

 

3.1.2 Fysisk funktion 

Trots att vårdtagarnas fysiska funktion minskade över tid försämrades inte deras livskvalitet 

(Roach et al. 2009, Simmons et al. 2000). Robbins et al. (2001), Chió et al. (2004), Olsson et 

al. (2010) och Matuz et al. (2010) har genom deras forskning konstaterat att den fysiska 

förmågan hos patienter med ALS avtar under deras sjukdomsförlopp. Men trots detta 

påverkades inte deras livskvalitet negativt. Nelson et al. (2003) har i deras amerikanska studie 

visat på en skillnad i fysisk funktion mellan de patienter som hade en positiv livskvalitet och 

de med en negativ livskvalitet. Den positiva gruppen hade färre sjukdomssymtom, var mindre 

påverkade av andningsproblem och hade en bättre muskelstyrka. Emellertid var det ingen 

skillnad mellan de både grupperna vid den egna bedömningen av deras fysiska 

funktionsnedsättning.   

 

3.1.3 Religion, andlighet och existentiellt välbefinnande  

Robbins et al. (2001) har undersökt huruvida religion och andlighet påverkade livskvaliteten 

hos patienter med diagnosen ALS. Studien ägde rum i USA och 60 patienter medverkade.  

Forskarnas resultat visade att det inte fanns något samband mellan religion, andlighet och 

livskvalitet. Detta avvek från vad Chió et al. (2004) redovisade i deras italienska studie, där 

deltagarnas livskvalitet och religion var i förbindelse med varandra. Simmons et al (2000) har 
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kommit fram till ett liknande resultat där 96 amerikanska patienter medverkade, att andliga 

och religiösa faktorer hade betydelse för patienternas livskvalitet. Walsh et al. (2003) kom 

genom deras forskning i Tyskland fram till, att sambandet mellan religion och livskvalitet 

förändrades under patienternas sjukdomsförlopp. När studiens forskare träffade de 49 

deltagarna för första gången framkom ingen förbindelse mellan religion och livskvalitet. Dock 

ändrades detta och vid femte mötet kunde forskarna se ett signifikant samband mellan 

patienternas livskvalitet och religion. Vårdtagarna existentiella välbefinnande var den 

viktigaste faktorn för livskvalitet, enligt Chió et al. (2004).  Även studien av Simmons et al. 

(2000) påvisade att patienternas psykologiska och existentiella välmående hade betydelse för 

deras livskvalitet.     

 

3.1.4 Depression och ångest 

Det framkom i studien av Chió et al. (2004) att patienterna med depressiva symtom hade en 

lägre livskvalitet än de som inte var deprimerade. En femtedel av de 80 individer som deltog i 

undersökningen hade en tydlig depression och en känsla av hopplöshet. Av de 75 patienter 

som deltog i undersökningen utförd av Vignola et al. (2008) hade 16 % en mild depression. 

Dock led ingen av svår depression. Ungefär 60 % av de patienter som deltog i den tyska 

studien av Kubler et al. (2005) var inte i behov av behandling mot depressiva symtom. I den 

engelska undersökningen av Wicks et al. (2007) medverkade 104 patienter och majoriteten av 

dem var inte deprimerade. Vidare visade det resultat som Rabkin et al. (2005) presenterade, 

att mer än två tredjedelar av de 80 patienter som medverkade inte hade några tecken på 

depression. Det var 10 % av patienterna som hade en mindre depression och 9 % en mer 

ansenlig. Forskarna undersökte även nivån av hopplöshet hos studiens deltagare, där 65 % 

kände ingen hopplöshet medan 22 % visade på en svår hopplöshet. Av de 100 patienter som 

var med i den amerikanska studien genomförd av Nelson et al. (2003), rapporterade 24 % av 

den patientgrupp som hade en negativ livskvalitet att de emellanåt kände sig ledsna och 

deprimerade. Detta var ett större antal personer än i den grupp som hade en positiv 

livskvalitet. Dock var den positiva gruppen mer labila, de hade lättare för att skratta och gråta. 

Men i den negativa gruppen var fler patienter arga och frustrerade. 

 

Matuz et al. (2010) och Kubler et al. (2005) har i deras resultat påvisat att ålder, kön och 

utbildning inte hade något samband med depression. En skillnad mellan kön kunde dock ses i 

undersökningen av Wicks et al. (2007), där 65 män och 39 kvinnor deltog. Männen 
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konstaterades ha en högre nivå av depressiva symtom än kvinnorna. Det framkom inget 

samband mellan partnerskap och depression hos de 27 deltagare i den tyska studien utförd av 

Matuz et al. (2010). Forskarna fastställde även att förekomst av depressiva symtom hos 

patienterna inte påverkades av deras fysiska försämring. Men också att ett bra socialt stöd 

minskade risken för depression. Detta avvek från vad Kubler et al. (2005) kom fram till i sin 

undersökning, där patienternas fysiska försvagning resulterade i fler depressiva symtom. 

Olsson et al. (2010) och Matuz et al. (2010) fastställde att depressiva symtom inte ökade 

under sjukdomsförloppet hos deras populationer. Allvarliga tecken på depression och en stor 

hopplöshet urskildes i studien av Rabkin et al. (2005). Patienterna hade mycket ilska, trötthet 

och behövde en stor mängd omvårdnad. Smärta, religion och andlighet var emellertid inte 

relaterade till depressiva symtom och hopplöshet. Men en starkare tro på andlighet var 

associerat med ett mindre intresse för en påskyndad död hos patienterna. Vidare framkom det 

ingen skillnad i depressiva symtom hos patienterna med en bättre finansiell standard och de 

med en sämre ekonomi. Mellan de patienter som betalade för mer hjälp, mer än 20 timmar i 

veckan och de som inte gjorde det påträffades ingen avvikelse. Resultatet visade också att de 

deltagare som vårdades på hospice var mer deprimerade än övriga patienter. 

 

Majoriteten av deltagarna i studien som genomfördes av Wicks et al. (2007) hade inga tecken 

på ångest. Det framkom dessutom att tidigare historia av psykisk sjukdom var associerat med 

en högre risk för ångesttillstånd och depression hos patienterna. Olsson et al. (2010) har i 

deras resultat visat att vid de första besöken hos deltagarna var medelnivån för ångest mellan 

normal och lätt förhöjd. I studien av Vignola et al. (2008) delades ångest upp i tillstånd av 

ångest och karaktärsdrag av ångest. I början av undersökningen uppvisade 51,7 % av 

patienterna en låg nivå av ångest när det gällde karaktärsdrag, vilket senare i studien minskade 

med 1,7 %. Däremot när det gällde tillstånd av ångest hade 24 % av deltagarna en låg nivå vid 

studiens start. Dock förbättrades siffran till 50 % vid uppföljningstillfället. Livskvaliteten hos 

patienterna var relaterad till en låg nivå av ångest och en hög tillfredställelse med livet.  

 

3.1.5 Socialt stöd och relationer 

Ett bra socialt stöd förhöjde livskvaliteten hos patienter med ALS (Matuz et al. 2010, 

Simmons et al. 2000, Chió et al. 2004). När patienterna beskrev livskvalitet utifrån sin egen 

uppfattning framkom det att familj och vänner var betydelsefullt för majoriteten av deltagarna 

(Kubler et al. 2005). Vårdtagarna i studien gjord av Olsson et al. (2010) framhävde att 
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relationer med barn och barnbarn, släkt, äktenskap samt vänner var grundläggande för en bra 

livskvalitet. Matuz et al. (2010) har i deras resultat, där 15 män och 12 kvinnor medverkade 

visat att äktenskap och partnerskap resulterade i en högre livskvalitet hos patienterna. Det var 

68 män och 32 kvinnor som deltog i studien av Nelson et al. (2003). Forskarna rapporterade 

att patienternas nära relationer försämrades i samband med deras sjukdom. Något fler 

patienter i gruppen med en negativ livskvalitet ansåg att deras relationer hade försämrats och 

den huvudsakliga orsaken till det var deras verbala funktionsnedsättning. Detta resulterade 

ofta i missförstånd. Men även i takt med att patienterna förlorade sin motoriska förmåga och 

blev mer fysiskt beroende förändrades tidigare bestämda roller. Det kunde i sin tur leda till att 

patienterna undvek socialt umgänge.  

  

3.1.6  Övriga faktorer som påverkar livskvalitet 

Matuz et al. (2010) rapporterade att ålder hade en positiv inverkan på patienternas livskvalitet, 

där en högre ålder medförde en bättre livskvalitet. Av Roach et al. (2009) 55 deltagare var 64 

% män och 36 % kvinnor. Kön hade betydelse i forskarnas undersökning, då livskvaliteten 

var högre hos de manliga deltagarna.  Detta avvek från Olsson et al. (2010), som i deras 

resultat visade att kön inte påverkade livskvaliteten hos patienterna med ALS.  De patienter 

som deltog i undersökningen av Kubler et al. (2005) framhävde att god hälsa, att generellt må 

bra och vara smärtfri var viktigt för livskvaliteten. Men frihet, att inte vara beroende av andra 

var också betydelsefullt för många. En bra mental hälsa som innebar att vara lycklig med 

livet, att leva i förnöjsamhet och vara älskad var andra essentiella delar för en hög livskvalitet. 

Fritidsaktiviteter och hälsa var centrala områden för patienterna i studien utförd av Olsson et 

al. (2010). Deltagarnas intressen indelades i utomhus- och inomhusaktiviteter, där exempel på 

inomhusaktiviteter var att spela på hästar, husdjur och se på film. I slutet av undersökningen 

tyckte patienterna även att det var viktigt med självständighet, måltider och att få vistas 

utomhus för att bevara en bra livskvalitet.  

 

3.2 Patienternas strategier för att fungera i vardagen 

 

3.2.1 Olika typer av strategier och vikten av att välja rätt 

King et al (2008) hade i deras studie från Australien delat upp deltagarnas strategier i passiva 

och aktiva. Förnekande, att drömma om det som kunde ha varit samt att inrikta sig på det som 

är viktigt i livet var exempel på passiva strategier, där syftet var att skydda självkänslan. De 
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patienter som däremot valde aktiva strategier anställde exempelvis ny personal och använde 

teknisk utrustning. Men också skratt, retsamhet och att söka tillvaro i lugna miljöer var 

positivt för att hantera negativa känslor. Matuz et al. (2010) indelade däremot patienternas 

strategier i problemfokuserad coping och emotionellfokuserad coping. I deras undersökning 

framkom det att den medverkande populationen hanterade bättre sin sjukdomssituation genom 

känslomässigt fokus, än med aktiva försök till förändring. Emellertid varierade coping 

strategiernas frekvens, där emotionellfokuserad var den minst vanliga. Trots detta visade 

forskarnas resultat att patienterna litade mer på emotionellfokuserad hantering än den 

probleminriktade. Dock var båda typer av strategier effektiva i patienternas försök till att 

hantera sin sjukdom. Dessutom resulterade de i en bättre sjukdomskontroll samt en minskad 

utbredning av depressiva symtom. Deltagarna som använde en emotionell- eller en 

problemfokuserad strategi fick en ökad livskvalitet, oavsett variant.   

 

Dock menade King et al. (2008) att alla strategier inte var effektiva. Om deltagarnas 

förväntningar inte uppfylldes, till exempel om de intog overksam medicin i hopp om 

botemedel, resulterade detta i besvikelse för patienterna. Eventuella finansiella förluster 

kunde också bli följden. Enligt forskarna medförde denna ineffektiva strategi en ökad 

stressnivå och ett minskat välbefinnande hos deras undersökningsgrupp. Om patienterna 

däremot använde sig av effektiva strategier förstärktes deras förnöjsamhet och de fick en 

bättre kontroll över tillvaron.  

 

3.2.2 Personlighet, självkänsla och mål  

Oavsett om patienterna i studien av Nelson et al. (2003) hade en negativ eller en positiv 

livskvalitet, rapporterade de att personliga faktorer var av betydelse i deras 

sjukdomshantering. Några exempel på sådana hanteringsstrategier var optimism, flexibilitet 

och humor. Optimism var av större betydelse för den positiva gruppen. King et al. (2008) 

framhävde i sitt resultat att patienternas hantering av förändringar, i och med sjukdom 

påverkades av hur de uppfattade sig själva och deras omgivning. Majoriteten av deltagarna 

kände sig hotade av förändringar men vissa kunde se det som en utmaning. Patienterna kunde 

hantera det bättre om de fick möjlighet att hjälpa andra med handikapp. I den kanadensiska 

studien utförd av Mock och Boerners (2010) framkom det att personliga mål var viktigt för 

patienterna med ALS i deras sjukdomshantering. King et al. (2008) betonade att några av 

deras 25 deltagare reagerade på förändringar genom att sätta upp nya realistiska livsmål, 
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vilket medförde en mer optimistisk syn på tillvaron. Exempelvis hade en patient som mål att 

sätta ett nytt fartrekord med sin elektriska rullstol. Denna typ av positiva reaktion resulterade i 

en ökad självkänsla.   

 

3.2.3 Andlighet och religion 

Nelson et al. (2003) poängterade att ett flertal av deras patienter utförde andliga och religiösa 

utövanden, som exempelvis meditation, bön och tro för att hantera sin sjukdom. Av den 

negativa gruppen ansåg 29 % att det var bra att använda sig av andlighet och religion som en 

strategi i deras sjukdomshantering. Dock var det färre i den positiva gruppen som ansåg detta. 

I undersökningen av Fanos et al. (2008), trodde 10 av de 16 deltagarna på en högre makt. 

Flera av dem hoppades att Gud skulle ingripa och genom ett mirakel, bota dem. Några kände 

sig mindre rädda och ensamma när de tillbad Gud, de fann tröst i tanken på liv efter döden.  

 

3.2.4 Socialt stöd 

Stöd från partner, släkt och vänner var viktigt för patienterna i hanterandet av deras sjukdom 

(Nelson et al. 2003, Kubler et al. 2005, Fanos et al. 2008). Ett bra stöd från vårdteam och att 

ha kärleksfulla husdjur omkring sig var också väsentligt för många deltagare i studien av 

Fanos et al. (2008). I deras resultat framkom det även att de 13 män och tre kvinnor som 

medverkade föredrog personer som bemötte dem med humor och uppträdde lugnt vid 

stressande situationer. Vidare hade umgänge vid fritidsaktiviteter en positiv inverkan på 

deltagarna. Till exempel berättade en kvinnlig patient att hon planerade resor med sina vänner 

för att bevara hoppet. Av de 104 patienterna i undersökningen utförd av Mock och Boerners 

(2010) ansåg 60 % att den traumatiska situation som sjukdomen medfört också resulterat i 

fördelar, som stärkta relationer och sociala band. Fanos et al. (2008) rapporterade att sju av 16 

patienterna uttryckte hopp om att kunna fortsätta med sina liv och begränsa sjukdomens 

påverkan på nära och kära.  

 

3.2.5 Hopp om botemedel och informationssökning 

En annan hanteringsstrategi som 12 av 16 deltagare uttryckte i undersökningen av Fanos et al. 

(2008) var hopp om bot, att de skulle bli friska. Majoriteten av de 12 patienterna hoppades att 

de hade blivit feldiagnostiserade. Ytterligare deltagare uttryckte hopp om att få tillbaka 

förlorade kapaciteter, så att de kunde återgå till att göra saker de tidigare gjort. Andra önskade 

att få leva och se sina barn och barnbarn bli vuxna. Nio patienter letade också kontinuerligt 
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efter ny forskning om ALS för att behålla hoppet. Sökning efter information gav enligt 

studien gjord av Matuz et al. (2010) en ökad livskvalitet hos patienterna med ALS.  Fanos et 

al. (2008) framhävde att de flesta av deras deltagare ville medverka i studier om ALS, 

eftersom de hoppades att forskningen skulle resultera i förbättring av deras sjukdomstillstånd. 

De ansåg att det var viktigt att bidra, trots att de visste att bot kanske inte skulle vara möjligt 

att finna under deras livstid.  

 

3.2.6 Leva i nuet och självförverkligande 

Flera patienter i undersökningen av Fanos et al. (2008) hävdade att deras perspektiv hade 

ändrats. Istället för att delta i aktiviteter kunde de i och med sin sjukdom njuta av att titta på, 

när deras nära och kära utförde sysslor. Nya intressen var en viktig strategi för att behålla 

hoppet. Vidare poängterade en manlig deltagare vikten av att släppa taget om det som hade 

varit och se nya möjligheter. Majoriteten av deltagarna strävade efter att leva fullt ut varje dag 

och inte se så långt in i framtiden. Många fokuserade på dagliga aktiviteter och hobbys för att 

vara sysselsatta. Ytterligare patienter hjälpte andra personer i deras omgivning för att därmed 

vara koncentrerad på något annat än sin egen situation. Andra deltagare hanterade sin 

sjukdom genom att till exempel meditera, reflektera över sina liv och tänka på positiva 

barndomsminnen.  

 

3.2.7 Skapa en meningsfull tillvaro 

Av de patienter i studien av Mock och Boerners (2010) kunde 19 % se en mening med den 

traumatiska situation som sjukdomen försatt dem i. Vårdtagarna rapporterade att de använde 

strategier för att uppnå en känsla av meningsfullhet, dock kunde 13 % av patienterna inte se 

någon mening med händelsen men accepterade situationen. King et al. (2008) visade i deras 

studie att efter deltagarnas första reaktion på sjukdomsbeskedet hade de möjlighet att 

reflektera över vad som hänt, se någon mening och värdera vilken effekt sjukdomen hade på 

deras dagliga liv. För patienterna var tron på livet en viktig strategi för att hantera förändring 

och behålla kontrollen. Dock blev detta svårare när sjukdomsprocessen fortskred och 

sjukdomen tog mer plats. För att deltagarna skulle återfå kontrollen över sin tillvaro använde 

de sig av strategier som till exempel utforma egna omvårdnadsrutiner. När patienterna började 

mista sina verbala förmågor var det extra viktigt för dem att finna en mening i förändringarna.   
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3.3 Kvaliteten på de artiklar som ingick i studien 

Nio kvantitativa, en kvalitativ och fem av trianguleringsmetod användes i den föreliggande 

studien och deras kvalitet redovisas i bilaga 1. De valda artiklarna hade en del liknande 

styrkor och svagheter. Av de patienter som deltog i undersökningarna var männen alltid fler 

än kvinnorna, förutom i en artikel där forskarna ej beskrev könsfördelningen. En 

bortfallsanalys fanns i majoriteten av studierna och alla hade en representativ 

undersökningsgrupp. De deltagare som medverkade i studierna var av varierad ålder, till 

exempel hade en artikel patienter mellan 28-84 år. Studiernas resultat hade klinisk relevans 

och forskarnas dataanalyser var övervägande tydliga.   

 

4. Diskussion  

 

4.1 Huvudresultat  

I den föreliggande studien framkom det att patienter med ALS skattade sin livskvalitet högt. 

Men också att patienternas livskvalitet inte påverkades av det progressiva sjukdomsförloppet 

som försämrade deras fysiska förmåga över tid. Ett flertal faktorer visade sig ha betydelse för 

hur patienter med ALS uppfattade sin livskvalitet. Tre av fyra artiklar som undersökte 

huruvida religion och andlighet influerade livskvaliteten hos patienter med ALS såg ett 

samband mellan dessa variabler. Även depressiva symtom och ångest påverkade 

livskvaliteten hos majoriteten av patienterna i litteraturstudiens ingående artiklar. Vidare hade 

ett socialt stöd i form av relationer en positiv inverkan på deras livskvalitet. Men även hälsa, 

fritidsaktiviteter och självständighet förbättrade patienternas livskvalitet. I den föreliggande 

studien framkom det också olika strategier som patienter med ALS använde för att fungera i 

vardagen. Socialt stöd från familj, vänner, släkt var en viktig strategi för många patienter, men 

även att söka information om sjukdomen var betydelsefullt.  Dessutom var det angeläget för 

patienterna att ha personliga mål, bibehålla sin självkänsla och skapa en mening med sin 

tillvaro. Andlighet, religion och hopp om botemedel var exempel på andra strategier som 

patienterna använde i sin vardag.  

 

4.2 Resultatdiskussion  

Livskvaliteten hos patienter med ALS var hög trots den progressiva sjukdomen (Kubler et al. 

2005, Simmons et al. 2000, Nelson et al. 2003). Detta är en positiv upptäckt enligt författarna 

till den här litteraturstudien, att personer med en svår sjukdom där mediantiden för överlevnad 
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var 28 månader hade en bra livskvalitet (Kamel et al. 2008). Resultat i flera av de artiklar som 

använts i den föreliggande studien visade att förlorad fysisk förmåga hos patienterna inte 

behövde leda till en försämrad livskvalitet (Roach et al. 2009, Simmons et al. 2000, Robbins, 

et al. 2001, Chió et al. 2004, Olsson et al. 2010, Matuz et al. 2010) För att anpassa sig till en 

försämrad fysisk förmåga förändrade de sitt perspektiv och utförde nya fritidsintressen (Fanos 

et al. 2008). Patienterna med MND som deltog i studien utförd av Brown och Addington-Hall 

(2008) var tacksamma för det som de fortfarande kunde utföra, trots att de förlorat mycket av 

sin fysiska förmåga.  Författarna till den här litteraturstudien anser att det är viktigt att 

sjuksköterskan erhåller kunskap om vad som är betydelsefullt för patienterna. Detta för att 

hjälpa han eller hon att se nya möjligheter.    

 

Benner och Wrubel (1989) skriver att religiösa utövanden skapar en bättre förutsättning för att 

se meningsfullhet i förändringar. Bön, meditation och andlig reflektion kan hjälpa individen 

att reflektera över meningen med sin tillvaro. I den föreliggande studien framkom det att 

meditation, bön och tro användes av patienterna som strategi för att hantera sina 

livssituationer (Fanos et al. 2008, Nelson et al. 2003). Dock framkom det att andlighet och 

religion tillämpades i mindre utsträckning om synen på livskvalitet var positiv (Nelson et al. 

2003). Författarna till föreliggande studie förmodar att dem patienterna inte behöver stöd av 

andliga och religiösa utövanden i samma utsträckning som de med en negativ livskvalitet. 

Enligt undersökningarna av Chió et al. (2004), Simmons et al. (2000) & Walsh et al. (2003) 

fanns det ett samband mellan patienternas religion, andlighet och livskvalitet. Eftersom 

religion och andlighet hade betydelse för livskvaliteten hos patienter med ALS är det enligt 

författarna till litteraturstudien angeläget för vårdgivare att bejaka och stödja vårdtagarna till 

tro. Benner och Wrubel (1989) framhåller att individen ska sträva efter att hitta sin egen tro, 

det är det centrala i religiös utövning. 

 

Majoriteten av deltagarna i den föreliggande studiens artiklar visade inga tecken på depressiva 

symtom (Chió et al. 2004, Vignola et al. 2008, Kubler et al. 2005, Rabkin et al. 2005, Nelson 

et al. 2003, Wicks et al. 2007). Chió et al. 2004 konstaterade att livskvaliteten hos patienter 

med ALS var högre om inga depressiva symtom uppvisades. Detta kan härledas till det 

faktum att en persons livskvalitet påverkas av sitt psykiska tillstånd (WHO 1997). Matuz et 

al. (2010) och Kubler et al. (2005) menade att det inte fanns något samband mellan depressiva 

symtom och ålder, kön eller utbildning. Dock framkom det i studien av Wicks et al. (2007) att 

kön hade betydelse för depression. Eftersom olika artiklar visade avvikande resultat anser 
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författarna till föreliggande studie att ingen generalisering bör göras angående vilka faktorer 

som påverkar utbredningen av depressiva symtom.  

 

Hughes et al. (2005) poängterade att personer med MND var stark beroende av sina familjer 

och deras relationer förändrades. I flera artiklar som användes i författarnas litteraturstudie 

framkom det att socialt stöd och relationer var viktigt för livskvaliteten hos patienterna med 

ALS (Kubler et al. 2005, Matuz et al. 2010, Simmons et al. 2000, Chió et al. 2004, Olsson et 

al. 2010). Dessutom var stödjande relationer positivt för patienternas sjukdomshantering 

(Nelsson et al. 2003, Kubler et al. 2005, Fanos et al. 2008). Brown och Addington-Hall 

(2008) har i deras undersökning upptäckt att familj var en källa till motivation för patienterna 

med MND. Eftersom sociala relationer är av stor vikt för patienter med ALS anser författarna 

till föreliggande studie att sjuksköterskan ska uppmuntra och involvera närstående för att 

bibehålla patienternas livskvalitet. Men även ge stöd åt närstående så att de i sin tur orkar 

hjälpa patienterna. Benner och Wrubel (1989) skriver att vid en neurologisk sjukdom där 

vårdtagaren förlorar talförmågan men bevarar personligheten kan han eller hon känna sig 

instängd, som att vara i en annan persons kropp. Om detta sker är det vårdgivarnas uppgift att 

hjälpa patient och närstående att hantera den här svårigheten. Deltagarna i studien utförd av 

Nelson et al. (2003) rapporterade att verbal försämring påverkade deras relationer negativt 

eftersom talproblemen ofta resulterade i missförstånd.    

 

Patienter med ALS som sökte information om sin sjukdom erhöll en ökad livskvalitet (Matuz 

et al. 2010). Söka information är en betydelsefull copingstrategi enligt Benner och Wrubel 

(1989). Författarna till litteraturstudien understryker hur viktigt det är för sjuksköterskan att 

bistå patienter i informationssökande, men också få kunskap om hur mycket han eller hon vet 

för att individuellt anpassa undervisningen. Hughes et al. (2005) rapporterade i deras studie 

att patienterna med MND underströk vikten av information för att få kunskap om vad de 

kunde förvänta sig i framtiden. Dock var det vissa av patienterna som förnekade sin sjukdom, 

vilket resulterade i reducerat informationssökande. Förnekelse var enligt King et al. (2008) en 

typ av passiv strategi där vårdtagarna ville värna om sin självkänsla. Benner och Wrubel 

(1989) menar att förnekelse, ignorans och undvikande kan leda till ökad mental styrka hos 

patienter. Sjuksköterskan ska ge patienterna tid att reflektera över sin situation och acceptera 

om de använder passiva strategier som förnekelse, anser författarna till föreliggande studie.    
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Vårdtagarna i undersökningen av Fanos et al. (2008) försökte sträva efter att leva i nuet och 

undvika att se så långt in i framtiden. Patienterna med MND som deltog i studien av Hughes 

et al. (2005) betonade vikten av att fortsätta göra saker som tidigare, trots 

sjukdomsförsämring. De försökte njuta av nuet, och inte tänka på att deras liv kommer ta slut 

tidigare än förväntat.  Litteraturstudiens författare understryker hur angeläget det är för 

sjuksköterskan att uppmuntra patienterna till detta tänkande, att de inte fokuserar för mycket 

på framtiden utan ta till vara på varje dag.  

 

 Patienterna i studien utförd av King et al. (2008) kunde reflektera, förstå och se en mening 

med sin situation först en tid efter dem hade fått sin diagnos. Benner och Wrubel (1989) 

framhäver att genom förståelse kan nya alternativ framkomma och problem kan 

omformuleras. Vidare skriver de att humor är ett bra verktyg för att hantera svåra situationer. 

Likaså framkom det i den föreliggande studien att humor var en viktig del av de personliga 

faktorer som underlättade för patienternas sjukdomshantering (Nelson et al. 2003). Även om 

patienter med ALS drabbas av en svår och hemsk situation som leder till döden, är det 

angeläget för sjuksköterskan att inte utesluta humor i sin kontakt med patienterna, enligt 

författarna till den här litteraturstudien.   

 

Kvaliteten på de artiklar som inkluderades i föreliggande studie var hög, enligt författarna. 

Eftersom granskningsmallen av Forsberg och Wengström (2008) användes säkerställdes 

kvaliteten och artiklarna analyserades på liknande sätt. De styrkor och svagheter som 

framkom hos artiklarna var grunden för kvalitetsgranskningen och eftersom endast de artiklar 

som hade fler styrkor än svagheter medräknades, stärktes den föreliggande studiens kvalitet.  

Manliga deltagare i den föreliggande studiens artiklar var alltid fler än de kvinnliga. Detta 

reflekterar sjukdomsbilden då män drabbas oftare av sjukdomen ALS.  Därför anser 

litteraturstudiens författare att ojämn könsfördelning inte påverkar litteraturstudien negativt. 

Därtill var det en varierad ålder på artiklarnas deltagare, vilket visar att det är vuxna 

människor, oftast över 30 år som insjuknar i ALS.  Det var anledningen till att författarna inte 

valde att göra någon åldersavgränsning. Två artiklar om depression som inkluderades i 

föreliggande studie grundade inte sitt innehåll på hantering eller livskvalitet. I 

litteraturstudiens introduktion poängterades det dock att livskvalitet påverkades av psykisk 

hälsa. Därför beslutade författarna att depression skulle inräknas, eftersom det var en viktig 

faktor som influerade patienternas livskvalitet.   
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4.3 Metoddiskussion  

Författarna till föreliggande studie valde att genomföra en beskrivande litteraturstudie för att 

besvara sitt syfte och frågeställningar. Detta för att tydliggöra tidigare forskning inom ämnet 

ALS. För att få ett aktuellt resultat begränsades artiklarna till att ej vara äldre än 10 år. 

Sökningen genomfördes genom utvalda databaser, där granskad vetenskaplig forskning 

publiceras. MeSH - termer användes för att få en inriktad sökning och eftersom författarnas 

huvudämnen var ALS, livskvalitet och sjukdomshantering valdes engelska sökord utifrån 

dem. Följden av sökningen blev tillfredsställande och inga nya sökord behövdes, enligt 

författarna. För att belysa ämnet från olika perspektiv användes både kvantitativa och 

kvalitativa artiklar. Abstract lästes och bara de artiklar som svarade på författarnas syfte och 

frågeställningar inkluderades i studien. Detta var tidseffektivt eftersom användbara artiklar 

kunde identifieras produktivt, vilket gav ett inriktat resultat. 24 artiklar valdes ut för en 

slutgiltig värdering där hela artiklar lästes och granskades enligt granskningsmallen av 

Forsberg och Wengström (2008). Det faktum att artiklarna analyserades noggrant efter en 

vedertagen mall och exkluderades vid dålig kvalitet, gav en styrka åt litteraturstudien. Efter 

analysen kvarstod nio kvantitativa och en kvalitativ, samt fem artiklar som kombinerade 

kvalitativ och kvantitativ metod. De redovisades i resultatet. Det var få kvalitativa artiklar, 

vilket kan ses som en svaghet eftersom det begränsade den djupgående förståelsen av 

patienternas upplevelser. Dock var det positivt att artiklarna var från olika länder, då det gav 

en övergripande bild.  

 

4.4 Allmändiskussion  

Syftet med föreliggande studie var att beskriva hur personer med sjukdomen ALS upplever 

sin livskvalitet och vilka strategier de använder för att fungera i vardagen samt att beskriva 

kvaliteten på de artiklar som ingår i studien. Enligt författarna har den här litteraturstudien 

gett en övergripande bild över livskvaliteten hos patienter med ALS. Men den har också 

medfört kunskap om vilka strategier patienterna använder för att hantera sin vardag med 

sjukdomen. Detta kan resultera i att sjuksköterskor får en bättre förståelse som de sedan kan 

applicera i omvårdnadsarbetet av patienterna. Vårdgivare kan genom den här informationen 

uppmärksamma vilka faktorer som påverkar patienternas livskvalitet och vilka strategier som 

förekommer i deras sjukdomshantering. I och med detta kan sjuksköterskor hjälpa patienterna 

att upptäcka betydelsefulla faktorer för deras livskvalitet, men även stödja dem i deras val av 

strategier. Dock anser författarna till föreliggande studie att mer forskning behövs om 
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sjukdomen, där fokus bör ligga på patienternas djupgående upplevelser. Det finns forskning 

om livskvalitet hos patienter med ALS. Dock behövs det fler studier av kvalitativ karaktär, då 

dem är få. Även fler kvalitativa studier bör utformas, om vilka strategier patienterna använder 

för att fungera vardagen. För att få ett tillförlitligt resultat bör studier inom ämnet samla 

information från deltagande patienter i omgångar. Från det de får diagnosen ALS tills de 

avlider. Detta för att kunna finna fysiska och psykiska skillnader i det progressiva 

sjukdomsförloppet som kan påverka deras livskvalitet och strategier. Forskning med patienter 

med ALS som deltagare bör vara flexibel och ta hänsyn till bortfall, eftersom det i och med 

död blir en naturlig förklaring. Författarna till föreliggande studie anser att ett bestämt antal 

träffar med deltagarna är till forskningens nackdel. Det blir vanligtvis ogenomförbart att 

fullfölja alla möten eftersom sjukdomsförloppet försämras snabbt. Slutligen kan författarna 

konstatera att majoriteten av de patienter som deltog i studierna hade en hög livskvalitet och 

att de använde olika strategier för att hantera sin vardag. Vilka strategier som fungerade bäst 

framkom dock inte. Mer forskning med ett jämförande fokus behövs, eftersom det kan hjälpa 

sjuksköterskor i sitt arbete och patienter i sin sjukdomshantering. 
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Tabell 2. Sammanställning av valda artiklars metodbeskrivning 

 

Författare 

& årtal 

Titel Design/ 

datainsamlings

metod 

Undersöknings-

grupp 

Dataanalys Kvalitet 

Chió et al. 

(2004) 

 

A cross 

sectional study 

on determinants 

of quality of life 

in ALS 

 

Kvantitativ 

design med 

frågeformulär 

som 

datainsamlings

metod.  

80 stycken 

patienter med 

diagnosen ALS 

deltog i den här 

italienska 

studie.  

Undersökningsg

ruppen 

omfattade 49 

män och 31 

kvinnor, med en 

medelålder på 

59,8 år.   

Stepwise 

linear 

regression 

model och 

Bonferroni 

correction. 

Styrkor:  

Studiens design var 

lämplig utifrån syftet. 

Inklusions- och 

exklusionskriterier var 

uttryckligt beskrivna.  

Undersökningsgruppen 

var representativ och 

beskriven. Det framgick 

var undersökningen 

genomfördes. 

Dataanalysen 

redovisades och 

studiens resultat hade en 

klinisk relevans.   

Svagheter:  

Studien saknade 

diskussion om validitet 

och beräkning av 

reliabilitet. Det fanns 

ingen redogörelse om 

hur urvalet gått till och 

metoddiskussion samt 

bortfallsanalys 

saknades.   

Fanos et 

al. (2008) 

Hope in 

palliative care: 

from narcissim 

to self-

transcendence in 

Amytrophic 

lateral sclerosis 

Kvalitativ 

/Kvantitativ 

design med 

intervjuer och 

frågeformulär 

som 

datainsamlings

metod 

 

Studiens 

deltagare var 16 

patienter med 

ALS från USA. 

13 var män och 

3 var kvinnor 

och deras ålder 

varierade mellan 

36 och 72 år.      

Content 

analysis, 

Mann-

Whitney 

test, 

Pearsons 

correlation 

coefficient

s.    

Styrkor:  

Studiens design var 

lämplig utifrån syftet. 

Undersökningsgruppen 

var representativ och 

beskriven. Det framgick 

var undersökningen 

genomfördes och hur 

urvalet utfördes. 

Dataanalysen och 

resultatet var tydligt 

beskrivna. Resultatet 

hade även klinisk 

relevans och en 

bortfallsanalys fanns.  

Det fanns också en 

beräkning av reliabilitet 

och en diskussion om 

validitet.  

Svagheter:  

Studien saknade 

metoddiskussion, samt 

inklusions- och 

exklusionskriterier.   



 

 

King et al. 

(2008) 

Living with 

Amyotrophic 

lateral 

sclerosis/motor 

neuron disease 

(ALS/MND): 

decision-making 

about ´ongoing 

change and 

adaption` 

Kvalitativ 

design med 

djupgående 

intervjuer som 

datainsamlings

metod.   

25 deltagare 

med ALS/MND 

deltog i den här 

Australienska 

studie. Det var 

17 män och 8 

kvinnor.  

Constant 

compariso

n analysis.  

Styrkor:  

Studiens design var 

lämplig utifrån syftet.  

Inklusions- och 

exklusionskriterier var 

beskrivna. Det framgick 

var undersökningen 

genomfördes och hur 

urvalet utfördes.  

Undersökningsgruppen 

var representativ och 

dataanalysen samt 

datainsamlingen var 

beskriven.  

Resultatet hade klinisk 

relevans och var 

trovärdigt. Det fanns 

också en 

metoddiskussion. 

Svagheter:  

Deltagarnas ålder 

framgick ej. Vilka av 

patienterna som 

uttryckte citaten i 

resultatet beskrevs inte.    

Kubler et 

al. (2005) 

Severity of 

depressive 

symtoms and 

quality of Life 

in patients with 

Amyotrophic 

lateral sclerosis 

Kvantitativ 

design med 

frågeformulär 

som 

datainsamlings

metod.  

76 patienter med 

diagnosen ALS 

och 28 stycken 

nära anhöriga 

deltog i den här 

tyska studien. 

Av patienterna 

var det 34 

kvinnor och 42 

män mellan 28-

80 år.     

 

Pearson 

correlation, 

Mann-

whitney U-

test, 

Kruskal-

Wallis H-

test och 

T-test. 

 

Styrkor: Studiens design 

var lämplig utifrån 

syftet. Inklusions- och 

exklusionskriterier var 

beskrivna. 

Undersökningsgruppen 

var representativ och 

beskriven. Det framgick 

var undersökningen 

genomfördes och hur 

urvalet utfördes. 

Dataanalysen och 

resultatet var tydligt 

beskrivna. Resultatet 

hade även klinisk 

relevans. Det fanns en 

metoddiskussion.  

Svagheter:   

Studien saknade 

bortfallsanalys, samt 

diskussion om validitet 

och beräkning av 

reliabilitet. 

Matuz et 

al. (2010) 

Coping with 

Amyotrophic 

lateral sclerosis: 

an ingegrative 

view 

Kvalitativ 

/kvantitativ 

design med 

semistrukturer

ade intervjuer 

och 

frågeformulär 

som 

datainsamlings

metod.    

27 patienter med 

diagnosen ALS 

deltog i den här 

tyska studien. 

Patienterna var 

mellan 35-73 år 

och 15 var män 

och 12 var 

kvinnor.   

Kolmogor

ov-

Smirnov 

Test, 

Correlation 

analyses, 

Mann-

Whitney U 

test, 

Kruskal- 

Wallis H-

test, Paired 

Styrkor:  

Studiens design var 

lämplig utifrån syftet. 

Inklusions- och 

exklusionskriterier var 

beskrivna. 

Undersökningsgruppen 

var representativ och 

beskriven. Det framgick 

var undersökningen 

genomfördes och hur 

urvalet utfördes. 



 

 

samples t-

test, 

Z 

Wilcoxon 

signed-

rank test, 

ANOVA, 

Friedman´s 

ANOVA 

och 

Multiple 

regression 

analyses.  

Dataanalysen och 

resultatet var tydligt 

beskrivna. Resultatet 

hade även klinisk 

relevans. Det fanns en 

metoddiskussion.  

Svagheter: 

Studien saknade 

bortfallsanalys, samt 

diskussion om validitet 

och beräkning av 

reliabilitet. 

Mock & 

Boerner  

(2010) 

Sense making 

and benefit 

finding among 

patients with 

Amyotrophic 

lateral sclerosis 

and their 

primary 

caregivers 

Kvalitativ/ 

kvantitativ 

design med 

frågeformulär 

och öppna 

frågor som 

datainsamlings

metod.  

104 deltagare 

bestående av 52 

patienter och 52 

vårdgivare 

deltog i den här 

kanadensiska 

studie. 

Medelåldern för 

patienterna var 

58 år och 37 % 

av dem var 

kvinnor och 63 

% var män.  

χ
2
-test och 

Cluster 

analysis. 

  

Styrkor:  

Studiens design var 

lämplig utifrån syftet. 

Inklusions- och 

exklusionskriterier var 

beskrivna. 

Undersökningsgruppen 

var representativ och 

beskriven. Det framgick 

var undersökningen 

genomfördes och hur 

urvalet utfördes. 

Dataanalysen och 

resultatet var tydligt 

beskrivna. Resultatet 

hade även klinisk 

relevans. En 

metoddiskussion och en 

bortfallsanalys fanns.  

Reliabilitet var också 

beräknad.  

Svagheter:  

Studien saknade 

diskussion om validitet. 

Nelson et 

al. (2003)  

Quality of life in 

patients with a 

Amyotrophic 

lateral sclerosis: 

perceptions, 

coping 

resources, and 

illnes 

characteristics 

Kvalitativ 

/kvantitativ 

design med 

frågeformulär 

och öppna 

frågor som 

datainsamlings

metod.  

 

100 patienter i 

USA med 

diagnosen ALS. 

68 män och 32 

kvinnor mellan 

29-82 år, där 

medelåldern var 

58,2 år. De 

delades in i två 

grupper, de som 

ansågs sig ha en 

positiv 

livskvalitet 

(n=66) och de 

som tyckte sig 

ha en negativ 

livskvalitet 

(n=34).  

Two-tailed 

t-test, 

χ
2
-test och 

Constant 

compariso

n analysis.   

Styrkor:  

Studiens design var 

lämplig utifrån syftet.  

Inklusions- och 

exklusionskriterier 

fanns. 

Undersökningsgruppen 

var representativ och 

uttryckligt beskriven. 

Det framgick var 

undersökningen 

genomfördes och hur 

urvalet utfördes.  

Datainsamlingen och 

dataanalysen var 

beskrivna. En 

bortfallsanalys fanns 

och resultatet var väl 

utarbetat med klinisk 

relevans. Validitet var 

diskuterad och en 

metoddiskussion fanns.  

Svagheter: 



 

 

Studien saknad en 

beräkning av reliabilitet. 

Olsson et 

al. (2010) 

Differences in 

quality of life 

modalities give 

rise to needs of 

individual 

support in 

patients with 

ALS and their 

next of kin 

Kvantitativ 

design med 

frågeformulär 

som 

datainsamlings

metod. 

Studien 

genomfördes i 

Sverige och det 

var 70 deltagare.  

35 stycken var 

patienter mellan 

28-84 år med 

diagnosen ALS 

och resterande 

35 var anhöriga 

till patienterna.      

Fisher´s 

test, 

Wilcoxon- 

test, 

Mann-

Whitney 

och 

Spearman´

s rho.  

Styrkor: 

Studiens design var 

lämplig utifrån syftet. 

Inklusions- och 

exklusionskriterier samt 

en bortfallsanalys fanns. 

Undersökningsgruppen 

var beskriven. Det 

framgick var 

undersökningen 

genomfördes och hur 

urvalet utfördes.  

Dataanalysen var 

beskriven och resultatet 

var väl utarbetat med 

klinisk relevans. 

Validitet var diskuterad.  

Svagheter:  

Deltagarnas kön 

redovisades inte och 

metoddiskussion samt 

beräkning av reliabilitet 

saknades.  

Rabkin et 

al. (2005) 

Prevalence of 

depressive 

disorders and 

change over 

time in late-

stage ALS 

Kvalitativ 

/kvantitativ 

design med 

semistrtruktur

erade 

intervjuer och 

frågeformulär 

som 

datainsamlings

metod.  

80 patienter med 

ALS och 77 

stycken 

vårdgivare 

deltog i den här 

amerikanska 

studien. 

Patienternas 

ålder var mellan 

27- 85 år och 56 

% var män och 

44 % var 

kvinnor.   

 

χ
2
-test,  

T-test, 

Pearsons 

correlation 

och 

Bonferroni 

corrections

.  

Styrkor:  

Studiens design var 

lämplig utifrån syftet. 

Inklusions- och 

exklusionskriterier var 

beskrivna. 

Undersökningsgruppen 

var representativ och 

beskriven. Det framgick 

var undersökningen 

genomfördes och hur 

urvalet utfördes. 

Dataanalysen och 

resultatet var tydligt 

beskrivna. Resultatet 

hade även klinisk 

relevans. Det fanns en 

metoddiskussion och en 

bortfallsanalys.  

Svagheter:  

Studien saknade 

diskussion om validitet 

och beräkning av 

reliabilitet. 

Roach et 

al. (2009) 
 

The dynamics 

of quality of life 

in ALS patients 

and caregivers 

 

Kvantitativ 

design med 

frågeformulär 

som 

datainsamlings

metod.  

55 patienter med 

diagnosen ALS 

och 53 stycken 

av deras 

partners eller 

vårdgivare 

deltog i den här 

amerikanska 

studien.Samman

lagt var det 108 

deltagare. 

Multilevel 

modeling 

(MLM). 

 

Styrkor:  

Studiens design var 

lämplig utifrån syftet. 

Inklusions- och 

exklusionskriterier var 

uttryckligt beskrivna.  

Undersökningsgruppen 

var representativ och 

beskriven. Det framgick 

var undersökningen 

genomfördes och hur 



 

 

Patienternas 

ålder varierade 

mellan 27-81 år 

och 64 % av 

dem var män 

och 36 % var 

kvinnor.   

urvalet utfördes. 

Dataanalysen och 

resultatet var tydligt 

beskrivna. Resultatet 

hade även klinisk 

relevans. Det fanns en 

metoddiskussion och en 

bortfallsanalys. 

Validitet var diskuterad 

och reliabilitet 

beräknad.     

Svagheter:  

Inga 

Robbins et 

al. (2001) 

Quality of life in 

ALS is 

maintained as 

physical 

function 

declines 

Kvantitativ 

design med 

frågeformulär 

som 

datainsamlings

metod.  

60 patienter med 

diagnosen ALS 

medverkade i 

den här 

amerikanska 

studien. 

Deltagarna var 

mellan 27-83 år 

och det var 32 

män och 28 

kvinnor som 

deltog.  

Multivariat

e analysis 

of variance 

(MONOV

A) 

Styrkor:  

Studiens design var 

lämplig utifrån syftet. 

Inklusions- och 

exklusionskriterier var 

beskrivna. 

Undersökningsgruppen 

var representativ och 

beskriven. Det framgick 

var undersökningen 

genomfördes och hur 

urvalet utfördes. 

Dataanalysen och 

resultatet var beskrivna. 

Resultatet hade även 

klinisk relevans. Det 

fanns en bortfallsanalys 

och en metoddiskussion. 

Validitet diskuterades 

och reliabilitet 

beräknades.    

Svagheter:  

Inga. 

Simmons 

et al. 

(2000) 

Quality of life in 

ALS depends on 

factors other 

than strength 

and physical 

function  

Kvantitativ 

design med 

frågeformulär 

som 

datainsamlings

metod.  

I den här 

amerikanska 

studien 

medverkade 96 

patienter som 

var 

diagnostiserade 

med ALS. Deras 

ålder varierade 

mellan 23-80 år 

och det var 52 

män och 44 

kvinnor.   

Spearman´

s rho. 

Styrkor:  

Studiens design var 

lämplig utifrån syftet. 

Inklusions- och 

exklusionskriterier var 

beskrivna. 

Undersökningsgruppen 

var representativ och 

beskriven. Det framgick 

var undersökningen 

genomfördes och hur 

urvalet utfördes. 

Dataanalysen och 

resultatet var beskrivna. 

Resultatet hade även 

klinisk relevans. En 

metoddiskussion fanns 

beskriven och validitet 

diskuterades och 

reliabilitet beräknades.  

Svagheter: 

Studien saknade 

bortfallsanalys.  

Vignola et Anxiety Kvantitativ 75 patienter med Student´s  Styrkor:  



 

 

al. (2008)  undermines 

quality of life in 

ALS patients 

and caregivers 

design med 

frågeformulär 

som 

datainsamlings

metod.  

diagnosen ALS 

och deras 

primära 

vårdgivare 

deltog i den här 

italienska 

studie. 

Sammanlagt var 

det 150 stycken 

deltagare.  

Av patienterna 

var det 46 män 

och 29 kvinnor, 

där deras ålder 

varierade mellan 

32 -82 år.     

t-test, 

Pearson´s 

correlation 

och Linear 

regression.  

Studiens design var 

lämplig utifrån syftet.  

Inklusions- och 

exklusionskriterier var 

beskrivna. 

Undersökningsgruppen 

var representativ och 

uttryckligt beskriven. 

Det framgick var 

undersökningen 

genomfördes och hur 

urvalet utförde. 

Dataanalysen var tydlig 

och resultatet hade 

klinisk betydelse. En 

metoddiskussion fanns.  

Svagheter:  

En bortfallsanalys 

saknades. Validitet var 

ej diskuterad och 

reliabilitet inte 

beräknad.  

Walsh et 

al. (2003)  

Religiousness is 

related to 

quality of life in 

patients with 

ALS 

Kvantitativ 

design med 

frågeformulär 

som 

datainsamlings

metod.   

49 patienter med 

diagnosen ALS 

medverkade i 

den här tyska 

studie. De var 

mellan 27-83 år 

och 29 av 

deltagarna var 

män och 

resterande 20 

var kvinnor.   

Spearman 

correlation  

coefficient

s 

 

Styrkor:  

Studiens design var 

lämplig utifrån syftet. 

Inklusions- och 

exklusionskriterier var 

beskrivna. 

Undersökningsgruppen 

var representativ och 

beskriven. Det framgick 

var undersökningen 

genomfördes och hur 

urvalet utfördes. 

Dataanalysen och 

resultatet var beskrivna. 

Resultatet hade även 

klinisk relevans. Det 

fanns en bortfallsanalys 

och en metoddiskussion. 

Svagheter:  

Studien saknade 

diskussion om validitet 

samt beräkning av 

reliabilitet. 

Wicks et 

al. (2007) 

Prevalence of 

depression in a 

12-month 

consecutive 

sample of 

patients with 

ALS 

Kvantitativ 

design med 

frågeformulär 

som 

datainsamlings

metod.  

 

104 patienter 

med ALS deltog 

i studien som 

ägde rum i  

England. 65 

deltagare var 

män och 39 var 

kvinnor med en 

medelålder på 

61 år.  

Bonferroni 

–test, 

Mann-

Whitney U 

test och 

Spearman´

s rho.  

Styrkor:  

Studiens design var 

lämplig utifrån syftet. 

Inklusions- och 

exklusionskriterier var 

uttryckligt beskrivna.  

Undersökningsgruppen 

var representativ och 

beskriven. Det framgick 

var undersökningen 

genomfördes och hur 

urvalet utfördes. 

Validitet diskuterades 

och dataanalysen 

redovisades. Men även 



 

 

en bortfallsanalys fanns. 

Resultatet hade klinisk 

relevans. Metod- och 

resultatdiskussion var 

väl utarbetad.       

Svagheter: 

Beräkning av reliabilitet 

saknades.   

 

 

 

 


