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Sammanfattning 

Amyotrofisk Lateral Skleros, ALS, är en neurologisk sjukdom vilken leder till att samtliga kroppens 

muskler förtvinas och dör. Då sjukdomen saknar bot blir all behandling symptomatisk och 

individuellt anpassad för varje enskild persons behov.  

I denna systematiska litteraturstudie har det sökts efter olika sätt att stötta denna patientgrupp då 

syftet att belysa hur vi som personal kan hjälpa och stötta personer med ALS relaterad dysfagi och 

andningsproblem till en så bra tillvaro som möjligt skulle belysas. 

Författarna har funnit att omvårdnaden sällan sätts i fokus. Det är istället de lösningar som tar bort 

symtomet som fått fokus i flertalet av de artiklar som granskats. Att hjälpa dessa personer till  

trygga och oberoende människor som kan fortsätta att leva istället för som många av artiklarna 

visade då det gjordes insatser som ledde till att personerna blev mer bundna till sina anhöriga och 

sina vårdare. 

 

Nyckelord 

Amyotrophic lateral sclerosis, ALS, Motor Neurone Disease, MND, nursing, dysphagia, 

swallowing problems, respiratory failure, respiratory insufficiens 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Abstract  

Amyotrophic Lateral Sclerosis, ALS, is a neurological disease which leads to that all the body's 

muscles withering away and the dies. Since the disease has no cure it is all symptomatic treatment 

and personalized for each individual's needs.  

In this systematic literature review has it been sought after ways to support this population in order 

to illustrate how we as staff can assist and support people with ALS-related dysphagia and 

respiratory problems to as a good life as possible should be illuminated. 

The authors found that nursing care is rarely in focus. It is instead the solutions to remove symptom 

that has been given focus in most of the articles examined. To help these people to be confident and 

independent people who can continue to live instead of as many of the articles showed that the help 

led the people to become more confinement to their families and their carers. 
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 2 

 

Inledning 
Sjuksköterskor i kommunal hemsjukvård, har patienter med flera olika diagnoser. En av de 

diagnoser som förekommer mer sällan är ALS eller Amyotrofisk lateralskleros. Då det i början av 

utbildning skrevs in en vårdtagare i hemsjukvården med denna sällsynta diagnos kändes det att 

kunskaperna var otillräckliga. Sjukdomen hade ett snabbt förlopp. Det var svårt att finna den rätta 

informationen för att kunna stötta och ge en god omvårdnad. För att kunna möta problemen och 

vara behjälpliga i de svåra situationer som uppstod i denna komplexa situation som patienten och 

anhöriga befann sig i, krävdes det av sjuksköterskorna och övrig vårdpersonal att de var 

välinformerade samt trygga med situationen. Uppsatsförfattarna hade inte denna förkunskap utan 

kände att de låg ett steg efter hela tiden. Att i denna situation behöva söka efter kunskap för att 

kunna hjälpa samt vara den trygghet som patienten och dess anhöriga så väl behövde gjorde att 

sjuksköterskorna kände sig otillräckliga.  

 

Det finns inte mycket skrivet i svensk litteratur om andningsproblematiken och svaljproblematiken 

relaterad till ALS, därför känns det mycket naturligt att skriva om detta ämne. 
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Patologi 

Amyotrofisk lateral skleros är en sjukdom som karaktäriseras av att muskulaturen gradvis försvagas 

till följd av de skadar motorneuronen och nerverna i ryggmärgen får (Shaw, Ampong, Rio, 

McClure, Leigh, Sidhu 2004).  

ALS eller Motor Neuron Disease, MND, är gemensam en beteckning för en grupp sjukdomar där 

motorneuron, det vill säga de nervceller som styr skelettmusklerna, motoriska nervceller eller 

motorneuron, i hjärnan, hjärnstammen och ryggmärgen dör (NHR 2009 & Socialstyrelsen 2009). 

”Beroende på vilka nervceller som först drabbas uppträder ALS i fem olika former:  

• Klassisk amyotrofisk lateralskleros – nedbrytning av både övre och nedre motorneuron.  

• Progressiv spinal muskelatrofi – nedbrytning av celler endast i det nedre motorneuronet som 

går från ryggmärgen ut till muskulaturen i armar och ben.  

• Progressiv bulbär pares – nerbrytning av de motoriska hjärnnervskärnorna, som i första hand 

påverkar hand-, tal-, tugg- och sväljfunktioner.  

• Pseudobulbär pares – som ovan men också tvångsmässig gråt och skratt.  

• Primär lateralskleros – nedbrytning endast av övre motorneuron med långsamt 

progredierande förlamning, ofta med spasticitet” (Ulla-Carin Lindquist stiftelse 2009). 

 

Sjukdomen påverkar kroppen negativt genom att den bryter ned det motoriska nervsystemet. Detta 

leder till att musklerna successivt förslappas. Då en muskel inte får några nervimpulser försvagas 

den först och sedan förtvinar den och dör (Socialstyrelsen 2009).   
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Epidemiologi 

Enigt Almås (2002) debuterar sjukdomen oftast vid 45-75 års ålder men kan visa sig i alla åldrar. 

Män är överrepresenterade. I genomsnitt är överlevnaden 3-5 år. Typiskt vid bulbär påverkan är att 

förloppet kan vara mycket snabbare och att patienten oftast dör inom 2-3 år efter satt diagnos och då 

oftast av andningsproblem (Kamel, Umbach, Stallone, Richards, Hu & Sandler 2008). 

 

Det finns i Norrbotten en släkt som är klart överrepresenterad i statistiken för ALS och på detta 

bedrivs för tillfället genetisk forskning kring detta fenomen. Utanför och runt omkring Sollefteå i 

Västerbotten finns ett område där det förhållandevis bor många som har fått ALS. Det har i detta 

område jobbats i generationer med tungmetaller (Olofsson muntlig kommunikation 16 februari).  

Det har skett omfattande undersökningar men ingen av dessa har kunnat bekräfta någon enskild 

bakomliggande miljöfaktor (Socialstyrelsen 2009).   

 

Enligt forskare från Norrlands Universitetssjukhus Umeå (2004) är risken att drabbas av 

Amyotrofisk lateral skleros under livet är 1/800 för män och 1/1200 för kvinnor. Varje år får mer än 

200 personer diagnosen ALS och enligt Socialstyrelsen (2009) finns det i nuläget minst 600 – 700 

med sjukdomen i Sverige.  

Etiologi 

Trots att sjukdomen känts till sedan mitten av 1800-talet finns inget bot mot ALS idag. Forskarna 

vet inte vad som orsakar sjukdomen, men det finns vissa olika teorier. Forskning bedrivs allt mer 

omfattande kring ALS, främst i USA. Forskarna försöker i första hand hitta orsakerna till 

sjukdomen och prövar nya läkemedel. Det som studeras är själva sjukdomsmekanismen kring 

motorneuronets nedbrytning, såsom glutamatets och fria radikalers roll. De tittar även på ämnen 

som skulle tänkas stoppa den skadliga påverkan (Zachau 2009). Enligt Socialstyrelsen (2009) finns 

det flera olika teorier om vad som ligger bakom sjukdomen. En teori är att det blivit alltför kraftig 

stimulans i nervcellerna av signalsubstansen glutamat. En annan teori är att det ligger virus, 

tungmetallförgiftningar eller immunologiska mekanismer bakom sjukdomen. I en tredje teori 

diskuteras brist på spårämnen. I de flesta fall ca 90 procent är orsaken okänd, medan det hos ca 10 

procent av dem finns en påvisbar ärftlighet (Socialstyrelsen 2009). 

 

Symtomprogress 

Målet med symptom kontroll är att förbättra livskvaliteten för patienten, familj och vårdgivare. 

Framträdande symtom omfattar salivbildning, påverkat tal, sömnstörningar och trötthet, depression, 
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svårigheter vid dagliga aktiviteter, och dysfagi samt andningsproblem (Miller, Rosenberg, Gelinas, 

Mitsumoto, Newman, Sufit et al 2009). 

 

Symtomen kan variera då det finns olika varianter av ALS. Lika väl som symtomen kan variera är 

det skillnad på hur sjukdomsförloppet blir beroende på vilken typ av ALS patienten har 

(Socialstyrelsen 2009). Oavsett vilken variant sker en fortskridande progressivt nedbrytande 

förändring av musklerna. Den klassiska ALS har en skada på både övre och nedre motorneuronerna 

och hur mycket av de ena eller andra som då är skadat varierar från person till person. Symtomen 

varierar beroende på var skadan sitter och på vilken typ av motorneuroner som är skadade. Oavsett 

sjukdomsform hos patienten börjar symtomen med svaghet som sprider sig genom kroppen. De 

vanligaste formerna har lite olika förlopp (Socialstyrelsen 2009).   

 

Vid klassisk ALS avtar muskelkraften och volymen av musklerna minskar. Musklerna blir stelare 

och små muskelkramper och ryckningar kan uppstå. Det är inte ovanligt med symtom från 

hjärnnerverna som styr ansiktsmimiken, tal, sväljning och tuggmotorik. 

 

Progressiv bulbärpares börjar det ofta med talsvårigheter på grund av att tungan och läpparna får en 

nedsatt rörlighet. Sväljningsproblem är inte ovanligt på grund av samma orsak. Efterhand kommer 

en total oförmåga att svälja och tala. Oavsett sjukdomsform kommer patienten att dö då 

andningsmuskulaturen förtvinas och patienten kommer inte att kunna andas på grund av 

muskelförtvining (NHR 2009). 

Diagnostisering 

Då diagnosen skall ställas tas blodprover bland annat SR, hematologistatus, B12 folsyra, thyroidea, 

borrelia samt urinprov, röntgenundersökningar av lungor, magnetröntgen av hjärna och ryggmärg 

samt i vissa fall av halsryggen, om patienten saknar bulbära symtom. En vikt samt EMG, 

elektromyografi, och ENG, är undersökning av nervimpulser i extremiteter samt en lumbalpunktion 

är andra undersökningar som kan bli aktuella.  

En spirometri samt en intervju om personens situation runt omkring måltiden för att få reda på om 

personen har någon av de symtom som uppkommer vid dysfagi (Fallberg muntlig kommunikation 5 

februari). 

Behandling 

Det finns ingen kurerande behandling av ALS utan det är en sjukdom med dödlig utgång. Rilutec är 

en bromsmedicin som bromsar upp förloppet i 2-3 månader generellt. All annan behandling är för 

symtomlindring (Medicinboken 2003). Den behandling som ges till patienter med ALS ges specifikt 
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till varje symtom eller problem som uppstått på grund av den symtomprogress som hela tiden pågår 

vid denna sjukdom (Ferguson & Elman 2007, Golaszewski 2007). 

 

I frånvaro av behandling får patienten, anhöriga och omvårdnadspersonalen försöka hitta andra 

vägar för att ta hand om problemen som uppstår. Tyvärr leder detta till social isolering, förlorad 

rörlighet och minskad förmåga att kommunicera (Brown & Addington-Hall 2008). 

 

Enligt Skelton (2005) är det viktigt att sjuksköterskan i hemsjukvården blir involverad så fort 

diagnosen är satt så att de kan diskutera patientens behandling och skapa en god relation. 

Sjuksköterskans roll blir att tillhandahålla emotionell och psykologisk hjälp både till patienten och 

till dess anhöriga 

 

Andningens fysiologi 

Normalt andas man genom näsan. Vid inandningen lyfts revbenen och mellangärdet sänks. 

Brösthålans volym ökar. Det gör att trycket inuti lungsäckarna sjunker och lungorna utvidgas. Luft 

sugs in i lungorna och når så småningom lungblåsorna. När man andas ut slappnar de muskler av 

som utvidgat brösthålan. På grund av att lungvävnaden är töjbar pressas luften passivt ut ur 

lungorna. Vid varje andetag strömmar ungefär en halv liter luft in i lungorna och lika mycket ut ur 

dem. I vila andas man ungefär tolv gånger varje minut. Om man anstränger sig andas man även 

genom munnen.  Fler muskler kopplas in så att bröstkorgens volym ökar ännu mer vid inandningen. 

Vid utandningen hjälper även bukväggens muskler och mellangärdet till att pressa ut luften ur 

lungorna. Vid ansträngning andas man oftare än vid vila, och man drar in mer luft vid varje andetag. 

Andningen kan öka till över 100 liter per minut.  In- och utandningen styrs av signaler som kommer 

från andningscentrum i förlängda märgen. Olika reflexer reglerar också andningen. Om innehållet 

av koldioxid i blodet ökar, andas man mer för att vädra ut koldioxiden. På så sätt anpassas 

andningen automatiskt till kroppens behov. Man kan även påverka andningen med viljan och det 

sker från storhjärnans bark (Infomedica 2009). 

 

Hur andningsproblemen påverkar patienter med ALS 

Enligt Gregory (2007) är ett stort problem hos patienter med ALS att alla muskler försvagas, så 

även diafragman som är en viktig muskel när vi andas. Eftersom diafragman försvagas så uppstår 

problem hos vissa patienter när de ligger på rygg. Detta leder ofta till att patienten får svårt att andas 

på natten, de drabbas av andnöd. Andningen påverkas ofta tidigt i sjukdomsskedet. Den blir ytlig 

och personerna syresätter sig sämre en normalt. Andningsproblemet märks oftast vid enklare 
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ansträngning som till exempel. morgontoaletten. Andningsmusklerna blir allt svagare med tiden, 

förr eller senare kommer andningssvikten att leda till att patienten dör. Många patienter med ALS är 

rädda för att kvävas till döds, men på grund av att andningen avtar blir det en högre halt av 

koldioxid i blodet. Detta kallas koldioxidnarkos detta gör att patienten inte känner kvävningskänsla 

utan blir mer och mer medvetensänkt utan att behöva känna andnöd och annat obehag. Detta leder 

oftast till en fridfull död i sömnen (Ulla-Carin Lindquist stiftelse 2009). 

 

Sväljningens fysiologi  

Sväljning är en av de vanligaste rörelser vi gör varje dag. Vi sväljer ca 600ggr/dygn. Att svälja är en 

funktion där både hjärnstammen, kranialnerverna och cervikala nervrötterna är inblandade. Vi 

använder 55 olika muskler då vi sväljer. Dessa finns i ansiktet, munnen, struphuvudet, svalget samt 

i matstrupen (Olle Ekberg 2009). Vid dessa samkoordinerade rörelser tuggas först maten och dess 

konsistens ändras.  Enligt Logemann (2008) är detta för att maten lättare ska kunna förflyttas bakåt i 

munhålan för att sedan kunna sväljas. I begreppet att svälja ingår transporten av maten från 

munhålan, via matstrupen till magen (Tibbling-Grahn 2009).  

 

Själva sväljningen indelas i tre faser. Den första är den orala fasen då maten finns i munnen och där 

finfördelas den och blandas med saliv. Efter detta följer den faryngeala fasen och här transporteras 

maten från munnen via svalget ner i matstrupen. Denna fas sker automatiskt på kommando från 

hjärnan med hjälp av perifera stimuli. Den sista fasen, den esofageala fasen sker med automatisk 

peristaltik och är ej styrd från det centrala nervsystemet. Aspiration kan ske under alla dessa faser 

(Wahlund 2006). 

 

Då alla behöver äta ger svalgproblem ofta alarmerade problem och konsekvenser för den drabbade. 

Att munhålan och svalget används gemensamt till att både andas och äta med bidrar naturligtvis till 

att om det blir komplikationer vid sväljningen kan detta leda till allvarliga konsekvenser till 

exempel. kvävning (Barbro Gustafsson 2009). 

Dessa många separata orsaker kan vara bidragande till att en person med ALS kan få problem med 

att äta och svälja, såsom att tungans förmåga att förflytta maten i munnen försämras men även att 

muskulaturen i hals och svalg är försvagad och att personen på grund av detta inte har tillräcklig 

kraft att svälja (Golaszewski A 2007). 

Sjukdomen ALS ger muskelsvaghet men även svårighet att koordinera sina rörelser. I och med detta 

får personen även svårigheter att få i sig tillräckligt med mat och dryck vilket leder till undernäring 

och uttorkning (Langmore, Kasarskis, Manca & Olney 2008). 

http://www.dysfagi.se/�
http://www.dysfagi.se/�
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Följder av dysfagi 

Aspirations pneumoni, malnutrition, är några av de följderna som följer med dysfagi (Langmore, 

Kasarskis, Manca & Olney 2008). 

Desport, Preux, Truong, Courat, Vallit & Couratier P (2000) beskriver i sin undersökning att det är 

16-35 procent av ALS patienterna som leder av under- eller felnäring, vilket i sig och med säkerhet 

ger en försämrad överlevnadsförmåga.  Under eller felnäring kan även bero på att sjukdomen har 

orsakat skador på kranialnerverna samt hypermetabolism. Det visar sig även att ett lågt BMI, vilket 

visar tecken på undernäring, kan kopplas till en förkortad överlevnad samt att risken för att behöva 

andningshjälp ökar. 

 

För en ALS patient är risken för undernäring eller malnutrition en stor riskfaktor. Överlevnadstiden 

för en undernärd patient är betydligt mycket kortare än för en välnutrierad patient, på grund av de 

följder som undernäring ger i kroppen. Dessa följder är bland annat nedstämdhet, sänkt livskvalitet 

samt muskelsvaghet vilken påverkar alla muskler i kroppen (Shaw, et al 2004). 

 

Varför är det så viktigt att vara observant på att patienten får i sig tillräckligt med energi? 

Då patienten har en optimal nutrition kan många av de problem som uppkommer vid ALS, såsom 

muskelsvaghet, andnings svaghet/problematik, svalgproblematik samt nedstämdhet komma att bli 

mindre påfrestande för patienten då kroppen behöver energi för att kunna utföra dessa rörelser. Då 

kroppen på grund av för dåligt energiintag inte kan utföra dessa manövrer förtvinar musklerna och 

personen får än svårare att kunna använda sin kropp (Golaszewski 2007).   
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Teoretisk referensram 

Virginia Hendersons omvårdnadsteori kommer att användas som utgångspunkt i vårt arbete.  

Människosyn: hon ser kropp och själ som nära sammankopplade med varandra och att människa 

därför har vissa grundläggande behov som mat, kärlek, erkännande, känslan av att vara till nytta och 

gemensam samhörighet och ömsesidigt beroende av andra i det mänskliga sammanhanget. Hon 

framhåller att människan oftast kan tillfredställa dessa behov på egen hand och på sitt eget vis. 

Varje människa är unik och därför finns det många olika sätt att tillgodose de mänskliga behoven 

och vissa behov kommer att dominera över andra behov vid olika tider i livet. Den unika människan 

skapar ett livsmönster, som kännetecknas av sättet på vilket vederbörande tillgodoser sina 

grundläggande behov och som har betydelse vid omvårdnaden då personen är sjuk. Henderson 

menar att det inte finns två livsmönster som är helt lika. 

Enligt Henderson innebär omvårdnaden att vara behjälplig inom olika behovsområden för att främja 

hälsa, tillfrisknande eller en fridfull död. Det är sjuksköterskans uppgift att hjälpa personen att 

uppnå största möjliga oberoende (Kirkevold 1994). 

Enligt Kristoffersen (2002) kan patientens behovsområden sammanfattas enligt nedan:  
1. ”Upprätthålla normal andning 

2. Adekvat närings- och vätsketillförsel 

3. Elimination av kroppens avfallsprodukter 

4. Upprätthålla lämplig kroppsställning när patienten ligger, sitter, går och står, samt vid hjälp vid byte av 

ställning 

5. Vila och sömn 

6. Välja lämpliga kläder och skor, samt hjälp med av och påklädning 

7. Upprätthålla normal kroppstemperatur oberoende av klimat, genom att anpassa klädsel och 

temperaturförhållande i omgivningen 

8. Upprätthålla god kroppshygien och ett välvårdat yttre samt skydda huden 

9. Undvika faror i omgivningen och undgå att skada andra 

10. skapa kontakt med andra människor och uttrycka sina behov och känslor 

11. Utöva sin religion och handla såsom han själv upplever vara rätt 

12. Ägna sig åt något som ger honom upplevelsen av att vara till nytta(meningsfull sysselsättning) 

13. Finna förströelse och fritidsaktiviteter 

14. Lära sig något som främjar god hälsa och normal utveckling.”(sid 356) 

Omvårdnadens mål var att hjälpa personer, sjuka eller friska att nå ett tillfredsställande mål, går inte 

detta ska sjuksköterskan komma så nära målet som möjligt med sin omvårdnad. Det är även 

sjuksköterskans uppgift att, när det är oundvikligt, hjälp till en fridfull död. 

Mottagarens situation och roll Patienten som behöver omvårdnad befinner sig i en situation där han 

av olika anledningar saknar kunskap, kraft eller vilja att själv utföra aktiviteter i de aktuella 

behovsområderna (Kristoffersen 2002). 
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Sjuksköterskans roll och metoder 
1. ”Ständigt tolka och förstå patientens grundläggande, kroppsliga och känslomässiga behov, genom att 

begagna sig av inlevelse, aktivt lyssnande och ödmjukhet inför vår begränsade förmåga att förstå en annans 

människas behov. 

2. Skapa en konstruktiv relation till patienten det vill säga. låta sjuksköterske- patientrelationen utvecklas på ett 

naturligt och konstruktivt sätt 

3. Planera omvårdnaden, företrädesvis i form av en skriftlig vårdplan 

4. Utföra patientens åtgärder åt honom i syfte att tillgodose hans behov 

5. anpassa åtgärderna till patientens tillstånd eller andra aktuella faktorer 

6. strukturera omvårdnaden efter de dagliga göromålen och patientens vanor(synnerhet i fråga om måltider, 

tarmfunktion och sömn) 

7. Lindra och trösta(ge emotionellt stöd) 

8. Undervisa patienten och anhöriga om vilka åtgärder som är nödvändiga för att tillvarata universella behov 

9. Vidta åtgärder som säkrar såväl tillgodoseendet av patientens behov som eventuella behandlingsåtgärder 

10. Utföra medicinska ordinationer i anknytning till patientens behov.” (Kirkevold sid 80) 

 

Definitioner 

NIV betyder Non-invasive ventilation. Ett annat ord är BIPAP som vi använder mer i Sverige. Ordet 

NIV kommer att användas i denna uppsats. NIV betyder att tillströmningen av luft inte är 

kontinuerlig utan kan ställas in för varje patients behov.  

FEV1=Forced expiratory volume 1 sec (Internmedicin 2009) 

Bulbär betyder att hjärnstammen är drabbad i första hand. 

PEG Percutan Endoscopisk, Gastrostomi 

Omvårdnadspersonal menas alla som professionellt arbetar kring patienten som sjuksköterskor, 

undersköterskor och vårdbiträden. 

 

Problemformulering 

En av de viktigaste uppgifter som sjuksköterskor har är att vara omvårdnadsansvariga.  Enligt 

Virginia Henderson innebär omvårdnaden att vara behjälplig inom olika behovsområden för att 

främja hälsa, tillfrisknande eller fridfull död. Sjuksköterskan hjälper personen att uppnå så stor 

självständighet som möjligt (Jahren Kristoffersen 2002).  

Omvårdnad är av största betydelse för patienter med ALS då sjukdomen ej går att bota utan är 

dödlig. För personer som har problem med att svälja eller att andas blir döden på något sätt mer 

verklig. För att sjuksköterskan och de som finns runt patienten, anhöriga och omvårdnadspersonal 

skall kunna stötta, vägleda och hjälpa till i denna speciella situation krävs kunskap. En del av den 

kunskap finns i svaren på de frågeställningar som detta arbete har. 
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Syfte 

Uppsatsens syfte är att belysa hur vi som omvårdnadspersonal kan hjälpa och stötta personer med 

ALS relaterad dysfagi och andningsproblem till en så bra tillvaro som möjligt. 

 

Frågeställningar 

Hur skall vi som omvårdnadspersonal kunna ge dessa personer så goda förutsättningar som möjligt 

att få äta och njuta av mat trots sin ALS relaterade dysfagi? 

Hur kan vi som omvårdnadspersonal hjälpa till och förbättra andningssituationen och stötta 

patienten och dess anhöriga då personen fått problem andningen? 

 

Metod 

Uppdelning 

Carina Thomsen och Monika Johansson har tillsammans skrivit och ansvarar för innehållet i detta 

arbete. Författarna står tillsammans bakom de delar som var och en  för sig har skrivit både vad det 

gäller innehåll, upplägg samt trovärdighet.  

Carina har skrivit avsnitten som relaterar till andningsfysiologin  samt dess resultatdel. 

Monika har skrivit avsnittet som relaterar till sväljningsfysiologin samt dess resultatdel. 

 

Design 

Studien är utformad som en systematisk litteraturstudie 

 

Datainsamling 

Ett kännetecken på vetenskaplig forskning är att beskriva sitt tillvägagångssätt så tydligt att andra 

forskare kan göra samma studie utan att stöta på problem en så kallad replikundersökning. 

Forskaren/studenten måste beskriva hur undersökningen verkställts, vad för förfaranden och vilket 

underlag som används och hur detta valts ut, samt vad som kunnat influera resultatens tillförlitlighet 

eller reliabilitet (Nyberg 2000). 

 

Inledningsvis gjordes sökning genom Högskolan Dalarnas biblioteks databaser. Då söktes i första 

hand på orden Amyotrophic lateral sclerosis, ALS, Motor Neuron Disease, MND, respiratory 

failure, dysfagi och swallowing problem. Dessa sökord gav flera tusentals tals träffar. Det var dock 
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många svar där omvårdnaden kom i andra hand. Det gjorde ytterligare sökning, meta-sökning,  

orden nursing samt care sattes samman med de andra orden, detta bidrog dock till att författarna 

fick ytterligare hundra tusen nya träffar. De sökmotorer som gav flest relevanta sökord valdes i det 

fortsatta arbetet. Det söktes även artiklar i en specifik tidning, Nephrology Nursing Journal, som 

gav enormt många träffar som mest 621570 träffar.      

 

Urval av litteratur 

 
Sökningar gjordes framförallt i Cinahl, Medline, Elin, elektroniska tidskrifter samt Swedish MeSH. 

På Internet söktes det på Scirius och Google Schoolar.  Det tittades igenom abstrakten och rubriken 

på artiklarna samt skummade igenom dem och utifrån detta valde vi att ta de artiklar som tillhörde 

vårt område, det blev 205 artiklar. På grund av det stora antalet träffar valde författarna att gå 

igenom artiklarna från start och välja de artiklar som passade syftet och frågeställningen i D-

uppsatsen, vilket gjorde att 43 artiklar användes. Utav dessa användes 31 stycken i resultatet, 3 

stycken i inledningen och 9 stycken i både resultatet och inledningen. Det visade sig att många 

tidningar med fulltext artiklar, som söktes i tidskrifter från Högskolan Dalarna, ville ha betalt för 

sina artiklar ca 35 euro, författarna valde att lägga ner alla dessa artiklar på ett USB minne och söka 

ställen där artiklarna kunde hämtas gratis. Det rörde sig om ca 10 artiklar som var mycket relevanta 

till syftat i uppsatsen. 

 

 

Sökmatris 

Tabell 1 Sökmatris över sökta artiklar 

 
Databas Sökord Årtal Antal Valda  

Medline 
 
 
 

ALS dysphagia  5 1 

Medline 
 
 
 

ALS dysphagia 
nursing 

 60301 7 

Medline 
 
 
 

Dysphagia MND  2 0 

Medline 
 
 
 

Dysphagia MND 
nursing 

 60094 6 
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Medline 
 
 
 

swallowing 
problems ALS 

 18793 2 

Medline 
 
 
 

swallowing 
problems ALS 
nursing 

 75020 7 

Cinahl 
 
 
 

ALS dysphagia  4 1 

Cinahl 
 
 
 

ALS dysphagia 
nursing 

 90419 15 

Cinahl 
 
 
 

Dysphagia MND  1 0 

Cinahl 
 
 
 

Dysphagia MND 
nursing 

 90374 16 

Cinahl 
 
 
 

swallowing 
problems ALS 

 13564 6 

Cinahl 
 
 
 

swallowing 
problems ALS 
nursing 

 100915 36 

Cinahl 
 
 
 

ALS  777 30 

Cinahl 
 
 
 

ALS  465 0 

Cinahl 
 
 
 

ALS and nurse  17 1 

Cinahl 
 
 
 

Amyotrophic 
lateral sclerosis 

 1083 15 

Cinahl 
 
 
 

Amyotrophic 
lateral sclerosis and 
respiratory failure 

 59 3 

Cinahl 
 
 
 

Amyotrophic 
lateral sclerosis and 
respiratory failure 
and care 

 23 0 

Cinahl 
 
 
 

Amyotrophic 
lateral sclerosis and 
respiratory failure 
and nursing 

 8 2 

Cinahl 
 

Amyotrophic 
lateral sclerosis and 

 86 7 
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respiratory failure 
and nursing 

Cinahl 
 
 
 

ALS and 
respiratory 
insufficiens and 
nursing 

 0 0 

Cinahl 
 
 

ALS and 
respiratory 
insufficiens and 
nursing 

1999-2009 173997 50 

 
 

Granskning och analys av artiklarna 

 
Det har gjorts en noggrann granskning för att analysera kvalitén på de 43 artiklarna som användes i 

uppsatsen. Till alla artiklarna har en kvalitativ gransknings mall i modifierad version av Willman, 

A., Stoltz, B. & Bahtsevani, C (2006) och Forsberg, C. & Wengström, Y (2003) används. Mallen 

tillhanda hölls av handledaren för studien. Mallen är en granskningsmall för kvalitetsbedömning 

och består av tjugofem frågor som besvaras med ja eller nej. Varje ja svar ger 1 poäng. 

Kvalitetsgradering görs med hjälp av procentindelning där grad ett (Hög) är, 80-100 procent ja svar, 

grad två (Medel) är 70-79 procent och grupp tre (Låg) är 60-69 procent (Willman & Stoltz 2002). 

De artiklar som hade medel eller hög vetenskaplig förankring togs med i resultatdelen. 

 
 

 
Tabell över granskade artiklar 

 
Tabell 2 Resultatets granskade artiklar 
 

Författare Titel Land Årtal Design Poäng 
Andersen P. M 
Borasio G. D 
Degler R 
Hardiman O 
Kollewe K 
Leight P. N et al 
 

EFNS task force on 
management of amyotrophic 
lateral sclerosis: guidelines for 
diagnosing and clinical care of 
patients and relatives 

Sverige 2005 Litteraturstudie 
 och  
Meta analys 

Hög 
 
 
 

Arnulf I, Similowski T, 
Salachas F, Garma L, 
Meheri S Attali V et al 

Sleep Disorders and 
Diaphragmatic Function in 
Patients With Amyotrophic 
Lateral Sclerosis. 

Frankrike 2000 Kliniska 
studier 

Hög 

Baumrucker M Palliative Care in Amyotrophic 
Lateral Sclerosis: A new tool in 
the fight against an old enemy 

 USA 2007 Meta analys Medel 

Bromberg M Assessing Quality of Life in 
ALS 

USA 2007 Enkät studie Medel 

Brown J. B User, carer and professional 
experiences of care in motor 
neurone disease 

England 2003 Intervju studie Hög 

Brown J, Addington-
Hall 

How people with motor 
neurone disease talk about 

England 2008 Longitudinell 
Berättande 

Hög 
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living with their illness: a 
narrative study  

studie 

      
Bourke S. C, Gibson G. 
J 

Non-invasive ventilation in 
ALS:  current practice and 
future role 

England 2004 Forsknings 
översikt 

Medel 

Chadwickt D. D, Jolliffe 
J, Goldbart J 

Carer knowledge of dysphagia 
management strategies 

England 2002 Observation 
och intervju 
studie 

Hög 

Cline D Nutrission Issues and Tools for 
Palliative Care 

USA 2006 Fall studie 
Meta analys 

Medel 

Corcia P, Meininger V Management of Amyotrophic 
Lateral Sclerosis 

Frankrike 2008 Meta analys Medel 

Desport J. C, Preux P. 
M, Truong C. T, Courat 
L, Vallit J. M, Couratier 
P 

Nutritional assessment and 
survival in ALS patients 

Frankrike 2000 Meta analys  Medel 

Dobrats M A Comparative Study of 
Variables That Have An Impact 
On Noncancer End-Of-Life 
Diagnoses 

USA 2004 Enkät studie Hög 

Farrero E, Prats E, 
Povedano J, Martines-
Matos A. J, Manresa F, 
Escarrabill J 

Survaival in  Amyotrophic 
Lateral Sclerosis With Home 
Mechanical Ventilation 

Spanien 2005 Retrospektiv 
studie 

Hög 

Ferguson T. A, Elman L. 
B 

Clinical presentation and 
diagnosis of Amyotrophic 
Lateral Sclerosis 

USA 2007 Meta analys Medel 

Golaszewski A Nutrition throught the course of 
ALS 

USA 2007 Meta analys 
 

Medel 

Gregory S. A Evaluation and management of 
respiratory muscle dysfunction 
in ALS 

USA 2007 Meta analys Medel 

Hecht M. J, Graesel, E, 
Tigges  S, Hillemacher 
T, Winterholler, M, 
Hiltz, M-J, et al. 

Burden of care in amyotrophic 
lateral sclerosis. 

Tyskland 2003 Validerad 
Enkät studie 

Hög 

Hillemacher T, Graesel, 
E, Tigges, S, Bleich S, 
Neundörfer S, 
Kornhuber  J, et al. 

Depression and bulbar 
involvement in amyotrophic 
lateral sclerosis 

Tyskland 2004 Intervju studie Hög 

Hoffman J. J Towards a Better 
Understanding of amyotrophic 
Lateral Sclerosis 

USA 2008 Meta studie Medel 

Ishii M, Matsuo Y, 
Cahlin L  Abe K  

Optimizing Forced Vital 
Capacity with Shoulder 
Positioning in Mechanically-
Ventilated Patient with 
Amyotrophic Lateral Sclerosis 

Japan 2004 Klinisk studie Hög 

Kamel F, UmbachD. M, 
Stallone L, Richards M, 
Hu  H, Sandler D. P  

 Association of Lead Exposure 
with Survival in Amyotrophic 
Lateral Sclerosis 

USA 2008 Intervju studie  Hög 

Kayser-Jones J, Pengilly 
K 
 
 
 

Dysphagia Among Nursing 
Home Residents 

USA 1999 Klinisk, 
observation 
och intervju 
studie 

Hög 

King S. J, Duke M. M, 
O'Connor B.A. 

Living with amyotrophic 
lateral  sclerosis/motor neurone 
disease(ALS/MND):decision-
marking about ongoing change 
and adaption` 

Australien 2008 Meta analys 
Djup intervjuer 

Hög 
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Kühnlein P, Kübler A, 
Raubold S, Worrell M, 
Kurt A, Gdynia H-J, et 
al  

Palliative care and 
circumstances of dying in 
German ALS patients using 
non-invasive ventilation 

Nederländerna 2008 Strukturerad 
Intervju studie 

Hög 

Langmore S. E, 
Kasarskis E. J, Manca 
M. L, Olney R. K 

Enteral tube feeding for 
amyotrophic lateral 
sclerosis/motor neurone disease 

USA 2008 Mata analys Hög 

Lewis M, Rushanan S The role of physical therapy 
and occupational therapy in 
treatment of Amyotrophic 
Lateral Sclerosis 

USA 2007 Meta studie Hög 

Logeman J. A Dysphagia: Difficulty 
swallowing or difficulty 
moving food from mouth to 
stomach 

USA 2008 Meta analys 
och 
litteraturstudie 

Medel 

Mandler R. N, Anderson 
F. A, Miller R. G, 
Clawson  L, Cudkowicz 
M, Del Bene M et al 

The ALS Patient Care 
Database: Insights into End-
Of-Life Care in ALS  

USA 2002 Enkät studie Hög 

Miller R Examining the evidence about 
treatment in ALS/MND 

USA 2001 Meta analys Medel 

Miller R G, Rosenberg J 
A, Gelinas H, 
Mitsumoto D, Newman 
R, Sufit G. D, et al.  

Practice parameter: The care of 
the patient with amyotrophic 
lateral sclerosis (an evidence-
based review): Report of the 
Quality Standards 
subcommittee of the American 
Academy of Neurology 

USA 1999 Meta analys Hög 

Mitsumoto H, 
Bromberg M, Johnston 
W, Tandan R, Byock I, 
Lyon M, et al. 

Promoting excellence in end-
of-life care in ALS 

USA 2005 Litteraturstudie 
Klinisk studie 

Hög 

Mockford C, Jenkinson 
C, Fitzpatrick R 

A Review: Carers, MND and 
service provision 

England 2006 Intervju studie 
kvantitativ 
studie 

Hög 

Oliver D, Campell C, 
Wright  A. 

Palliative care of patients with 
motor neurone disease 

England 2007 Forsknings- 
översikt 

Medel 

Oliver D, Bell J, 
Gallagher D, Newton J, 
Rackham C, Swannick. 
J, et al 

Development of a pathway to 
facilitate gastrostomy insertion 
for patients with MND 

England 2007 Kvalitativ 
studie 

Hög 

Palovcak et al  M, 
Mancinelli J.M, Elman 
L.B, McCluskey L 

Diagnostic and therapeutic 
methods in the management of 
dysphagia in the ALS 
population: Issues in efficacy  
for the out-patient setting 

USA 2007 Meta analys Medel 

Shaw A. S, Ampong  M 
.A,  Rio A, McClure  J, 
Leigh N, Sidhu P. S, 

Entrusted Skin-Level 
gastronomy Tube: Primary 
Placement with Radiologic 
Guidance in Patients with 
Amyotrophic Lateral Sclerosis 

England 2004 Klinisk studie Hög 

Shellenbarger T, Stover 
J 

ALS demands diligent nursing 
care 

USA 1995 Case reports, 
Journal artikel  
Meta analys 

Medel 

Skelton J Nursing role in the 
multidisciplinary management 
of motor neurone disease 

England 2005 Meta analys  Medel 

Squires N Dysphagia management for 
progressive neurological 
conditions 

England 2006 Meta analys Medel 

Steinhauser K. E, Clipp 
E. C, McNeilly M, 

In Search of a Good Death: 
Observations of Patients, 

USA 2000 Fördjupad 
Intervju studie 

Hög 
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Cristaki N. A, McIntyre 
L. M, Tulsky J. A 

Families and Providers Kvalitativ 
studie 

Teijling van E. R, 
Friend  E, Kamal A. D 

Service use and needs of  
people with motor neurone 
disease and their carers in 
Scotland 

Skottland 2001 Enkät studie Hög 

Yamaguchi M, Hideaki 
H,  Kuniko H 

Ventilatory support in Japan: A 
new life with ALS and a 
positive approach to living 
with the disease 

Japan 2001 Forskningsöver
sikt 

Medel 

 
 

 
Inklusionskriterier: har varit vetenskapliga artiklar skrivna på engelska och som svarar upp till 

syftet och frågeställningar i litteraturstudien. Som till exempel att omvårdnads personal finns till för 

att stötta och hjälpa patienter med ALS och deras anhöriga i problemfyllda situationer relaterade till 

dysfagi och andnings problem. Endast fulltext artiklar som funnits har användes. 

 

Exklusionskriterier: har varit artiklar där det beskrivits omvårdnad som vi i Sverige inte erbjuder 

våra patienter i lika stor utsträckning som andra länder kanske gör som till exempel vetenskapliga 

artiklar om tracheostomi och respiratorvård. På grund av att det inte finns tillräckligt med 

vetenskapliga artiklar som riktar sig specifikt till andnings problem och sväljproblem hos patienter 

med ALS finns det i arbetet någon artikel skriven på 1990-talet. Annars har syftet varit att inte ta 

med artiklar äldre än 10 år. Vi har uteslutit artiklar som omfattar genetik och läkemedel dock nämns 

ett läkemedel som förlänger patientens liv. Även artiklar med kvalitet låg har uteslutits.  
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Resultat 

Andningsproblem  

Symtom 

Enligt Miller et al (2009) är tidiga tecken och symtom på svaghet i respiratoriska muskler hårfina 

och kan lätt förbises om inte symtomen sökts specifikt. Symtomen omfattar andnöd vid 

ansträngning eller ryggläge, utmärkande trötthet, störd sömn vilket betyder till exempel. många 

nattliga uppvaknanden, överdriven sömnighet dagtid och huvudvärk på morgonen. 

 

De problem som kan uppstå hos personer med diagnosen ALS och andningsproblem är ångest och 

oro. Dessa problem kommer ofta av att personerna känner att de inte kan andas, de är rädda för att 

kvävas till exempel när de hostar, ligger i sängen eller av att det bildas segt slem som de inte orkar 

hosta upp (Corcia & Meininger 2008, Baumrucker 2001). 

 

Enligt Corcia och Meininger (2008)  är det viktigt att de förstår att bara för att det inte finns någon  

bot på denna ödesdigra sjukdom finns det alltid saker som kan bli gjorda. De måste vara medvetna 

om att det kommer att finnas olika behandlingar genom hela sjukdomsutvecklingen som kommer att 

göra att patienten kan känna livskvalitet och ett välbefinnande trots sin dödliga diagnos. 

 

Det som omvårdnadspersonalen kan hjälpa personer, som har problem med andningen med  är, en 

god omvårdnad med inslag av icke medicinska behandlingar. Har en person svårt att andas kan vi 

underlätta genom att lära ut hur personen i fråga kan göra föra att underlätta sin andning till 

exempel genom olika lägesändringar (Ishii, Matsuo, Cahlin & Abe 2004). 

 

Saliv/Slem 

Saliv, är en av de orsakerna till att patienter är rädda att kvävas och inte kunna andas. Detta kan man 

förhindra genom att skaffa en sug till patienten. Tjockt slem är det som plågar patienten mest. Det är 

svårt att suga bort eftersom det oftast är segt. Det krävs att sugen används med försiktighet eftersom 

det är lätt att skada slemhinnor i munnen samt att suga stimulerar slemproduktionen och det ska 

undvikas hos dessa patienter. Patienter som har diagnosen ALS har en försvagad diafragma, vilket 

försvårar för patienten när den ska hosta. Det är viktigt att vårdgivaren får lära sig olika tekniker för 

att underlätta hostandet. Det är oftast sjukgymnasten som hjälper till att visa hur det går till 

(Andersen, Borasio, Degler, Hardiman, Kollewe, Leight, et al. 2005, Cocia & Meininger 2008). 
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Ångest 

Ångest hos anhöriga kan vara lika stor som hos patienten. Det har visat sig att ju längre tid  ett par 

varit gifta desto större blir ångesten. Anhörigas ångest är ofta relaterad till patientens (Mockford, 

Jenkinson & Fitzpatrick 2006)  

 

Dobratz (2004) menar att ångesten kommer nästan alltid i samband med någon förändring i 

sjukdomen som till exempel. andningsproblem. Hon menar också att ångesten nästan alltid leder till 

en depression.  

 
Depression 

Enligt Dobratz (2004) finns inte mycket skrivet angående depression hos patienter med diagnosen 

ALS. Det som framkommit är dock att det är större andelar personer som är deprimerade i slutet av 

sjukdomen än i början av den. Depressionen följs oftast av känslor av hopplöshet. 

 

Hillemacher, Graessel, Tigges, Bleich, Neundörfer, Kornhuber, et al (2004) menar att depression 

oftast drabbar dem med sväljproblem eller andningsproblem. Att förlora dessa funktioner är 

speciellt tragiskt. Dock är det större risk för depression vid andningsproblem, detta på grund av. att 

patienten oftast vet att livet ofta slutar med respiratoriska problem 

 

Dyspne 

Andnöd kan utvecklas när som helst under sjukdomens progress. Dyspne, när personen har 

diagnosen ALS, betyder oftast en hög nivå av koldioxid som orsakar andnöd (Oliver, Campbell & 

Wright 2007). 

 

Åtgärder 

Enligt Teijlingen, Friend, Kamal (2001) är det många patienter med ALS som tycker att deras hälsa 

och sociala behov inte blev tillräckligt, eller överhuvudtaget, tillgodosedda. De menar att det är 

svårt att få rätt hjälp eller så får de den sorts hjälp som de kanske inte behöver. 

 

Mockford et al (2006) menar att sjuksköterskor och andra vårdgivare ska finnas som en trygghet för 

patienten. Det upplevs inte alltid så av anhöriga. Ofta menar de att det saknas empati, att de är dåligt 

engagerade och att de är allt för professionella. Anhöriga kan känna sig förvirrade i den medicinska 

världen och att det kan vara svårt att göra sig hörd i denna värld. Anhöriga som kan känna tillit till 
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vården känner ofta trygghet och vet att behöver de hjälp får de hjälp av personal med god kunskap. 

 

Som personal i omvårdnaden av ALS patienter är det viktigaste att lindra lidandet. Detta kan göras 

genom att personalen har så mycket och så god kunskap som möjligt. Att fokusera på människan 

istället för på sjukdomen är det som vården ska gå ut på. På grund av att denna sjukdom kan ha ett 

så snabbt förlopp tenderar personalen att fokusera mer på vad som ska göras kring den som är sjuk 

istället för personen och dess anhörige (Brown 2003). 

 

Enligt Lewis & Rushanan (2007) är sjukgymnast och arbetsterapeuter två viktiga grupper som 

sjuksköterskan kan och ska ta hjälp av i omvårdnaden av ALS sjuka patienter. De kan hjälpa till att 

undervisa alla inblandade i vården kring patienten hur vi säkrast tar hand om patienten då 

funktionerna i kroppen blir mer nedsatta. De kan ordinera hjälpmedel för både patienter och 

personal. 

 

Ventilation 

Användningen av mekanisk ventilation i hemmet, initierades av ett universitetssjukhus i Spanien 

1988 och sedan dess har många hundra patienter utnyttjat denna möjlighet. Nittonhundranittiosju 

initierade de den mekaniska ventilationen hos ALS patienter med respirations problem för att se om 

det fanns vetenskapliga bevis för en förbättring av andningen och om det höjde livskvalitén om de 

började tidigt med en ventilator (Farrero, Prats, Povedano, Martinez-Matos, Manresa & Escarrabill 

2005). 

 

Andrea Standár  (muntlig kommunikation  25 februari) menar att eftersom ALS sjuka har svårt att 

andas ligger det nära till hands att ge syrgasbehandling i första hand, men en person som har 

diagnosen ALS har inga fel på sina lungor och syresätter sig oftast lika bra som en frisk person, men 

skulle syrgas ges kan det öka nivån av koldioxid ytterligare.  

 

Dock ska patienterna vara medvetna om att det någon gång kan behöva syrgas akut och då veta vad 

detta innebär och, om det går, själva avgöra om de ska ha syrgasbehandling eller avstå från detta 

(Oliver et al 2007). 

 

Non-invasive (NIV) ventilation har blivit standard i behandlingen och omvårdnaden av patienter 

med ALS. Kriterierna för att få en NIV är att patienten har FEV1 under 50 procent (Gregory 2007). 
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Det huvudsakliga ändamålet med en NIV är att förlänga överlevnaden, förbättra symtom samt öka 

livskvalitén och göra så att patienten kan fungera någorlunda under dagen. NIV används oftast bara 

på natten till en början. När andningen försämras kan patienten börja använda den dagtid för att 

tillslut alltid ha andningsmasken på (Bourke & Gibson 2004). 

 

Enligt Oliver et al (2007)  finns det ytterligare respiratoriska symtom som erfordras för att patienten 

ska få en ventilator, dyspne vid utandning och när patienten ligger på rygg, betydande utmattning, 

sömnproblem- att patienten vaknar ett flertal gånger under natten samt att patienten har huvudvärk 

på morgonen. De menar att det är viktigt att personalen övervakar patientens andning regelbundet 

då den kan försämras relativt snabbt, framförallt om personen har en bulbär påverkan. 

 

Arnulf, Similowski, Salachas, Garma, Mehiri, Attali et al (2000) menar att en utav anledningarna 

till att personen med ALS behöver en ventilator är att de under REM-sömnen inte kan djupandas 

och därför inte får något gas utbyte mellan syre och koldioxid i lungorna vilket gör att koldioxiden 

bidrar till att patienten känner trötthet och har svårt att hålla sig vaken. 

 

Gregory (2007) beskriver flera olika funktioner  som finns i apparater av olika slag som levereras 

till patienten beroende på vilka behov de har. Vissa hjälper till med att trycka in luft i patienten, 

andra ökar volymen och andra har ett tryck för inandning och ett tryck för utandning. 

 

Trots att patienter med ALS har fått andnings problem, kan de leva vidare med ventilator. Livet kan 

vara meningsfullt om patienten får tillräckligt med god omvårdnad. Har patienten och anhöriga en 

positiv acceptans till sjukdomen och de funktionsproblem som andnings problem kan medföra kan 

livskvalitet vara hög (Yamaguchi, Hideaki, & Kuniko, H 2001). 

 

Det är vetenskapligt bevisat att personer som NIV lever längre än de som inte vill ha en ventilator. 

Till att börja med används den oftast bara på natten, men patienten måste vara medveten om att har 

de börjat med ventilator är det oftast en livslång procedur och att det inte är ovanligt att de får gå 

över till behandling även dagtid. NIV hjälper även vid bildning av sekret och hjälper patienten att få 

upp detta (Andersen et al 2005). 

 

Enligt Miller (2001) kommer någon av personerna som har ventilator att vilja sluta med denna, när 

slutet närmar sig. Då är det viktigt att patienten är väl medicinerad så att patienten inte ska behöva 

uppleva någon form av dödsångest eller smärta 
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Anhöriga 

Det är viktigt att förstå att vårdarna och patientens känslor av sorg och smärta oftast kommer på 

samma gång eftersom vårdarna oftast blir påverkade av patienten. Trots det enorma behovet som 

vårdaren har av hjälp och stöttning utifrån kommer den hjälpen oftast alldeles försent för att kunna 

vara en avlastning (Dobratz 2004, Mitsumoto, Bromberg, Johnston, Tandan, Byock, Lyon, et al 

2005). 

 

Att ha en öppen diskussion tillsammans med patienten och dennes familj och kopplad till palliativ 

vård, kan hjälpa att minska ångesten som följer med den fatala prognos som ALS innebär (Mandler, 

Anderson, Miller, Clawson, Cudkowicz, Del Bene et al 2001). 

 

Anhöriga som vårdar patienter med ALS känner ofta att vårdtyngden ökar när patienten försämras i 

sin sjukdom. De negativa känslor som kan uppstå är stress och oförmåga att hantera stress, förlorad 

självständighet och ekonomiska problem. Dock är de anhöriga oftast positiva över att få hjälpa sina 

familjemedlemmar att ta sig igenom de olika problemen som tillkommer vid ALS (Bromberg 2007). 

 

Enligt Hecht, Graesel, Tigges, Hillemacher, Winterholler, Hiltz, et al (2003) är det viktigt att de som 

hjälper sina anhöriga som fått diagnosen ALS har tillgång till någon att prata med, någon med 

kunskap och förståelse. Det är viktigt att personen får hjälp med att lära sig hur de ska kunna lösa 

lättare problem och ge behandling till patienter som till exempel. blir oroliga eller har svårt att 

andas. 

 

Det är sjuksköterskan som tillsammans med sjukgymnast och arbetsterapeut kan hjälpa och 

undervisa anhöriga att lära sig olika tekniker för att hjälpa patienten. Vårdaren kan lära sig att 

använda de olika hjälpmedlen som till exempel. ventilator, hostmaskin och sug. Det finns dock 

andra tekniker som inte består av apparatur utan personen själv får till exempel genom massage, ge 

behandling för att underlätta andningen (Andrea Standár muntlig kommunikation 25 februari).  

 

Oliver et al (2007) menar att det finns olika metoder för att underlätta andningen. Det kan göras 

genom att bland annat lösa segt slem, de tekniker som finns är att lägga en patient i dränageläge, 

framåtstupat sidoläge och försiktigt tippa huvudändan på sängen. Det finns olika sätt att hjälpa 

patienten att kunna hosta så att slemmet kommer upp och underlätta andningen. Detta är en bra 

anledning att få de anhöriga att delta i vården och de kan få känna sig behövda. 
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End-Of-Life 

Dobratz (2004) menar att dö med värdighet är att få stöd och hjälp från personal inom vården 

sjuksköterskor, undersköterskor och annan omvårdnadspersonal. De ska ha tid att lyssna på 

patienter i svåra situationer som lider på grund av sin sjukdom. Patienter med ALS är fångade i en 

icke fungerande kropp och inte kan prata, ska behandlas med respekt. Varje patient är unik. Att 

respektera en patients integritet ökar patientens självkänsla och hjälper patienten vid livets slut att 

tillåta sig själv att dö. En del i omvårdnaden vid ALS kan vara att patienten får tillgång till kognitiv 

terapi, det kan hjälpa patienten att hitta en mening i sjukdomen och reducera patientens ångest. 

 

Mitsumoto et al (2005) menar att det är viktigt att personalen tar en ledande roll i diskussionen 

kring döendet, men att det är patienten och anhöriga som ska ta de slutliga besluten utan 

personalens ingripande eller påverkan, utan genom sin egen vilja. Det är viktigt att skapar en nära 

relation till patienten och dess anhöriga så att de kan känna trygghet och tilltro till professionella 

vårdgivare. 

 

Anhörig beskriver oftast döendet som fridfullt. Detta kan bero på att en vanlig dödsorsak är 

koldioxid påverkan som fungerar som narkos, patienten somnar in. En del anhöriga till patienter 

med en bulbär påverkan beskrev (Kühnlein, P, Kübler, Raubold, Worrell, Kurt, Gdynia, et al 2008). 

 

Sjuksköterskans roll 

Enligt Hoffman (2008) är det viktigt att det finns någon kring patienten som är spindeln i nätet. 

Många patienter som har diagnosen ALS bor kvar i hemmet. Det är ofta många inblandade i 

patientens omvårdnad på grund av att sjukdomen har ett relativt snabbt förlopp, framförallt om det 

finns bulbär påverkan. Finns det en speciell person som patienten kan vända sig till med frågor och 

önskemål så kan patienten och familjen koncentrera sig på varandra. Sjuksköterskan kan skapa 

kontakter för anhöriga att vända sig till om de behöver någon att prata med eller träffa andra 

anhöriga i samma situation. 

 

En annan viktig roll som sjuksköterskan har enligt Steinhauser, Clipp McNeilly, Cristaki, McIntyre 

& Tulsky (2000) är att förbereda patienten och dess anhöriga inför döden. Många bland 

omvårdnadspersonalen är inte trygga med tanken på döden, för dessa kan arbetet med en döende 

patient bli ohållbart och patienten och anhöriga känner inget förtroende för personalen. Det är 

viktigt att personalen känner sig trygga med tanken på döden och vad det innebär, då kan döden för 

den ALS sjuke bli mindre skrämmande och de anhöriga vet att de kan ställa frågor om vad som 

komma ska.  
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Resultat  

Dysfagi 

Symtom  
 

Andningspåverkan hos en ALS patient är i många fall dödsorsaken eller en av de orsaker som 

bidragit till dödsfallet och ett tidigare symtom på den bulbära påverkan är dysfagi (Langmore, 

Kasarskis, Manca & Olney 2008) 

 

Då en person har dysfagi märks detta genom att personen behöver lång tid på sig att äta.  Redan då 

maten med läpparnas hjälp  skall tas av från besticken kan problemet  börja. Musklerna  i läpparna, 

tungan och i käkarna är försvagade. Detta bidrar till svårigheter för personen att knipa ihop med 

läpparna och få maten att bli kvar i munnen (Palovcak, Mancinelli, Elman, McCluskey 2007).  

 

När maten sedan skall tuggas har de försvagade musklerna   inte längre  den kraft att   bearbeta 

maten som de  har haft. Det kan även vara svårt att med tungans hjälp flytta runt maten till de rätta 

ställena i munnen vilket leder till att det blir svårt att koordinera själva sväljningen då maten inte är 

på rätt plats (Palovcak 2007). 

 

Patienten sätter ofta i halsen och efter att han har ätit eller druckit är rösten något ”gurglig” och 

personen kan även ha matbitar kvar i munnen. För en person med dysfagi tar det ofta väldigt lång 

tid att äta och under måltidens gång kan han komma att hosta ett flertal gånger eftersom han sätter i 

halsen (Golaszewski 2007). 

 

Då personen har svårigheter att få i sig tillräckligt med mat och dryck leder detta  lätt till 

undernäring och uttorkning (Langmore 2008). 

 

Det kan även vara så att det rinner saliv i mungipan eller att han harklar sig vid ett flertal tillfällen. 

En person som har svårt att få i sig en fullgod måltid kommer också med stor sannolikhet att tappa i 

vikt vilket leder till minskad ork och förmåga att kunna bibehålla de funktioner som han har 

(Cameron & Rosenfeldt 2002). 

 

År 1996 gjordes en undersökning som visade att 25 procent av ALS patienterna hade minskat mer 

än 10 procent av sin vikt.  I denna undersökning visade det sig också att överlevnaden hos de 

personer som hade ett lågt BMI var kortare än för de med normalt BMI (Cameron & Rosenfeldt 
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2002). 

 

Personen löper även en större risk att behöva behandlas för aspirationsrelaterade infektioner i 

luftvägarna då mat och dryck lätt hamnar fel. Detta ger patienten lidande. Det är inte ovanligt att 

dysfagi leder till social isolering då  personen väljer  att inte umgås med andra på grund av att han 

inte vill äta i samvaro med andra .Han vill inte sitta bland andra och hosta harkla och torka bort mat 

och saliv i mungipan och på hakan. Målet för vårdpersonal blir att lindra detta lidande (Golaszewski 

2007). 

 

Konsekvenserna av att patienten är undernärd är flera. Enligt Maria Lagergren (2009) kan resultatet 

av  bristfälligt näringsintag bland annat  visa sig genom  depression, muskelsvaghet samt ökad 

trötthet. Enligt  Cameron & Rosenfeldt (2002) leder undernäring hos ALS patienten till en snabbare 

atrofiering av extremiteterna och andningsmuskulaturen. Det leder även i förlängningen till ett 

nedsatt immunförsvar och därmed infektioner vilka kan leda till döden för en svag person. 

 

Det är prioriterat i omvårdnaden av en ALS patient att förebygga aspiration. Detta kan ske på flera 

olika sätt (Palovcak et al 2007, Ferguson & Elman 2007).  

 

Åtgärder 

Att fokusera på och vara vaksam på varje enskilt symtom eller behov är i omvårdnaden och 

behandlingen av en ALS patients välmående, det viktigaste omvårdnadspersonal kan göra för att 

värna om patientens välmående (Golaszewski 2007). 

 

Då mycket av vården och den planerade omvårdnaden av en ALS patient skall utgå ifrån symtom 

och just den enskilda individens önskemål och behov blir vården av varje person unik. Man bör här 

alltid ha fokus på att hjälpa patienten med dess andnings och sväljproblematik (Ferguson & Elman 

2007).  

 

För varje enskild person med dysfagi finns en bakomliggande orsak. Det är den bakomliggande 

orsaken som styr vilken behandling som är lämplig för just denna person. Det är en speciell rörelse i 

sväljningen som är problemet (Logemann 2008). 
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Att stötta patienten i dess val 

Att ha ALS är en psykisk och psykiskt påfrestande för personen. Om patienten trots sina 

sväljningsproblem väljer att fortsätta äta sin mat är det viktigt att de som finns runt denna verkligen 

stöttar, hjälper och uppmuntrar (Squires 2006). 

 

Genom att personer runt den sjuka är väl informerade och kunniga om hur de skall kunna stötta och 

hjälpa den sjuke till att äta lugnt och säkert så minskar risken för komplikationer och onödigt 

lidande (Darren, Chadwickt, Jolliffe & Goldbart 2002). 

 

I de fall då personen har mycket svårt att äta och svälja och måltiden drar ut på tiden blir följden att 

den energi som tillförs kroppen under måltiden är mindre än den mängd energi maten innehåller. 

Här kan det vara fördelaktigt för personen att istället äta flera mindre energitäta måltider 

(Golaszewski 2007, Squires 2006).  

För att underlätta för patienter som har svårt att äta en stor måltid bör maten göras energi- och 

protein berikad, EPR-kost (Desport et al 2000). En energiberikad matportion innehåller lika mycket 

energi som en normalportion men volymen på maten är endast hälften så stor (Lagergren 2009). 

Det går även att berika den vanliga maten som personen äter med energi berikningspulver. Dessa 

alternativ är att föredra då det krävs en mindre mängd mat och således en mindre ansträngning från 

personen för att få i sig tillräcklig mängd energi under en måltid (Golaszewski 2007 & Desport et al 

2000). 

 

Arbetsterapeut kontakt 

En arbetsterapeut kan hjälpa patienten så han får rätt stöd för att kunna sitta rätt (Olofsson muntlig 

kommunikation 16 februari). Maria Lagergren (2009) och Carina Olofsson (muntlig 

kommunikation 16 februari) informerar om att det finns många specifika hjälpmedel som kan 

användas då en person har problem med att svälja eller saknar tillräcklig kraft för att hantera vanliga 

glas eller bestick, vid en måltid. Dessa hjälpmedel kan en arbetsterapeut eller logoped hjälpa till att 

prova ut. Vissa finns att låna andra kan köpas från vissa företag samt på  Apoteken i Sverige.  

 

Dietistkontakt 

En dietist kan ge råd och tips om vad som kan vara lätt att äta samt hur man får i sig tillräckligt med 

energi och näring (Olofsson 2009 & Desport et al 2000). En dietistkontakt som knyts i ett tidigt 

skede är viktig då många personer inte upplever att problemen finns men vill vara väl informerade 

om vad som finns att tillgå då behovet uppstår (Fallberg muntlig kommunikation 5 februari). Det är 

också dietisten som kan hjälpa dig att få näringsdrycker och berikningspulver om så behövs 
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(Olofsson muntlig kommunikation 16 februari, Desport et al 2000, Lagergren 2009). 

  

Logoped kontakt 

Att som patient i med dysfagi få träffa en logoped, som kan lära ut flera olika sväljtekniker  

ger  ytterligare redskap att kunna nå sitt mål och få äta sin mat och känna trygghet  (Squires 2006)  

Logoped Signe Rejdvik (2005) poängterar även att det för anhöriga och vårdare är viktigt att veta 

hur de skall kunna hjälpa patienten om denne sätter i halsen. Det är viktigt för att kunna skapa en 

lugn , trygg och harmonisk måltidssituation att alla känner trygghet i detta. 

 

Signe Rejdvik har(2005) sammanställt ,ej publicerade råd och tips till de patienter och anhöriga 

Logopederna i ALS-teamet Umeå kommer i kontakt med.  

Om en person sätter i halsen skall han  

 Försöka svälja två till tre gånger extra. 

 Hjälper inte detta skall han om möjligt ställa sig upp och böja sig framåt, annars luta sig 

framåt.  

 Försöka slappna av. 

 Andas in genom näsan och försöka hosta ut genom munnen.  

 Heimlich manöver, be en sjuksköterska eller logoped, visa dig och dina anhöriga hur detta 

fungerar. 

 

Om personen sätter i halsen skall omvårdnadspersonalen/anhöriga aldrig 

 Ge något att dricka då detta lätt hamnar i luftvägarna istället. 

 Dunka någon i ryggen kan i det här läget förvärra då risken finns att det som satts i halsen 

fastnar ännu mer då. 

 

Ätställning 

När en person med sväljproblematik skall äta underlättar det för denna om han eller hon sitter i en 

90 procent upprätt position. Det kan vara på eller i en stol men även i en upprätt sittställning i en 

säng. Detta gör även att risken för att aspirera eller sätta i halsen minskar. Denna ät ställning 

underlättar även för maten vid sväljning att komma ner till magen (Kayser-Jones & Pengilly, 1999, 

Palovcak et al 2007). Det kan även vara lättare att svälja om hakan vinklas ned mot bröstbenet vid 

sväljning då denna ställning ger en vidgning av svalg kanalen (Squires 2006). 

 

Miljön vid måltiden 

En lugn måltidsmiljö fri från yttre störningar är viktig (Maria Lagergren 2009). Låt inte en TV vara 



 28  

igång. Undvik att prata och skratta under måltiden då en person med sväljnings problem äter 

(Kayser-Jones & Pengilly 1999). För att undvika att en ALS sjuk skrattar och då sätter i halsen, 

undvik att prata och skratta under måltiden då personen med sväljnings problem äter. Då maten är 

en stor bit av det sociala livet kan det för en person med dysfagi vara skönt att äta sin måltid i lugn 

och ro ensam och sedan bara sitta med vid matbordet och få den sociala samvaron ihop med vänner, 

nära och kära (Rejdvik 2005). 

 

Konsistensanpassa mat och dryck 

En person med problem att äta och dricka har ofta väldigt svårt att svälja tunnflytande föda och 

drycker. Den tunnflytande vätskan kommer mot gommen och svalget innan personens 

sväljningsmekanism är aktiverad (Kayser-Jones & Pengilly 1999). Squires (2006) menar här att 

tjockflytande vätska passerar långsammare genom svalget, vilket gör det enklare för en person med 

dysfagi att hinna med att svälja ordentligt utan att sätta i halsen. 

 

För en person med svårigheter att svälja som behöver konsistensanpassad mat är det ofta även 

problem att få i sig tillräckligt mycket mat och näring. När maten finfördelas ökar dess volym och 

portionens volym ökar vilket leder till att större mängd mat. I dessa fall är det fördelaktigt att välja 

maträtter med en konsistens som personen klarar av att äta och utgå i från dessa (Lagergren 2009). 

Squires (2006) och Palovcak et al (2007) rekommenderar patienten att välja mat som inte innehåller 

bitar eller klumpar utan att utgå ifrån att all mat skall ha en slät och mjuk konsistens. Detta får man 

lättast genom att exempelvis mosa potatisen och andra rotfrukter och grönsaker till mos samt att 

göra soppan till krämig och klumpfri konsistens för att underlätta sväljningen (Squires 2006, 

Palovcak et al 2007).  

 

Att dricka ett glas mjölk kan vara näst intill omöjligt medan ett glas filmjölk fungerar bra. 

För de personer som ändå vill ha mjölk, för att det är gott, kan man hjälpa till genom att förse 

mjölken med förtjockningsmedel (Kayser-Jones & Pengilly 1999, Palovcak et al 2007).  

 

Lagom stora tuggor och lagom stora bitar av maten 

Att få lagom stora bitar av ex kött och potatis samt lagom mycket mat i varje tugga gör det lättare 

för den person som har svårt att svälja att äta (Kayser-Jones & Pengilly1999). Att undvika vissa 

livsmedel blir nödvändigt då till exempel råa grönsaker samt frukt, hårt bröd, ris och pasta är svåra 

att svälja (Cline 2006). 

 

Det är även viktigt att personen får äta i sin egen takt, vilken i vanliga fall är relativt långsam då 
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själva ät processen är en påfrestande handling för dessa personer (Palovcak 2007). Personer med 

dysfagi har en tendens att bli uttröttade fort vilket personer som hjälper dem måste vara observanta 

på så att patienten är fullt pigg och vaken under hela måltiden. Om så inte är fallet måste måltiden 

avslutas omgående. Att se till så att personen har svalt sin mat och fått hämta nya krafter innan nästa 

tugga ges, är även viktigt för att få en säker och trygg måltid (Kayser-Jones & Pengilly 1999, Cline 

2006).  

 

Då patienten äter är det viktigt att han tänker på att inte ta mat och dryck i munnen samtidigt. Om så 

blir fallet kan det vara svårt för svalgmusklerna att ställa om från fast till flytande föda och han 

sätter lättare i halsen (Rejdvik 2005). 

 

Det är viktigt att maten smakar bra under hela måltiden. För att den varma maten skall bibehålla sin 

värme kan den behöva värmas på under måltiden (Oliver, Bell; Gallagher, Newton Rackham, 

Swannick & Thompson 2007). 

 

Vad triggar patientens sväljfunktioner  

Ett glas kolsyrad kall dryck brukar vara lättare att dricka än vanlig icke kolsyrad dricka då detta 

aktiverar impulserna vid sväljningen (Palovcak 2007). Likaså ger blandningen av kall samt varm 

mat i samma tugga en impuls till att lättare kunna svälja (Schellenbarger & Stover 1995). 

 

Vad gör vi när inte alla dessa insatser hjälper  

Då patienten trots dessa insatser inte klarar av att hålla sin vikt finns alternativet att ta emot 

erbjudandet att få en Percutan Endoscopisk, Gastrostomi (PEG) (Golaszewski 2007). 

Enligt Carina Olofsson (muntlig kommunikation 16 februari) så behöver patienten få denna 

information i ett tidigt stadium av sin sjukdom så att tid för fundering och beslut finns. Att i detta 

stadium ha en PEG och få sondnäring är det säkraste sättet att se till så att patienten får i sig 

tillräckligt mycket vätska och näring (Squires 2006). 

 

För att patienten skall klara av att få denna, PEG, är det önskvärt att han är i ett välnutrierat tillstånd 

(Palovcak 2007). Trots detta är mortaliteten enligt Squires (2006) 17procent de 30 första dagarna 

efter insättandet. 

 

För de som väljer detta alternativ finns fortfarande möjlighet att äta fritt av alla livsmedel och i 

precis de mängder som han eller hon själv vill. Efter det att personen ätit färdigt sin mat på vanligt 

vis kan han själv bestämma hur mycket sondmat som behövs upptill för att täcka dagsbehovet av 
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näring, vätska och energi (Palovcak 2007). 

 

Mortaliteten för en kontrollgrupp som hade PEG mot en som tackat nej till PEG var i stort sett den 

samma det första halvåret efter insättandet av PEG, men senare visade sig att den grupp som hade 

PEG hade en längre överlevnad (Cameron & Rosenfeldt 2002). Det anses vara viktigt att patienten 

inte har hunnit bli för respiratoriskt försvagad utan att ca 50 procent andningskapacitet finns, detta 

för att han skall klara av operationen och den första tiden därefter (Cameron & Rosenfeldt 2002). 

Målet med en PEG är att patientens behov av vätska och näring skall kunna tillgodoses (Squires 

2006). 

 

Teamet runt patienten 

Cameron & Rosenfeldt (2002) menar i sin undersökning att arbetsterapeuter, dietister och logopeder 

bör jobba tillsammans för att identifiera och hjälpa de som behöver hjälp med ätsvårigheter, dysfagi 

och felaktigt eller bristfälligt matintag. Här är det viktigt att patienten har en person som blir dess 

kontaktperson och som fungerar som spindel i nätet. En svårt sjuk människa och dess anhöriga har 

en pressad situation både fysiskt och psykiskt. Då det är en person som dessa känner tilltro till och 

som kan avlasta dem ger det dem en trygghet (Olofsson muntlig kommunikation 16 februari). 

Sjuksköterskan kan här gå in och vara den som meddelar arbetsterapeuten att nya hjälpmedel 

kommer att behövas (Fallberg muntlig kommunikation 5 februari).  

 

Resultatsammanfattning 

Analysen av artiklarnas resultat påvisade att sjuksköterska skall ha fokus på varje enskilt symtom 

eller behov i omvårdnaden och se till patientens välmående. Det är en av utgångspunkterna i den 

planerade vården av en ALS sjuk människa. Enligt Hendersons omvårdnadsteori är det 

sjuksköterskans uppgift att utföra de åtgärder som krävs för att patienten ska kunna känna 

välbefinnande trots sin dödliga sjukdom (Kirkevold 2000).  

Sjukdomen ALS ger skador i kroppen som påverkar människans förmåga att använda sina muskler. 

Då det behövs muskelkraft för att till exempel. andas, svälja eller hosta blir dessa basala handlingar 

svåra och i vissa fall omöjliga för en ALS sjuk människa att utföra. Här finns flera olika tekniska 

hjälpmedel som kan underlätta för patienten exempelvis kan personen få en sug i hemmet för att 

kunna suga bort slem och saliv som han har svårt för att svälja ner. Det finns även hostmaskin som 

kan hjälpa till med att hosta upp slem. Problem med andningen är ångestskapande för patienten och 

dess anhöriga, det är här viktigt att informera om att hjälp finns även om det inte går att bota själva 

sjukdomen. Vid ansträngd andning blir det många gånger lättare att andas om ett fönster öppnas 



 31  

eller om en elektrisk fläkt hjälper luften i rummet att cirkulera. 

 

Då personen inte kan svälja blir det även problem att få i sig tillräckligt med vätska och näring. Här 

kan konsistens anpassning av maten, energiberikning och förtjockning av dryck vara bra sätt för 

personen att kunna få i sig tillräckligt med näring. Att som patient ha fått lära sig hur och vad han 

skall göra till exempel. svälja några gånger extra, ta ett djupt andetag och försök hosta till i 

utandningen genom munnen om han skulle sätta i halsen ger en trygghet. Om anhöriga fått lära sig 

hur Heimlich manöver utförs känner även de en trygghet och delaktighet i att kunna hjälpa till om 

personen sätter i halsen. 

 

Att se människan bakom diagnosen samt att vara uppmärksam på vad just denna enskilda individ 

har för behov och önskemål ligger till grund för alla insatser som utförs. Patienten och anhöriga 

skall känna sig delaktiga, välinformerade och trygga med sin situation. Sjuksköterskan kan här vara 

den som är kontaktperson mellan de olika personerna i ett multidisciplinära teamet runt patienten. 

Då vården och de planerade insatserna utgår ifrån symtom och just den enskilda individens 

önskemål och behov blir vården av varje person unik.  

Det visade sig även att om sjuksköterskan kände sig trygg med att patienten skall dö och att hon 

pratade om detta med patienten och dess anhöriga. När sedan själva döden sedan inträffade 

upplevdes den av anhöriga som lugn och fridfull.  

 

Resultatdiskussion 

Enligt SOU 1997:154  har patienten rätt att få den information han behöver för att kunna välja den 

eller de behandlingsalternativ som han önskar.  Detta för att patientens ställning skall stärkas. 

Patientens val skall här vara det avgörande. 

Enligt Socialstyrelsen (1998/99:4), (1982:783) samt (1998:531) skall patienten få en information 

som för just honom är individuellt anpassad. Denna information skall innehålla de olika 

undersöknings och  behandlingsalternativ som kan vara aktuella. 

Detta  sammanfattas i HSL 3a§ på följande sätt:” När det finns flera behandlingsalternativ som står i 

överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet skall landstinget ge patienten möjlighet 

att välja det alternativ som han eller hon föredrar.” 

Att få diagnosen ALS blir för många patienter och anhöriga en stor sorg, Att denna sjukdom 

dessutom ger en överlevnadstid på ett till fem år gör situationen än mer pressad och tragisk (King, 

Duke & O'Connor 2009). 
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Det är viktigt att omvårdnadspersonalen har ett patientperspektiv i vården av ALS patienter. Det 

innebär att patienten respekteras och betraktas som den främsta experten på sig själv och sin 

livssituation (VHB 2000). Tyvärr är det lätt att i omvårdnaden enbart behandla sjukdomen och 

glömma av patienten som har diagnosen ALS. 

 

Då en ALS patient behöver hjälp och stöttning är det viktigt att se till hela personen och dess egna 

val och önskemål. En person med diagnosen ALS vet att sjukdomen är obotlig och att 

muskelförtvining ständigt pågår (Ferguson & Elman 2007). Det en person kan idag vet han inte med 

säkerhet om han kan utföra i morgon. Med detta i åtanke samt att ALS inte påverkar personens syn, 

hörsel, känslor eller tankeförmåga eller minne är det än viktigare att hela tiden låta patientens 

önskemål vara det som styr insatserna (Almås 2002). Henderson menar att det är 

omvårdnadspersonalens uppgift att utföra det som patienten själv inte klarar av, att se till att 

patientens önskemål blir utförda (Kirkevold 2000). 

Vid omvårdnaden av en ALS patient skall behandlingen vara styrd av de olika symtom som 

patienten har (Ferguson & Elman 2007). Då andningsproblem och sväljproblem är två av de mest 

ångestskapande tillstånd en person kan drabbas av är det naturligt att fokus hamnar på dessa två 

symtom (Hillemacher et al 2004). 

 

Ofta vill personen leva som den har gjort tidigare och vara så självständig som möjligt, detta stärker 

patientens självkänsla (Almås 2002). Att finnas till hands och hjälpa till med det som han eller hon 

önskar, stötta och uppmuntra är viktigt. 

 

För patienten och hans närstående är det viktigt att det finns kunnig personal, gärna som på många 

håll i landet speciella ALS-team. Dessa team blir till hörnstenar och bör vara sammansatta med 

många specialfunktioner som hela tiden ligga steget före nästa symtom eller försämring för att 

kunna stötta och informera patienten och dess anhöriga (Rio & Cawaias 2007).   

 

Att få diagnosen ALS kan vara förödande med tanke på att det inte finns någon bot för denna 

sjukdom. Den enda behandling som kan erbjudas är symtomatisk. När sjuksköterskan blir kontaktad 

har patienten vanligen fått en del symtom som är svåra för den sjuke att kontrollera.  

 

Enligt Almås (2002) är det av stor vikt, båda för den sjuke och de anhöriga, att personalen har en 

god kunskap om sjukdomen och dess förlopp så att de kan ligga steget före i sjukdomsutvecklingen. 

Det betyder att omvårdnaden kommer att öka relationen mellan patienten, anhöriga och de som 

vårdar. Det är viktigt att omvårdnadspersonalen respekterar patientens integritet och lyssnar på den 
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de vårdar och dennes anhörig. Det är omvårdnadspersonalens uppgift att skapa ett välbefinnande 

och inte ett lidande för patienten (VHB 2000). Det blir trots all ett beroende som patienten får av att 

ha personal runt sig för att klara de dagliga sysslorna efter ett tag. Försöka tillsammans med 

anhöriga hitta olika lösningar på de problem som uppkommer på grund av sjukdomens progress. 

Anhörig behöver få känna att de är delaktiga i vården, men inte att de har ett huvudansvar utan att 

det är sjuksköterskan som har det största ansvaret för omvårdnaden. 

 

Enligt Standar och Myrling (muntlig kommunikation, 25 februari) om det uppstår andningsproblem 

behöver åtgärderna inte alltid vara så drastiska till att börja med.  Ett öppet fönster eller en fläkt kan 

vara nog. Att som sjuksköterska bara finnas hos patienten och dess anhöriga ger en trygghet. 

Hjälpen finns nära till hands om det skulle behövas. Här kan omvårdnadspersonalen endast finnas i 

bakgrunden. Då detta inger trygghet och oberoende för patienten och dess anhöriga.  

Här lindras lidande genom närvaro och inte handling, en av sjuksköterskans etiska koder 

(Socialstyrelsen 1995:5). 

 

På grund av att patienter med ALS och andningsproblem inte kan djupandas får de ofta problem 

med gasutbytet i lungorna, vilket skapar många besvärliga symtom. Vad som framkommit i 

resultatet är att det är vetenskapligt bevisat att en NIV är ett bra komplement till dessa problem. De 

hjälper patienten att djupandas och tar bort en del obehagliga symtom och ger en ökad livskvalitet. 

Det finns bevis på att patientens välbefinnande ökar väsentligt när de använder ventilator (Dobrats 

2004). I resultatet framkom det även att det är vetenskapligt bevisat att patienter som använder NIV 

lever längre än de som avstår från NIV. När patienten väljer att avstå från NIV är det viktigt att 

patienten får opioider, benzodiazepin och andra läkemedel som kontrollerar symtom, så att döden 

blir så fridfull som möjligt och att patienten inte har någon ångest (Gregory 2007). Döden i sig är 

väldigt skrämmande dock har en del människor lärt sig att leva med tanken på döden. Virginia 

Henderson menar att ett av de viktigaste målen i omvårdnaden som sjuksköterskan har är att 

säkerställa en värdig och fridfull död så långt det går (Kirkevold 2000). 

 

Det är också viktigt att personalen får undervisning i olika tekniker för att underlätta då det samlas 

slem på grund av att patienten inte kan hosta, då kan personalen genom olika kompressionsteknik 

framkalla hostning.  Morgan Myrling och Andrea Standár berättar att det finns en hostmaskin att ta 

till om inte den manuella hjälpen fungerar (Muntlig kommunikation, 25 februari) 

 

Som omvårdnads personal är det viktigt att identifiera de problem som patienten kan ha. I resultatet 

visade det sig att patienter har depression och ångest relaterat till att sjukdomen har en dödlig 
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utgång. Naturligtvis kan medicin hjälpa patienten att må bättre dock kan vårdpersonalen tillföra 

mycket genom att få patienten att känna tillit och trygghet och minska antalet mediciner genom en 

god omvårdnad (Almås 2002).  

 

Då sjuksköterskan skall vägleda,hjälpa och stötta de personer med ALS som vill fortsätta att dricka 

och äta vanlig mat bör hon informera patienten om de primära råd och tips som är de genomgående, 

främsta och viktigaste i handledningen av dysfagi dilemmat. Dessa primära råd som ges är 

förtjockning av dryck, konsistens modifierad mat samt olika sväljtekniker och sittställningar.  

Hjälper detta patienten? Ja enligt Palovcak (2007) visar i sin undersökning att de patienter som 

fortsatte äta och följde de råd som gavs hade en lägre frekvens av hostattacker, var i mindre grad 

dehydrerade, undervätskade, hade lägre dokumenterade tillfällen av aspirationsrelaterade 

infektioner, vårdtillfällen. De hade även bättre vikt och laboratorievärden.  

Enligt Virginia Hendersons människosyn där varje människa är unik blir sjuksköterskans uppgift att 

tillgodose hennes behov unika för var människa. Sjuksköterskan skall här se det som sin uppgift att 

ge patienten förutsättningarna för att alla behov hon har skall bli tillfredsställda (Kirkevold 2000). 

Om det inte är möjligt skall sjuksköterskan istället sträva efter att komma så nära målet det går. 

Då en ALS patients behov skiljer sig från dag till dag och från patient till patient måste varje enskild 

patients  önskemål och behov vara det som sjuksköterskan utgår ifrån vid omvårdnaden.  

Inget går att bestämma i förväg ej heller går det att planera in  nya insatser  till en viss tidpunkt då 

det inte går att förutsäga hur lång tid det är kvar till personen behöver denna insats. Att vårda en 

ALS patient kräver av sjuksköterskan att hon är förutseende och att hon håller sig själv och 

patienten väl informerade om vad som händer samt vad som kan bli nästa moment. Samtidigt krävs 

av henne att hon låter patienten och anhöriga få tid för reflektion och att de hinner med i 

sjukdomens progress så att de är väl förberedda.   

    

Metoddiskussion  

Detta är en systematisk litteraturstudie. Sökningen som gjort har varit från Högskolans bibliotek i 

Dalarna. Sökningarna gav ett stort antal träffar och det var svårt att snäva in då det var 

problematiskt att hitta andra relevanta sökord. På grund av att det inte fanns tillgång till vissa 

väsentliga tidskrifter fick sökningen utvidgas till andra sökmotorer. Det skapade problem då det 

från Högskolan Dalarnas databaser och andra sökmotorer krävdes betalning för vissa fulltext 

artiklar. Det gjorde att författarna fick söka efter andra sett att hämta dessa artiklar som inte kunde 

avvaras. Det blev tidsödande för författarna. Det stora antalet artiklar fick författarna att diskutera 

om de kunde ha gjort sökningarna annorlunda. Valet av artiklar gjordes genom att välja de artiklar 
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som kom först och visade sig svara upp till syftet och frågeställningarna.   

Slutsats 

Denna systematiska litteraturstudie påvisar att det finns mycket att göra för de patienter som har 

ALS och andningsproblem och sväljproblem men fokus ligger sällan på själva omvårdnaden. 

Författarnas slutsatser i studien visar att flertalet artiklar tar upp enskilda åtgärder i specifika artiklar 

det är ytterst sällan att de samlat ihop olika åtgärder. Mestadels i problematiken med andningen tar 

artiklarna upp ventilationen som den viktigaste åtgärden och det har även författarna kommit fram 

till. Patienterna som tillhanda har en ventilator får mindre symtom på ångest och depression samt 

huvudvärk och trötthet. Det gör att patienten kan koncentrera sig på att använda tiden till mer 

positiva saker att göra och behöver inte använda sin tid till att kurera varje enskilt symtom.  

De artiklar som berörde dysfagi gav genomgående samma råd, i konsistens anpassa sin mat och 

förtjocka sin dryck .Det finns även hjälp att få av en logoped med olika sväljmanövrar .När detta 

inte längre hjälper rekommenderas att patienten tar emot erbjudandet om att få en PEG. Detta för att 

kunna tillgodose sitt näringsbehov på ett enkelt och tryggt sätt. 

Vidare forskning 

Vidare forskningar inom detta område med vår svenska behandlings utgångspunkt är något som 

skulle vara värdefullt att forska vidare inom.  

Klinisk praxis 

Det är viktigt att det skapas ett team kring patienter med ALS diagnos redan från början. Det är inte 

bara personalen på sjukhuset som bör få kännedom om patienten. Då patienten visar symtom på 

andnings- och svalgproblem bör patienten informeras om att till exempel. distrikts eller kommun 

sjuk- sköterskan bör informeras för eventuell senare kontakt. Då kan förberedelser för att ta emot 

patienten göras. På grund av att ALS är en relativt ovanlig sjukdom i Sverige är det inte en 

självklarhet att vårdpersonal vet vad som krävs för att ge en god omvårdnad till dessa patienter. 

Studien visar att det krävs utbildning för personalen att kunna utföra en trygg och säker vård för 

patienten.  
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Föreläsningar 

Fallberg Kersti 2009 februari leg sjuksköterska neurologkliniken SÄS Borås Intervju samt kontakt 

skriftligt och muntligt efter denna. Även skriftlig information som utdelats vid mötet. 

  

Lagergren Maria 2009 Dietist Marks kommun Föreläsningar, undervisningar, skriftlig information 

som utdelats. 

 

Myrling Morgan 2009 ART- Gruppen i Borås SÄS Intervju samt kontakt skriftligt och muntligt 
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efter denna. Även skriftlig information som utdelats vid mötet. 

 

Olofsson Carina leg sjuksköterska MNS/ALS teamet vid Norrlands Universitetssjukhus Umeå 

(NUS) intervju samt kontakt skriftligt och muntligt efter denna. Även skriftlig information som 

utdelats vid mötet. 

 

Rejdwik Signe 2009 leg Logoped ÖNH-kliniken Norrlands Universitetssjukhus Umeå (NUS) 

Intervju samt kontakt skriftligt och muntligt efter denna. Även skriftlig information som utdelats 

vid mötet. 

 

Standár Andrea 2009 ART- Gruppen i Borås SÄS Intervju samt kontakt skriftligt och muntligt efter 

denna. Även skriftlig information som utdelats vid mötet. 
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Bilaga 1 

GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING  

Kvalitativa studier 
 
 

Fråga 
Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 
  

15 Anges var studien genomfördes?   
16 Anges när studien genomfördes?   
17 Anges vald datainsamlingsmetod?   
18 Är data systematiskt insamlade?   
19 Presenteras hur data analyserats?   
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
21 Besvaras studiens syfte?   
22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
 
Maxpoäng:  25 
Erhållen poäng: ?? 
Kvalitet:  låg medel  hög 
 
Mallen är en modifierad version av Willman, A., Stoltz B. & Bahtsevani, C. (2006) och Forsberg, C. & 
Wengström Y. (2008) 
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