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Sammanfattning  

Syfte: Att beskriva problem- och känslofokuserade copingstrategier hos personer med 
ALS.  

Metod: En induktiv litteraturöversikt med mixed metod design har gjorts. 
Kvalitetsgranskade artiklar har analyserats noga och sammanställts i ett resultat. 

Resultat: Personer med ALS använder sig av både problemfokuserade och 
känslofokuserade copingstrategier. De strategier som visade sig i resultatet var 
kontroll, engagemang, support, acceptans och social support. Känslan av kontroll och 
acceptans av livssituationen är de mest använda strategierna. Genom kontroll kan 
personen med ALS kompensera de förluster sjukdomen medför och med hjälp av att 
acceptera sin situation kan personerna sätta upp nya mål och hålla fokus på nutid. 
Engagemang kan öka energin till hanteringen av sjukdomen. Hjälp utifrån var en del 
som gjorde livet meningsfullt, användandet av hjälpmedel ökade i samband med 
förändring av sjukdomen. Social support kan vara familj och vänner som ger styrka 
och närvaro.  

Slutsatser: Litteraturöversikten har visat att personer med ALS använder problem- 
och känslofokuserade copingstrategier för att hantera sjukdomen.  Faktorer som 
sjukdomens framskridande och vilka resurser som individen har kan påverka vilken 
copingstrategi som används. De mest använda copingstrategierna är acceptans och 
kontroll 

 

Nyckelord: hantering, sjuksköterska, omvårdnad, mixad metod  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Coping strategies among persons with ALS  

 

Abstract 

Aim: The aim of this study was to describe problem focused and emotional focused 
coping strategies among persons with ALS 

Method: A literature review with a mixed method design have been done. Articles with 
reliability and high quality have been analysed and was summerized to a result. 

Result: Persons with ALS use problem focused and emotional focused coping 
strategies. The strategies found was control, engagement, support, acceptance and 
social support. The sense of control and acceptance of the life situation is the most 
common used strategies. Through control, the person with ALS can compensate for the 
losses that the disease causes. With help of acceptance, the individuals can set new 
goals and keep focus on the present. Engagement can increase the power of 
management to the disease. Support was a strategy who made life worth living, the use 
of equipment increased in the connection of the progress. Family and friends can be a 
social support and give strength and presence. 

Conclution: The literature review has shown that persons with ALS uses problem and 
emotional focused coping strategies to management the disease. Factors that affect the 
use of coping strategy is the progression and what resources the person has. The most 
common used coping strategies are acceptance and control.  

 

Keywords: coping, nurse, nursing, mixed method  
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Inledning 

Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en av de sjukdomar som det inte finns någon 
botande behandling för, i genomsnitt lever den drabbade ersonen med diagnosen i 5 
år. Sjukdomen gör att motorneuronen i kroppen förtvinar vilket leder till förlamning 
av muskelgrupper och problem i vardagen. Drygt 200 personer insjuknar årligen i 
Sverige i ALS (Andersen et al., 2012; Andersson, 2017), den siffran är stabil men antalet 
personer som lever med sjukdomen ökar. En av anledningarna är den utvecklade 
vården och specialiserade kliniker (Mehta et al, 2017).  

Är människan osäker, beroende och utan normalfunktion kan det vara svårt att se 
meningen med livet (Schwartz & Lutfiyya, 2012). För att hantera svåra situationer 
används copingstrategier (Lazarus & Folkman, 1984). Sjuksköterskans förmåga att 
kunna delge sin kunskap har inverkan på den vårdsökande personen och dess 
närstående i vården vid ALS, forskning visar att kunskap kan öka välbefinnandet. 
Genom att kartlägga copingstrategierna hos personer med ALS kan sjuksköterskan få 
kunskap för att hjälpa den vårdsökande personen att söka strategier (Madsen, Jeppsen 
& Handberg, 2017).  
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Bakgrund  

Vad är ALS 

Etiologin av ALS är okänd. ALS hör till motorneuronsjukdomar och genom 
ryggmärgsförtvining förstörs mototriska neuron. Symtom kan visa sig som förlamning, 
stegrade eller försvagade reflexer, spasticitet eller ryckningar (Andersen et al., 2012; 
Andersson, 2017).  

En ALS diagnos kan ta lång tid att ställa eftersom det inte finns ett specifikt prov som 
påvisar sjukdomen. För att fastställa diagnosen görs en granskning av motorneurons 
åldrande (Bellomo & Cichminski, 2015). 

ALS är en progressiv sjukdom, de flesta som drabbas avlider inom fem år. Oberoende 
utifrån vilka symtom som varit mer eller mindre dominanta slutar sjukdomsförloppet 
i de flesta fall med andningsinsufficiens och aspirationssvårigheter. Om 
andningsmuskulaturen tidigt involveras i sjukdomen kan sjukdomsförloppet gå 
fortare (Andersen et al., 2012). Forskning kring ALS pågår för att öka förståelsen av 
sjukdomen (McCane et al., 2014). 

 

Vardagen med ALS  

Sjukdomens första symtom kommer oftast smygande och visar sig främst genom 
förlamning i mindre muskelgrupper som i handen, foten eller tungan. Vid förlamning 
i fotens muskulatur är balanspåverkan det första tecknet och tal- och sväljsvårigheter 
om tungans muskulatur är påverkad (Staaf, 2018). Sekundärt innebär sväljsvårigheter 
en ökad mängd saliv och sputum. Senare i sjukdomsförloppet ökar även risken för 
respirationssvårigheter eftersom den begränsade platsen i luftvägarna delvis tas upp 
av sputum (Dong, 2017). 

Sjukdomsförloppet ser olika ut från individ till individ, beroende på hur 
motorneuronen påverkas. Personer med ALS upplever därför en stor osäkerhet då de 
inte vet när och vilka kroppsfunktioner som kommer beröras. Både de fysiska och 
psykiska funktionerna påverkas, förmågan att kontrollera sina känslor minskar och 
brist på motivation beskrivs (Andrews, Pavlis, Staios & Fisher, 2017). En studie från 
2017 visar att trötthet är det påtagligaste symtomet, trots det är trötthet mest 
underbehandlat (Nicholson et al. 2018). Personer med ALS beskriver att ett sluddrigt 
tal är en av anledningarna till minskad motivation för ett socialt liv. Dels eftersom 
personen inte kan förmedla sig på samma sätt och kommunikationen blir komplicerad 
(Neto, Constantini & Chun, 2017).  

Den sociala självbilden mot samhället är för många viktig att upprätthålla hos personer 
med ALS, den har även påverkan på deras självkänsla. När kroppen inte längre 
fungerar som den brukar förändras oftast både självkänslan och självbilden, en förlust 
av identiteten uppstår (Rosengren, Gustafsson & Jarnevi, 2015). Individer med ALS 
beskriver en upplevelse av att de känner sig rånade på livet och framtiden på grund av 
fortskridande förluster av att utföra vardagliga sysslor. Hoppet minskar i samma takt 
som förlusterna ökar (Rosengren et al., 2015). Känslor av hjälplöshet och genans kan 
tillkomma. Personer med ALS beskriver svårigheter med att kontrollera sina känslor 
och hjälplösheten infaller när de i slutändan vet att de själva inte kan styra dem 
(Goldstein & Abrahams, 2013; van der Hulst, Bak & Abrahams, 2015). Flera personer 
som förlorar kontrollen över sina rörelser och blir tvungna att använda sig av 
hjälpmedel beskriver att de kan finna trygghet genom att vara delaktiga i 
vårdprocessen (Hogden, Greenfield, Nugus & Kiernan, 2012).  
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Primärt orsakar inte ALS smärta däremot kan muskel- och skelettdysfunktion leda till 
sekundär smärta på grund av förändringar i bindväv, ben och leder. Begränsad 
rörlighet och oförmågan att göra egna lägesändringar i säng och rullstol kan orsaka 
smärta (Chiò, Mora & Lauria, 2017). 

 

Omvårdnad vid ALS   

Hälsa är inte endast frånvaro av sjukdom, den vårdsökande personen kan vara sjuk 
men ändå uppleva hälsa (Antonovsky, 2005). Helhet, välbefinnande och personens 
upplevelser är några nyckelbegrepp som sjuksköterskan koncentrerar sig på (Svensk 
sjuksköterskeföreningen, 2017). Vården behöver båda synsätten med ett väl 
fungerande samarbete mellan de olika professionerna och dess kunskap för att kunna 
möta den vårdsökandes komplexa vårdbehov (Frenck et al. 2010). Vårdpersonalens 
arbete försvåras genom att begreppet hälsa skiljer sig från individ till individ där både 
kultur och den aktuella situationen spelar roll för den vårdsökandes upplevelse av 
hälsa (Johansson, Weinehall & Emmelin, 2009). 

För att stärka hälsan behöver personen med ALS vara medveten om, identifiera och 
dra nytta av bland annat självkänsla, social support, pengar och planera för framtida 
hälsotillstånd (Eriksson & Lindström, 2007; Braun-Lewensohn & Sagy, 2011). Trots 
att personer med ALS har ett snabbt sjukdomsförlopp med döden som följd ska 
sjuksköterskan kunna använda sig av det salutogena förhållningssättet för att främja 
hälsa (Antonovsky, 2005). 

Sjuksköterskan arbetar efter den etiska koden som grundar sig i fyra områden; 
sjuksköterskan och allmänheten, sjuksköterskan och yrkesutövningen, sjuksköterskan 
och professionen och sjuksköterskan och medarbetare. Genom uppdatering av den 
senaste forskningen, planering av vården och samordning mellan olika professioner 
ökar förutsättningarna för sjuksköterskan att ge god vård (ICN, 2012). Under 
omvårdnaden till personer med ALS är utbyte av kunskap, upplevelse och information 
mellan sjuksköterskan och den vårdsökande personen av stor betydelse (Ozanne & 
Graneheim, 2017). Under sjukdomsförloppet ska den vårdsökande vara delaktig i 
beslutsfattande vilket grundas i en bra interaktion mellan vårdpersonal och 
vårdsökande (Ekman et al, 2011). Eftersom det inte finns någon botande behandling 
och patofysiologin inte är helt kartlagd får de personer med diagnosen en osäker resa 
mot döden. Eftersom ALS är en obotlig sjukdom bör fokus läggas på att skapa mening 
med livet med ett djupare perspektiv och lyfta de saker som individen tycker om. 
Existentiella frågor är vanligt och som sjuksköterska och övrig vårdpersonal bör tid 
läggas på att lyssna på den vårdsökande personen och närstående (Ozanne & 
Graneheim, 2017). 

Utifrån de funktionsvariationer som sjukdomen orsakar riktas insatserna till att lindra 
och kompensera. På flera större sjukhus finns speciella team som arbetar runt personer 
med ALS för att ge de bästa förutsättningarna till god vård för både närstående och 
vårdsökande (Staaf, 2018).   

 

Copingstrategier  

Psykologen Rickard Lazarus (1922-2002) definierar coping som förmågan att kunna 
hantera interna och externa krav som uppfattas ansträngande genom att förändra 
prestationer och sitt eget tänkande (Lazarus & Folkman, 1984).  Copingstartegierna 
har utvecklats genom tiden, numera finns fler är de två copingstrategier som Lazarus 
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och Folkman (1984) tog fram. Problem- och känslofokuserad coping har fungerat som 
en grund där flertalet copingstartegier vuxit fram ur. De copingstrategier som 
uppkommit senare är en del komplement till problem- och känslofokuserad coping och 
några är nya copingstrategier med andra grunder (Carver & Connor-Smith, 2010; 
Folkman & Moskowitz, 2004; Willoughby, 2017). Den här litteraturöversikten 
fokuserar på problem- och känslofokuserad coping enligt Lazarus och Folkmans 
(1984) som är början till de copingstrategier som finns idag. 

Inom den kognitiva beteendeterapin räknas inte individens färdigheter att hantera 
svårigheter och ta itu med saker som observerbara. De copingstrategier som personen 
använder handlar mer om vart i hanteringsprocessen personen är än vilka egenskaper 
som finns sedan tidigare. För att hanteringen ska räknas som en copingstrategi bör 
personen känna att de krav som stöts på överskrider de egna personliga resurserna, 
vilket också gör att coping inte har en färdig handlingsplan utan blir en handling 
utifrån värderingen av situationen. Sättet att handla kan exempelvis yttra sig som 
undvikande, tolererande, accepterande av stressande situationer eller att försöka 
kontrollera miljön. Copingstrategin kan inte bedömas av någon annan än individen 
som själv använder den, utifrån resultatet som personen själv skattat (Lazarus & 
Folkman, 1984). 

Copingprocesssen involverar kontinuerlig förflyttning fram och tillbaka mellan 
förvirring och att arbeta sig gradvis framåt. För att minska risken för personlig 
nedbrytning behöver individen vid flertalet tillfällen backa ett par steg tillbaka för att 
känna en känsla av säkerhet (Lazarus & Folkman, 1984). 

Känslofokuserad coping (emotional coping) används hos personer när en bedömning 
visar att det inte finns någonting att göra. Det kan vara förändringar relaterat till 
skadliga, hotande eller utmanande miljöfaktorer. Känslofokuserad coping handlar om 
att personen ändrar den subjektiva tolkningen av situationen utan att objektivt ändra 
den. I de flesta fall används känslofokuserad coping för att bibehålla hopp och positiva 
tankar (Lazarus & Folkman, 1984). 

Problemfokuserad coping används vid situationer där personen har möjlighet att göra 
ändringar och påverka resultatet. Genom att objektivt identifiera problem, lägga fram 
förslag och överväga vilket förslag som gynnar situationen kan personen sedan skapa 
en lösning. Den här sortens coping påverkas av miljö, motivation och förväntningar 
men även den inre känslan hos personen (Lazarus & Folkman, 1984). 

 

Syfte   

Att beskriva problem- och känslofokuserade copingstrategier hos personer med ALS. 

 

Metod 
Design 
En induktiv litteraturöversikt med mixed metod design har gjorts. Vetenskapliga 
artiklar inom syftets område har samlats in. Kvalitetsgranskade artiklar har 
analyserats noga och sammanställts i ett resultat (Borglin, 2017). Efter 
litteraturöversikten formulerades teoretiska begrepp och slutsatser kunde dras 
(Friberg, 2017a). 
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Urval och datainsamling 

Syftet styrde informationssökningen, sökord som identifierats och använts är: ALS, 
amyotrophic lateral sclerosis, ameotropic lateral sclerosis or lou gehrig's disease, 
coping, coping strategies. De informationskällor som användes i sökningarna var 
databaserna Medline, CINAHL och PsykINFO. Medline är databasen som har 
medicinskt huvudområde i sin forskning och CINAHL har omvårdnad och 
förhållningssätt. PsykINFO har en psykologisk grund med psykologiaspekter om bland 
annat medicin, omvårdnad och sociologi (Karlsson, 2017). Informationssökningens 
begränsningar var artiklar som publicerats tidigast 2009, skrivna på engelska och var 
peer reviewed. Artiklarnas inklusionskriterier var vuxna män och kvinnor. Första 
sökningarna gjordes 2018-04-16 följt av 2018-08-16, 2018-07-25, 2018-09-25 och 
2018-09-26.  

Samtliga rubriker i sökningens träffar lästes, i de artiklar med relevant rubrik till den 
här litteratutöversiktens syfte lästes även abstrakt. Slutligen lästes artiklarnas resultat 
om deras abstrakt var väsentliga för litteraturöversikten (Karlsson, 2017). Artiklarnas 
resultat granskades enligt Jönköpings hälsohögskolas kvalitetsgranskningsprotokoll 
(se bilaga 1 & 2). Artiklarna får poäng och blir bedömda i Del I och Del II. För att 
artikeln ska vara kvalitetsgodkänd och kunna användas krävs 4 poäng i Del I och minst 
7 av 8 i Del II. En artikelmatris sammanställdes av de artiklar som uppfyllde tillräckligt 
god kvalité för att sedan ingå i analysen (se bilaga 3). 

Samtliga rubriker bland sökningens träffar lästes, i de artiklarna med relevant rubrik 
till den här litteraturöversiktens syfte lästes även abstrakt. Slutligen lästes artiklarnas 
resultat om deras abstrakt var väsentliga för studien (Karlsson, 2017). Sökningarna gav 
8 artiklar (se bilaga 4) och därefter gjordes sekundärsökningar i form av manuell 
sökning utifrån referenslistor i andra studier, som gav ytterligare 4 artiklar.  

Artiklarnas resultat granskades enligt Jönköpings hälsohögskolas 
kvalitetsgranskningsprotokoll (se bilaga 1 & 2). Artiklarna får poäng och blir bedömda 
i Del I och Del II. För att artikeln ska vara kvalitetsgodkänd och kunna användas krävs 
4 poäng i Del I och minst 7 av 8 i Del II. En artikelmatris sammanställdes av de artiklar 
som uppfyllde tillräckligt god kvalité för att sedan ingå i analysen (se bilaga 3). 

Sökningarna och kvalitetsgranskningarna resulterade i 12 stycken artiklar men under 
analysen sorterades ytterligare två artiklar bort då de inte svarade tillräckligt på 
litteraturöversiktens syfte. Slutligen sammanställdes 10 artiklar till att användas i 
resultatet, tre kvalitativa och sju kvantitativa.  

 

Dataanalys  

Friberg (2017b) beskriver en kvalitativ analysmodell för i fem steg som har använts för 
att analysera de tre kvalitativa artiklarnas resultat. Insamlad data skrevs ut och lästes 
noga för att få en förståelse för artiklarna. Steg 2 innebar en djupare analys och 
sammanfattning utifrån artiklarnas resultatdel, där huvudfynd som var kopplade till 
syftet söktes. Det här gjordes var för sig för att få en bredare översikt och analys. 
Artiklarna numrerades för att lättare särskilja dem. En sammanfattning av vardera 
artiklar gjordes på papper där även de användbara copingstrategier skrevs upp och 
kategorirserades in under känslofokuserad coping och problemfokuserad coping. De 
enskilda analyserna slogs samman i steg 3, de diskuterades och jämfördes för att sedan 
sammanstråla de använda copingstrategierna i form av nyckelord. De nyckelord som 
hade samma betydelse men benämndes olika kategoriseras in i sex olika underteman 
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(se Tabell 1). Steg 4 innebar att artiklarna jämfördes för att hitta likheter och olikheter. 
Utifrån de underteman som arbetades fram i steg 3 lästes artiklarnas resultat igenom 
en gång till och det som svarade på litteraturöversiktens syfte markerades upp med 
färgpennor, en färg för vardera undertema. I steg 5 beskrivs underteman och dess 
nyckelord som sedan delas in i två huvudteman, Känslofokuserad coping och 
problemfokuserad coping. Tre problemfokuserade underteman lokaliserades, 
kontroll, support och engagemang och tre känslofokuserade, positivt tänkande, 
acceptans och social support som sedan visas i resultatet. I tabell 4 presenteras 
analysen av de kvalitativa artiklarna.  

Sju kvantitativa artiklarna har analyserats med hjälp av en analysmodell bestående av 
tre steg. Artiklarna skrevs ut, numrerades och lästes noga igenom ett flertal gånger för 
att få en djupare förståelse av artiklarnas innehåll. Steg 2 innebar en strukturering av 
vardera artikels innehåll, såsom syfte, metod och resultat. De kvantitativa artiklarna 
granskades gällande signifikansnivå för att få med trovärdiga fakta. Endast de 

resultaten med signifikansnivå på p  0,05 användes (se Tabell 3). Slutligen i steg 3 
identifierades likheter och skillnader mellan artiklarna (Friberg, 2017a). Artiklarnas 
tillvägagångssätt och mätinstrument jämfördes. De två huvudgrupper som användes 
var känslofokuserad coping och problemfokuserad coping (se Tabell 1). En 
sammanställning gjordes med hjälp av en tabell där artiklarna kategoriserades 
beroende på vilket mätinstrument de använt. Där efter markerades de sex mest 
använda undergrupper i vardera mätinstrumentet med en riktad pil uppåt, resterande 
markerades med en pil riktad nedåt. I tabell 3 presenteras analysen av de kvantitativa 
artiklarna. 

 

Tabell 1  

Underteman Nyckelord 

Acceptans filosofiskt tänkande, acceptans, general health 
perception 

Engagemang engagemang, positive action, emotional role 
functioning 

Kontroll planering, control, självständighet 

Social support family and friends, social functioning 

Support instrumental support 

Positivt tänkande positive thinking, positive reframing 

 

Forskningsetiska överväganden 

De etiska principerna ska alltid följas när människor har ett deltagande i studier, men 
eftersom vi gjort en litteraturstudie behövs inget etiskt godkännande. De etiska 
principerna om autonomi, att göra gott och rättvisa ska ändå finnas med i tankarna 
(Sandman & Källström, 2013). De artiklar vi använder oss av är etisk granskade, enligt 
svensk lagstiftning måste forskning som berör människor få godkännande av en 
regional etikprövningsnämnd. Det finns två lagar som styr forskningsetiken, det är lag 
om etikprövning av forskning som avser människor (SFS, 2003; 2008) och 
personuppgiftslagen (SFS,2018:218). Helsingforsdeklarationen är etiska principer 
kring människor som ingår i forskning där den vårdsökande personens hälsa, 
välbefinnande och rättigheter går före forskningen (Helsingforsdeklarationen, 2008). 
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Resultat      

Resultatet består av tio vetenskapliga artiklar där tre stycken är av kvalitativ ansats och 
sju stycken av kvantitativ. Totalt medverkade 73 personer i de kvalitativa studierna och 
280 personer i de kvantitativa (se Tabell 2). 

De kvantitativa artiklarnas resultat beskrivs först i text och därefter i tabell 2 syns ett 
förtydligande över de använda mätinstrumenten samt antal deltagare i vardera artiklar 
och dess land.   

Resultatet från de kvalitativa artiklarna beskrivs i text följt av analysen i tabell 4 där 
antalet deltagare redovisas.

 

Figur 1. 
 
KF= känslofokuserad 
coping 

A – Acceptans 
SS - Social support 
P- Positivt tänkande 

 
PF- problemfokuserad 
coping 

K - Kontroll 
E - Engagemang 
S – Support

 
Kvantitativa artiklar  
Känslofokuserad coping 

Positivt tänkande är tillsammans med acceptans den mest använda känslofokuserade 
copingstrategi (Jakobsson-Larsson et al., 2014; Jakobsson-Larsson et al., 2015; Montel 
et al., 2012a; Montel et al., 2012b; Tramonti et al., 2012). Positivt tänkande och support 
har en positiv korrelation (p<0,05) (Jakobsson-Larsson et al., 2015; Tramonti et al., 
2012). Sjukdomens utbredning påverkar förmågan till att använda positivt tänkande 
som en copingstrategi (p<0,02). Ju mer sjukdomen breder ut sig desto svårare blir det 
att använda positivt tänkande (Montel et al., 2012b). Positivt tänkande hade en negativ 
korrelation med depression (p<0,05). Individer med symtom på depression använde 
inte positivt tänkande lika ofta som de utan (Jakobsson-Larsson et al., 2014).  

Acceptans av sin situation var något som många fann under sjukdomens förlopp. Att 
vara förstå och vara lugn över sjukdomen och tänka att det som sker det sker användes 
av personer med ALS och ökade även under sjukdomens förlopp (Jakobsson-Larsson 
et al., 2014). Acceptans visar sig som en av de mest använda känslofokuserade 
copingstrategierna i de kvantitativa artiklarna (Jakobsson-Larsson et al., 2014; 
Jakobsson-Larsson et al., 2015; Montel et al., 2012a; Montel et al., 2012b; Lulé et al., 
2011; Tramonti et al., 2011). De individer som använder sig av acceptans som 
copingstrategi uppger mindre symtom på depression, vilket innebär att acceptans har 
en negativ korrelation med depression (p-0,01) (Tramonti et al., 2011). En positiv 
korrelation finns mellan acceptans och support tillsammans med självständighet 
(p<=0.05). Support stärker förmågan till att acceptera situationen som sjukdomen 
orsakar samtidigt som acceptans stärker viljan till support och känslan av 
självständighet ökar (Jakobsson-Larsson et al., 2015). 
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Social support används som en copingstrategi genom sammanhållning med familj och 
vänner ger det personer med ALS styrka till att hantera sjukdomen (Montel et al., 
2012a; Lulé et al., 2011; Tramonti et al., 2011). Social support har negativ påverkan på 
depression (p<=0,05) (Tramonti et al., 2011).  

Undvikande/förnekande används mer som copingstrategi hos dem med högre 
skattning av den fysiska funktionen på skattningsskalan amyotrophic lateral sclerosis 
functional rating scale, reviced (ALSFRS-R) (37,5 & 37.59) (Jakobsson-Larsson et al., 
2014; Jakobsson-Larsson et al., 2015) än dem med lägre (28,2 & 28,4) (Montel et al., 
2012a: Montel et al., 2012b). 

Jakobsson-Larsson et al. (2014) och Jakobsson-Larsson et al. (2015) visar att personer 
med högre skattning på ALSFRS-R funktionsskalan använder support som 
copingstrategi i större utsträckning än de personerna med sämre funktion (Montel et 
al., 2012a: Montel et al., 2012b). Dock visar Tramonti et al. (2012) att support är en 
användbar copingstrategi trots en lägre skattning på ALSFRS-R funktionsskala  

De två artiklarna från Sverige visar högst poäng på ALSFRS-R funktionsskala (37,59 & 
37,5), därefter Frankrike (28,4 & 24,2) och lägst poäng har Italien (22,21 & 20,75). Det 
finns två studier från vardera av länderna och deras ALSFRS-R poäng är i närheten av 
varandra. Det här tyder på att studierna i Sverige har gjorts tidigare i 
sjukdomsförloppet och senare i Italien. (Jakobsson-Larsson et al., 2014; Jakobsson-
Larsson et al., 2015; Montel et al., 2012a; Montel et al., 2012b; Tramonti et al., 2011; 
Tramonti et al., 2012). 

Montel et al. (2012a) och Montel et al. (2012b) har distraktion som en användbar 
copingstrategi på båda sina studier vilket inte har visat sig i någon annan.  

I jämförelse mellan studien men högst ALSFRS-R poäng (37,9) respektive lägst (20,75) 
var copingstrategierna olika, den enda gemensamma strategin var engagemang 
(Tramonti, et al,. 2011; Jakobsson-Larsson et al., 2015).  

 

Problemfokuserad coping 

Enligt de kvantitativa artiklarna är kontroll den mest använda copingstrategi 
(Jakobsson-Larsson, Nordin, Askmark & Nygren, 2014; Jakobsson-Larsson, Nordin & 
Nygren, 2015; Montel, Albertini & Spitz, 2012; Montel, Albertini, Desnuelle & Spitz, 
2012; Tramonti, Bongioanni, Franciullacci & Rossi, 2012). Positivt beteende och 
positiva tankar har ett samband, de stärker varandra och andra funktionella 
copingstrategier såsom självständighet (p-<0.01). Självständighet har i sin tur en 
positiv korrelation med support (p<0,05) (Tramonti et al., 2012). Självständighet 
minskar risken för depression (p = 0,01) och ångest (p = 0,05) (Jakobsson-Larsson et 
al., 2014; Jakobsson-Larsson et al., 2015). Beroende på hur den fysiska funktionen 
skattas påverkar den känslan av självständighet (p<0.01) (Tramonti et al., 2012). 

Studien visar att flertalet personer med ALS använder sig av fysiska hjälpmedel för att 
hantera situationer som sjukdomen orsakar (Jakobsson-Larsson et al., 2014; 
Jakobsson-Larsson et al., 2015; Tramonti et al., 2012). Support bidrar till positivt 
tänkande och positiv handling (p<=0.05) samtidigt som risken för depression minskar 
(p <= 0.05) (Jakobsson-Larsson et al., 2014). Ju längre in i sjukdomen desto högre 
betydelse har support för att upprätthålla positiv tanke och handling (p<0.05) 
(Tramonti et al., 2012). 



 15 

Sex av sju kvantitativa artiklar visar att engagemang är ett av de problemfokuserade 
copingstrategier som används hos personer med ALS (Jakobsson-Larsson et al., 2014; 
Jakobsson-Larsson et al., 2015; Montel et al., 2012b; Lulé et al., 2011; Tramonti, 
Bongioanni, Di Bernado, Davitti & Rossi, 2011; Tramonti et al., 2012). Engagemang 
har en negativ korrelation med depression, vilket innebär att de individerna med högt 
skattat engagemang känner färre symtom på depression (p- <0,01) (Jakobsson-
Larsson et al., 2014; Tramonti et al., 2011). Den fysiska funktionen har positiv 
korrelation till engagemang (p<=0,05) (Jakobsson-Larsson et al., 2014).
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Tabell 2. Studiernas sex mest använda undergrupperna av problem- och känslofokuserade copingstrategier markeras med  och resterande markeras med . Använda 

underteman markeras med färger: Gul: Support, Blå: Acceptans, Ljusblå: Positivt tänkande, Orange: Engagemang, Grön: Kontroll 

Studier  Jakobsson-

Larsson, 

Nordin, 

Askmark 

&Nygren, 

2014 

Jakobsson-

Larsson, Nordin 

&Nygren, 2015 

Montel, 

Albertini & 

Spitz, 2012 

Montel, 

Albertini, 

Desnuelle & 

Spitz, 2012; 

Lulé et al., 

2011 

Tramonti, 

Bongioanni, Di 

Bernado, Davitti & 

Rossi, 2011 

Tramonti, 

Bongioanni, 

Franciullacci & 

Rossi, 2012 

Antal deltagare 33 36 49 30 30 40 62 

Land Sverige  Sverige Frankrike Frankrike Tyskland  Italien Italien  
 

       

Mätinstrument         

ALSFRS-R (Funktional rating scale, Reviced. Skalan når upp till 40 där 40 betyder full fysisk funktion) 

 
37,5 37,59 28,2 28,4 27,9 20,75 22,21 

COPE (Questionarrie of coping strategies)  

Active        

Planning        

Instrumental support        

Emotional support        

Venting        

Positive reframing         

Acceptance        

Denial         

Self Blame         

Humour        

Religion        

Distraction         

Substance use        

Disengagement        
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Friberg inventory on personality traits 

Satisfaction with own life        

Social orientation         

Commitment        

Self-consciousness        

Anxiousness        

Aggressiveness        

Demands        

Psychosomatic disorder        

Health concerns        

Openness        

Extraversion        

Emotionality         

MNDCS (Motorneuron disease coping scale) 

Support        

Positive action         

Independence        

Aviodance/venting        

Information seeking         

Positive thinking         

item 15 ‘I am philosophical 

about my illness, whatever will 

be will be’  
       

item 19 ‘I make use of 

alternative/ complimentary 

therapies’  
       

item 20 ‘I take comfort in my 

spiritual/religious beliefs’  
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Health-related Quality of life → Short form (SF-36) 

Physical functioning         

Physical role function         

Bodily pain         

General health perception        

Vitality         

Social function        

Emotional role functioning        

Mental health        

 

 

Tabell 3. Signifikansnivån av sex undergrupperna på problem- och känslofokuserade copingstrategier  

 Problemfokuserad coping Känslofokuserad coping  
 Kontroll Support Engagemang Positivt tänkande  Acceptans  Social support   

Kvantitativa 
Jakobsson-Larsson, Nordin, 

Askmark & Nygren, 2014 

X 

(p  0,05) 

X 

(p  0,05) 

X 

(p  0,05) 

X 

(p  0,05) 

  

Jakobsson-Larsson, Nordin & 

Nygren, 2015 

X 

(p  0,05) 

X 

(p  0,05) 

X 

(p  0,05) 

X 

(p  0,05) 

X 

(p  0,05) 

 

Montel, Albertini, Desnuelle & 

Spitz, 2012; 

X  

(p  0,05) 

  X 

(p  0,05) 

X 

(p  0,05) 

X 

(p  0,05) 

Montel, Albertini & Spitz, 2012 X 

(p  0,03) 

 X 

(p  0,05) 

X 

(p  0,04) 

X 

(p  0,05) 

 

Lulé et al., 2011   X 

(p  0,02) 

 X 

(p  0,04) 

X 

(p  0,01) 

Tramonti, Bongioanni, Di Bernado, 

Davitti & Rossi, 2011 

  X 

(p  0,01) 

  X 

(p  0,01) 

Tramonti, Bongioanni, 

Franciullacci & Rossi, 2012 

X 

(p  0,05) 

X 

(p  0,05) 

X 

(p  0,05) 

X 

(p  0,05) 
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Kvalitativa artiklar  

Problemfokuserad coping 

Att kunna styra över omvårdnadstjänster är ett sätt som leder till kontroll över vården 
och känslan av förlust förskjuts till senare (Foley, Timonen & Hardiman, 2014). 
Deltagarna i Ozanne, Graneheim och Strang (2013) beskriver ett behov av att behålla 
kontroll för att anhöriga inte ska känna sig tvungna att involveras i sjukdomen. 
Sjukdomens förluster stimulerade flera deltagares tankar till problemlösningar. 
Genom att personen ändrar sitt sätt att handla och agera kunde kontrollen bibehållas 
(King, Duke & O’Connor, 2009). 

Personer med ALS kan med hjälp av support uppleva mening med livet, trots sjukdom 
och konsekvenser till sjukdomen. Support ger även en stärkande vilja till att leva. Hjälp 
utifrån var nödvändigt för att göra livet meningsfullt, även att kunna lita på att få den 
fysiska hjälp de behöver (Ozanne et al., 2013). Det finns en ständig rörelse i tanken om 
den support som kommer behövas till den framåtskridande sjukdomen. Eftersom 
personer med ALS anpassar sig till de kroppsliga resurser som de har kvar sker även 
kontinuerlig anpassning till hjälpmedel i takt till de förluster sjukdomen för med sig 
(King et al., 2009) 

Engagemang i det som ännu inte är förlorat gav styrka att bibehålla normalitet (Foley 
et al., 2014). Genom engagemang upprätthålls känslan av att var behövd. Aktivt liv 
skapar en frihetskänsla (Ozanne et al., 2013). Deltagarna i King et al. (2009) 
engagerade sig i offentliga frågor såsom rättigheter för personer med 
funktionsvariationer. 
 

Känslofokuserad coping 

Positivt tänkande innebär att ändra de tankar som handlar om problem. Om en metod 
inte är effektiv kan positivt tänkande göra att den känns användbar (Ozanne et al., 
2013; King et al., 2009). Personer med ALS kunde uppfatta det enklare att vara glad 
över småsaker, det var inte längre viktigt att spendera tid på saker som förut kunde 
uppfattas som irriterande (Ozanne et al., 2013). Saker som inte fungerade kändes 
meningslöst att lägga tid på och genom att skriva ner det positiva blir det påminnelser 
till sig själv att fortsätta kämpa (King et al., 2009).  

Förmågan att acceptera de resurser som finns kvar gör att fokus kan läggas på nutid 
(Foley et al., 2014; Ozanne et al., 2013). Trots sjukdom med konsekvenser hittade 
personer med ALS mening, genom acceptans stärktes viljan till att leva (Ozanne et al., 
2013). Genom acceptans kunde deltagarna medvetet ändra sina tankar om 
förändringarna och sätta upp nya mål i livet (King et al., 2009). 

Familj, föräldraskap och fritid var meningsfulla aspekter som gav energi (Foley et al., 
2014). Tid för att umgås med familj och vänner prioriteras (King et al., 2009). Familj 
och vänner ger styrka och mening genom deras närvaro och support (Ozanne et al., 
2013).  
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Tabell 4. Kvaltitativa artiklar kopplade till underkategorier.  
 Antal 

deltagare 

Problemfokuserad coping Känslofokuserad coping 

Kontroll Support Engagemang Positivt 

tänkande  

Acceptans  Social 

support   
 

Foley, Timonen 

& Hardiman, 

2014 

 
35 

Kontroll av 
tjänsteleverantörer, 

kontroll och 
anpassning till 

förluster. 

 Engagemang gav 
energi i deras kamp 

om att återfå 
normalitet. 

 Fokus på 
nutiden och få 
kontroll över 

det. 

Familj, 
föräldraskap och 
fritiden är viktig 
men känns långt 

bort. 

King, Duke & 

O’Connor, 2009 

 
25 

Händelser 
stimulerade till 

problemlösande 
tankar, hur ska jag 

göra nu för att 
behålla kontrollen 

Användandet av 
utrustning 

ökade i samband 
med förändring 

Engagerade sig i 
offentliga frågor så 
som rättigheter för 
personer med ALS. 

Genom att skriva 
citat på 

köksväggarna för att 
påminna sig själv om 
att fortsätta kämpa. 

Reagerade 
genom att sätta 
nya mål i livet 

Förändringar i 
miljön kan få 

inverkan på en 
persons förmåga 

att inkluderas. 

Ozanne, 

Graneheim & 

Strang, 2013 

 
14 

Behov av kontroll 
för att inte försvåra 

eller var en 
belastning för någon 

anhörig 

Hjälp utifrån var 
nödvändigt för 
att göra livet 
meningsfullt 

Känslan av att vara 
behövd och att vara 
aktiv för en känsla 

av frihet 

Ibland kunde det 
vara lättare att vara 
glad för småsaker.  

Vad jag har för 
resurser och vad 
jag kan göra idag 

Social support ger  
styrka och mening 

genom närvaro och 
stöd. 
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Metoddiskussion 

Litteraturöversikten är en mixedmetod som innehåller både kvalitativa och 
kvantitativa artiklar i resultatet vilket ger en djupare analys av ämnet. Metoden kan 
styrka resultatet från både en kvalitativ och kvantitativ vinkel vilket gör resultat mer 
trovärdigt (Borglin, 2017).  

Endast en liten förförståelse om copingstrategier fanns sedan tidigare vilket gör den 
här litteraturöversikten nästan förutsättningslös. Litteraturöversiktens design var 
induktiv för att få fram copingstrategier som användes utan någon vetskap om vilka 
strategier som skulle påträffas. Det här är ett förstagångsarbete vilket kan påverka 
trovärdigheten. 

Medverkade personer i de tre kvalitativa artiklarna var 73 personer och deltagarna i de 
sju kvantitativa artiklarna var 280 personer. Den här litteraturövesikens resultat 
består sammanlagt av 353 deltagande från få artiklar vilket gör det svårt att dra 
generella slutsatser. I och med att artiklarna var få och en induktiv design har använts 
finns en risk att litteraturöversikten inte har givit en ökad förståelsen utan bara en 
förklaring av materialet (Priebe & Landström, 2017).  

Skillnad mellan antalet kvalitativa och kvantitativa medverkande finns eftersom det 
förekommer fler kvantitativa artiklar i litteraturöversikten än kvalitativa. Det här 
påverkar inte resultatet i litteraturöversikten eftersom artiklarna är väl analyserade 
och sorterade i underteman. Hade de kvalitativa artiklarna stått för sig hade de varit 
en svagare del eftersom deltagarna är få, nu läggs de ihop med de kvantitativa och 
styrker varandra (Borglin, 2017). 

Syftet speglas olika i artiklarna, här finns utrymme för tolkning. De kvalitativa delarna 
har subjektiva och individuella svar medan de kvantitativa är mer konkreta med 
generella beskrivningar. Artiklarna analyserades utifrån den här litteraturöversiktens 
syfte. Tolkning har behövt användas i båda typer av artiklar för att sammanställa 
nyckelorden i underteman för att få ett mer konkret resultat. Det här kan ses som en 
svaghet till arbetet, därför finns ett förtydligande i dataanalysen som beskriver hur 
nyckelorden har tolkats.  

Artiklarna var skrivna på engelska och eftersom litteraturöversikten är gjord på 
svenska behövdes en översättning göras, därför kan feltolkningar uppstått under 
analysen. Lexikon har använts för att översätta de ord som inte förstås. Tidsspannet 
på de använda artiklarna var från 2009-2018 för att få med den senaste forskningen.  
Hade inte sökningen haft tidsbegränsning kan det ha givit fler relevanta artiklar men 
inte den mest aktuella forskningen. Det här kan bero på söktekniken som användes 
och tyder även på att det behövs framtida forskning inom området.  

Kvalitetsgranskningen gjordes både enskilt och tillsammans för att öka validitet och 
reliabilitet. Det här leder till diskussion kring granskningen som ger likvärdig 
bedömning (Friberg, 2017a). De kvantitativa artiklarna fick inte full poäng på 
kvalitetsgranskningen vilket inte ger fullständig kvalitet. Artikelsökningen gav få 
artiklar och begränsade antalet att välja mellan. Med fler artiklar hade det varit större 
chans att kvalitetsgränsen för utvalda artiklar varit högre.  

Efter att analys och kvalitetsgranskning var gjord framkom det att två artiklar inte 
längre var relevanta. De svarade inte på den här litteraturöversiktens syfte och 
plockades därför bort.   

Databaser som använts är CINAHL och PsykINFO som har koppling till omvårdnad, 
samt MedLine som fokuserar mer på den medicinska delen.  
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PsykINFO användes inte i de första provsökningarna, men eftersom artiklarna inte var 
tillräckliga många valde vi att lägga till PsykINFO för att bredda sökningen.   

Lulé et al. (2011) och Tramonti et al. (2011) har inte konkreta copingstrategier som 
mätinstrument därför har tolkningar gjorts för att kunna placera dem i underteman 
och sedan resultatet.  

 

Resultatdiskussion  

Resultatet visar att kontroll är den mest använda problemfokuserade copingstrategi 
hos personer med ALS, det är ett sätt att kompensera sjukdomens förluster. ALS 
sjukdomsförlopp kan inte kontrolleras därför stimuleras tankarna till 
problemlösningar i vardagen för att bibehålla kontroll. Real, Dickhaus, Hautzinger och 
Kübler (2014) visar att krav som uppfattas svåra och där copingstrategierna gör 
situationen hanterbar genom kontroll kan öka personens välbefinnande. 
Sjuksköterskan kan erbjuda hjälp till kontroll i form av information och även genom 
det interprofessionella team som sjuksköterskan är en del av (Jeffery & Fish, 2018; 
Bede et al., 2011). Genom att intressera sig i det som är viktigt för personen kan 
identifiering av individernas resurser och det som gör livet meningsfullt göras och 
sjuksköterskan kan stötta personer med ALS att hitta balans i vardagen (Jeffery & Fish, 
2018). 

I resultatet ser vi flertalet personer med ALS fokusera på hälsa och att leva ett så 
engagerat liv som möjligt med en fungerande vardag. Genom att personer engagerar 
sig känner många att de fortfarande aktivt kan påverka den tiden de har kvar i livet. 
Engagemang hjälper personerna att kunna uppleva saker som är av betydelse, det här 
stärks av Ozanne, Graneheim, Persson & Strang (2012) som även visade att förmågan 
till engagemang förändras under sjukdomens utbredning. Personcentrerat 
beslutsfattande kan få personer med ALS att öka sitt engagemang till både sjukdom 
och framtid. Tillsammans med tidsplanering, anpassning till vardagen och hjälp av 
sjuksköterskans expertis om personcentrerad omvårdnad kan engagemanget öka 
ytterligare (Hogden, Greenfield, Nugus & Kiernam, 2015; Jeffery & Fish, 2018). 

Social support är strategi som hjälper personer med ALS att hantera 
sjukdomssituationen, det hjälper individerna att se det positiva och värdera 
meningsfulla aspekter. Både personer med ALS och deras släktingar beräknar social 
support som viktiga områden i livet (Olsson, Markhede, Strang & Persson, 2010). 
Sjukdomens förlopp innebär att personer med ALS har ett ökat omvårdnadsbehov och 
många är bekymrade över att vara en belastning för familjen. Vikten av kompetent 
vårdpersonal beskrivs framför allt i sjukdomens sista del för att öka personens och 
familjens trygghet då behovet av hjälp är större (Whitehead, O’Brien, Jack & Mitchell, 
2011). 

Att ta hjälp av omvårdnadspersonal eller handha hjälpmedel var en strategi som 
användes, här kan sjuksköterskan vara med och stötta genom omvårdnadsåtgärder. 
För att underlätta andningen bör huvudändan vara höjd, uppmuntra till djupandning 
flera gånger om dagen och eventuellt suga luftvägarna vid behov. Stödstrumpor kan 
användas som profylax för att bibehålla blodflödet och minska risken för tromboser, 
på så sätt kan aktivitet och delaktighet finnas en längre tid genom sjukdomens förlopp. 
Omvårdnaden är en stor del för att kunna hantera situationen som sjukdomen för med 
sig (Jeffery & Fish, 2018). Genom datainsamlingen och kartläggning av vårdtagarens 
fysiska och sociala färdigheter och brister kan sjuksköterskan planera åtgärder som är 
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anpassade efter individens behov för att skapa balans i vardagen (Carnevali, McCorkle, 
Mitchell & Tanner, 1990).  

 Acceptans är ett sätt att hantera ALS vilket leder till att fokus kan läggas på det som är 
betydelsefullt. Genom att leva i nuet och ta en dag i taget kan personer med ALS 
fokusera på det som är viktigt för stunden. Ozanne et al. (2012) visar att de individer 
som har förmågan att acceptera sjukdomen och leva i nuet upplever minskad smärta 
och ångest över framtiden. Förluster som ALS för med sig gör att personerna ständigt 
kastas mellan acceptans och förtvivlan. Acceptans är en av de mest använda 
strategierna för att hantera situationen enligt vår litteraturöversikt.  

Resultatet visar att användning av support, positivt tänkande, engagemang och 
kontroll som copingstrategier innebär färre symtom på depression. Som vårdpersonal 
är en medvetenhet av det här relevant för att kunna stötta i omvårdnaden och 
sjukdomsförloppet. En person med minskad funktion löper större risk för att inte välja 
support som copingstrategi vilket i sin tur leder till större risk att drabbas för 
depression. Depression har negativ korrelation med flertalet copingstrategier. De 
individer som befinner sig i den senare delen av sjukdomsförloppet lider i större 
utsträckning av depression och ångest än övriga befolkningen. De personer som 
befinner i ALS tidiga stadium har inte mer depression och ångest än övriga 
befolkningen (Pagnini, Lunetta, Banfi, Rossi, Gorni, Castelnuovo, G., ... Molinari, 
2012; Turner, Goldacre, Talbot & Goldacre, 2016).   

 

Slutsats 
Litteraturöversikten har visat att personer med ALS använder problem- och 
känslofokuserade copingstrategier för att hantera sjukdomen.  Faktorer som 
sjukdomens framskridning och vilka resurser som individen har kan påverka vilken 
copingstrategi som används. De mest använda copingstrategierna är acceptans och 
kontroll.  Acceptans gav personer med ALS tid och energi, vilket kunde läggas på saker 
som var värdefulla. Kontrollen gjorde att personer med ALS kunde vara delaktiga i 
vården och styra sin vardag.   

Kliniska implikationer  
Sjuksköterskan har en nyckelroll i att stödja personer med ALS i sin vård genom 
kunskap om omvårdnad som kan vara till god användning. Litteraturöversikten visar 
två copingstartegier trategier personer med ALS använder och genom att 
sjuksköterskan har kunskap kring dessa copingstrategier kan det hjälpa och ge stöd i 
omvårdnaden som berör det här området. Genom att se till personer med ALS  resurser 
och göra det möjligt för dem att delta i omvårdnaden kan deras livskvalité öka. Därför 
är det viktigt att från början få en bra kontakt och skapa en relation.  
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https://primo.library.ju.se/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_wj10.1111/jocn.12557&context=PC&vid=jul&lang=en_US&search_scope=jul_all&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=default_tab&query=any,contains,coping%20stradegies%20among%20patients%20with%20&offset=0


 

 

Coping with amyotrophic 

lateral sclerosis; from 

diagnosis and 

during diseaseprogression 

Jakobsson Larsson, 

Birgitta ; Nordin, Karin ; 

Nygren, Ingela 

Journal of the Neurological 

Sciences, 15. 2016 

Motor Neuron Disease 

Coping Scale and Hospital 

Anxiety and Depression 

Scale, Amyotrophic lateral 

Sclerosis Functional rating 

scale. 

The aim was to evaluate 

the specific coping 

strategies that patients with 

ALS use, as well as to 

determine if there area ny 

diffrences in use of coping 

strategies in the early 

stages of the disease and 

over time. Secondly the 

study aims to investigate if 

there is a correlation 

between the use of diffrent 

coping strategies, 

emotional well-being and 

physical function from 

diagnosis during the 

disease progression.  

En prospektiv, longitudinell 

och deskriptiv design, 

kvantitativ studie. Data 

samlades in hos 36 personer 

(20 män /  

16 kvinnor) från diagnos och 

2 år framåt. 

  

Living with amyotrophic 

lateral sclerosis/motor 

neuron disease 

(ALS/MND): decision-

making about ’ongoing 

change and adaptation’ 

King, Susan J ; Duke, 

Maxine M ; O’Connor, 

Barrie A 

Journal of Clinical 

Nursing, March 2009 

 

Decision making in ALS 

about future 

Most research about 

amyotrophic lateral 

sclerosis/motor neuron 

disease is medically 

focused on cause and cure 

for the illness. The aim 

was to present a model that 

explicates the dimention of 

change and adaptation as 

revelated by people who 

are diagnosed and live 

with amyotrophic lateral 

sclerosis/motor neuron 

disease as described by 

people with the disease. 

 

 

Kvalitativ studie med 

grounded theory användes 

för både datainsamling och 

jämförande analys. 

De 25 deltagarna 

använde beslutsfattande i 

ett cykliskt mönster för 

’ongoing change and 

adaptation’ som sedan 

blev basen för en modell 

Den modell som tas 

fram i studien kan 

hjälpa till att förstå 

hur personer med 

ALS/MND tänker om 

framtida anpassning. 

Tankesättet kan 

ändras från dag till 

dag, men modellen 

visar att det är för 

vissa möjligt att leva 

positivt. 
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https://primo.library.ju.se/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_sciversesciencedirect_elsevierS0022-510X(15)30107-6&context=PC&vid=jul&lang=en_US&search_scope=jul_all&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=default_tab&query=any,contains,coping%20with%20amyotrophic%20lateral%20sclerosis%20from%20diagnosis&sortby=rank&offset=0
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Emotional adjustment in 

amyotrophic lateral 

sclerosis (ALS) 
Lulé, Dorothée ; Pauli, 

Sandra ; Altintas, Ertan ; 

Singer, Ulrike ; Merk, 

Thomas ; Uttner, Ingo ; 

Birbaumer, Niels ; 

Ludolph, Albert 

Journal of Neurology, 

2012, 

 

Coping Despite the devastating 

motor impariment, a 

significant number of 

patients with amyotrophic 

lateral sclerosis (ALS) 

maintain a good 

psychosocial adjustment. 

Here we investigated 

whether this is specific for 

ALS or a more general 

characteristic of terminal 

disease. 

 

30 personer (16 kvinnor och 

14 män) med ALS svarade 

på frågor  

Både personer med ALS 

och cancer visade på god 

psykosocial anpassning, 

ingen skillnad i QoL 

eller depression. 

Skillnaden fanns vid 

användning av 

problemfokserad coping, 

där personer med ALS 

använde det mindre. 

Båda grupperna 

visade handlingsbar 

psykosocial 

anpassning till sin 

sjukdom. Skillnaden i 

aktiv coping mellan 

grupperna kan 

förklaras med kön. 

Till slut kan 

uppmärksammas att 

de neurologiska 

förändringarna inte är 

associerade med de 

psykosociala. 

Evolution of Quality of 

life, Mental Health, and 

Coping Strategies in 

Amyotrophic lateral 

sclerosis: A Pilot Study 

Montel, Sébastian ; 

Albertini Laurence ; 

Desnuelle, Claude ; Spitz, 

Elisabeth 

Journal of palliative 

medicine, 2012 

QoL 

Mental health 

Most of the results of ALS 

and impact mental healthas 

and adaptation process of 

people who are affected 

that is available are cross-

sectional 

The aim of this study was 

to study the evolution of 

coping strategies, quality 

of life and menthal health 

in sample of ALS patients. 

En kvantitativ prospektiv 

kohortstudie där 30 personer 

(23 kvinnor och 26män) 

frågades enligt 

frågeformulär BriefCOPE 

och mental health (GHQ-28) 

och QoL (SF-36) 

Det konstaterades att 

beteendeavstängning 

användes som 

copingstrategi och att ju 

längre sjukdomsförloppet 

gick, desto mindre 

använde personerna 

copingstrategier.  

Både ångest och 

fysisk smärta ökar 

under sjukdomens 

förlopp. Ångest är 

ofta ett ämne som är 

understimulerat av 

vårdpersonal som tar 

hand om personer 

med ALS. 

Finding meaning despite 

anxiety over life and death 

in amyotrophic lateral 

sclerosis patients 

Ozanne, Anneli O ; 

Graneheim, Ulla H ; 

Strang, Susann 

Journal of Clinical 

Nursing, 2012. 

 

 

Experience of anxiety over 

life and death and finding 

meaning despite the illness. , 

QoL 

 

To illuminate how people 

with amyotrophic lateral 

sclerosis create meaning 

despite the disease. 

 

Intervjuer mer14 personer 

analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys.  

 

Känslor som dödsångest 

och ork till att leva 

skapade mer vilja till att 

fortsätta leva. Familjen 

och vänner var viktigt. 

 

Anxiety fanns 

beskrivet både inför 

livet och döden, som 

sjuksköterskan och 

övrig personal är det 

viktigt att ha mod till 

att diskutera problem. 
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https://primo.library.ju.se/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_wj10.1111/jocn.12071&context=PC&vid=jul&lang=en_US&search_scope=jul_all&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=default_tab&query=any,contains,finding%20meaning%20despite%20anxiety%20over&sortby=rank&offset=0
https://primo.library.ju.se/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_wj10.1111/jocn.12071&context=PC&vid=jul&lang=en_US&search_scope=jul_all&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=default_tab&query=any,contains,finding%20meaning%20despite%20anxiety%20over&sortby=rank&offset=0


 

 

Mindfulness, Physical 

Impairment and 

Psychological Well-Being 

in People with 

Amyotrophic Lateral 

Sclerosis 

Pagnini, Francesco ; 

Phillips, Deborah ; Colin 

Bosma, M. ; Reece, 

Andrew ; Langer, Ellen 

Routledge 

Psychology & Health, 

2014. 

Mindfulness, physical 

impairment. 

The aims of psycological 

studies on ALS have 

focused on understanding 

patient and caregivers. No 

previous stude has 

ivestigate the influence of 

psycoloical factors of 

ALS. 

En kvantitativ mixed effect 

model.  

197 personer bedöms under 

två tillfällen via datorn med 

4 månaders mellanrum. 

Bedömningen utgick ifrån 

trait of mindfulness, physical 

impairment, QoL, anxiety 

och depresson. 

Mindfulness påverkande 

positivit de fysiska 

symtomen. Visade vid 

första tillfället en högre 

QoL och psykiskt 

välmående. 

Mindfulness saktar 

ner 

sjukdomsprocessen 

men det behövs fler 

studier för att stärka 

trovärdigheten. 

Eftersom 

bedömningen gjordes 

via dator begränsas 

urvalet. 

Quality of life of patients 

with ayotrophic lateral 

sclerosisTramonti, 

Francesco ; Bongioanni, 

Paolo ; Di Bernardo, 

Carolina; Davitti, Sara ; 

Rossi, Bruno 

Psycologi, Health & 

Medicine, 2012 

QoL 

patient centred QoL scale 

(SEIQoL) 

functional status scale 

(ALSFRS) 

depression scale (ZDS) 

The Aim of this study was 

to evaluate the corralation 

between diffrent measures 

of QoL, functional status 

and mood status in patients 

with amyotrophic lateral 

sclerosis. 

En kvantitativ, 

tvärsnittsstudiestudie med 

semistrukturerade intevjuer. 

Sammanlagt var det 40 

personer (10 kvinnor och 30 

män) med ALS som 

involverades i studien och 

bedömdes efter (SEIQoL), 

(ALSFRS) och (ZDS) 

Resultatet visade social 

functioning, general 

health perception, 

physical functioning 

emotional functioning är 

faktorer som löper 

mindre risk att drabbas 

av depression. 

 

Balancing between 

autonomy and support: 

Coping strategies by 

patients with amyotrophic 

lateral sclerosis 

Tramonti, Francesco ; 

Bongioanni, Paolo ; 

Fanciullacci, Chiara ; 

Rossi, Bruno 

Journal of the Neurological 

Sciences, 2012 

 

QoL 

ALS functional scale 

(ALSFS) Motor neuron 

disease coping scale 

(MNDCS) 

 

The aim of this study was 

to assess the coping 

strategies by population of 

ALS patients, according to 

some clinical parameters 

and the worsening of the 

disease. 

En kvantitativ studie med 

prospektiv longitudinell och 

deskriptiv design. 62 

personer fick svara på frågor 

vid två tillfällen med 1 års 

mellanrum. Jämförelse 

mellan ålder, 

sjukdomsförlopp och kön 

gjordes.  

 

 

Resultatet visar att 

psykologisk hjälp i god 

tid och balans mellan 

autonomy och support 

och kan hjälpa både 

personen med ALS och 

dess familj. 

Genom studien kan vi 

se till varje persons 

beteende och attityd 

som kan hjälpa oss i 

arbetet om att 

använda rätt metoder 

för att stödja personer 

i ALS beroende på 

vilken del i 

sjukdomen de är. 

* QoL – Quality of life 
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Bilaga 4, Sökmatris  

 
Datum Databas Booleska operationer Antal träffar Lästa abstrakt Granskade artiklar Resultat 

2018-09-26 PsykINFO als OR amyotrophic lateral sclerosis OR 

ameotrophic lateral sclerosis OR lou 

ghering’s disease AND coping 

 

37 13 8 5 (2*) 

2018-07-25 CINAHL als OR amyotrophic lateral sclerosis OR 

ameotrophic lateral sclerosis OR lou 

ghering’s disease AND coping 

 

23 9 6 3 (0*)  

2018-09-25 MEDLINE als OR amyotrophic lateral sclerosis OR 

ameotrophic lateral sclerosis OR lou 

ghering’s disease AND coping 

 

5 0 0 0 

2018-08-16 PsykINFO als OR amyotrophic lateral sclerosis OR 

ameotrophic lateral sclerosis OR lou 

ghering’s disease AND coping strategies 

 

16 9 8 0 (4*) 

   

 

 

    

2018-04-16 MEDLINE als OR amyotrophic lateral sclerosis OR 

ameotrophic lateral sclerosis OR lou 

ghering’s disease AND coping strategies 

1 0 0 0 

2018-04-16 CINAHL als OR amyotrophic lateral sclerosis OR 

ameotrophic lateral sclerosis OR lou 

ghering’s disease AND coping strategies 

8 5 4 0(3*) 

* Artiklar finns i annan sökkälla.  


