




• Söker akut med högersidig lunginflammation

• Sedan 6 månader sväljningssvårigheter, 

sluddrigt tal, viktnedgång

• Vid undersökning slank muskulatur med livliga 

reflexer.

• Enstaka fascikulationer noteras i vänster lår



• Drabbar nerver som styr tvärstrimmig 

muskulatur

• Tidigt / sent debuterande

• Förvärvad



”The major shared pathological pathways in 

individuals with amyotrophic lateral sclerosis

include impaired RNA metabolism, altered

proteostasis or autophagy, cytoskeletal or 

trafficking defects, mitochondrial dysfunction, 

and compromised DNA repair. Among the 

most common genes for amyotrophic lateral 

sclerosis, mutant C9orf72, TARDBP, and FUS 

impair RNA metabolism; C9orf72 repeat

expansions, TARDBP, and SOD1 also induce

defects in protein homoeostasis. Mutant 

SOD1 also triggers mitochondrial dysfunction

and oxidative stress.”

Goutman et al, Lancet Neurol 2022; 21: 465–79



• Progressiv spinal muskelatrofi

• Primär lateralskleros

• Progressiv bulbär pares

• Pseudobulbär pares

• Övre/nedre motorneurondominans

• Bulbär/spinal dominans

• Över tid blir sjukdomen mer generaliserad

• Ärftlighet finns i 15-20%



• Klinik

• El Escorial-kriterierna (Awaji, Gold Coast)

• Progressivt insjuknande med övre + nedre 

motorneuronpåverkan på två eller fler nivåer

• Icke-motoriska symtom (FTD)

• Neurofysiologi

• EMG

• Biomarkörer

• NFL / pNFH (/ Tau)

• Genetik



• Farmakologisk

• Riluzol

• (edavaron) – ej godkänt i Europa

• (fenylbutyrat/taurursodiol) – ej godkänt i Europa

• Icke-farmakologisk

• Förflyttning

• ADL-funktion

• Nutrition

• Ventilation

• Kommunikation



• Är det någon idé att träna?

• När kommer jag behöva rullstol?

• Kommer jag få svårt med andningen?



• Bedöma behov och erbjuda åtgärder i rätt tid!

• Symtomlindring/behandling

• Optimera aktivitetsförmåga

• Råd och regim



• Nedsatt muskelfunktion/ledrörlighet 

• Nedsatt balans-och förflyttnings/gångförmåga

• Smärta

• Nedsatt andningsfunktion och hostförmåga



• ALS-diagnos, alla professioner i als-teamet kopplas in

• Träffar Fysioterapeut 3-5 v. efter diagnos

• Vad händer under fysioterapeutbesöket?!



Anamnes

• Hur ser vardagen ut, aktivitetsnivå?

• Något i vardagen som man avstår från 

att göra?

• Trötthetskänsla i muskulatur?

Undersökning

• Funktionella rörelser 

• test av grov kraft 

• ev 0-5 skala



• Få studier på forskning av träningseffekter vid als

• Tidigt skede av sjukdomsförloppet

• Viss evidens för träning på måttlig intensitet i tidigt 

skede, ej tillräckligt för specifika riktlinjer.

• Inte kunnat se några negativa effekter av träning i tidigt 

skede!

(Dal Bello-Haas V, Florence JM. 2013)



• Vardagsaktiviteter

• Individuellt träningsprogram 

• Bassängträning

• Balans vila – aktivitet!!

• Undvik kraftig muskulär 

aktivering/uttröttning +

• Aktiviteter som leder till 

kvarvarande smärta



Anamnes

• Stelhetskänsla?

• Smärta?

• ADL-svårigheter?

Åtgärd

• Individuellt anpassat träningsprogram, 
aktiv/passivt rörelseuttag

• Bassängträning

Undersökning

• Aktivt-passivt rörelseuttag

• Funktionella rörelser



Anamnes

• Gång, sträcka, hastighet?

• Fall?

• Förflyttning i och ur säng, sittande till 

stående etc?

• Hjälpbehov fysiskt?

• Hjälpmedelsbehov?

Undersökning

• Observation vid gång-

förflyttningsmoment

• Bedömningsinstrument?!



Anamnes

• Lokalisation, karaktär, intensitet

• Muskelkramper?

Åtgärd

• Aktiv rörelseträning/Passivt rörelseuttag

• Viloställningar

• TENS. Massage 

• Ortopedteknikska hjälpmedel

Undersökning

• VAS

• Ev smärtteckning



• Gång-förflyttningshjälpmedel

• Ortopedtekniska hjälpmedel

Generellt börja prata tidigt om framtida 

möjligheter!

Rätt tid för rätt nytta!



• Hypoventilation –underventilering

• Nedsatt hostkraft –sekretstagnation

Vad gör vi för att upptäcka/förebygga och lindra 

detta?!



Anamnes hosta-slem

• Sekret? Obs salivation?

• Sekret -när på dygnet? 

• Sekret -mängd och konsistens?

• ”Hur upplever du din hosta?”

Undersökning hosta-slem

• Host-PEF

Normalvärde: >360-880 l/min

Risk för sekretstagnation, nedsatt 

hostförmåga: <270 l/min

Ingen adekvat hostförmåga, kan ej 

mobilisera slem: <160 l/min



Ökad slemmängd pga

• Nedsatt fysisk aktivitet

• Minskning av andningsdjup och 

frekvens

Nedsatt hostförmåga pga

• Muskelsvaghet

• Nedsatt förmåga att stänga glottis



Hosta-slem

• Motståndsandning, PEP, 

OBS ej muskelsvaga eller uttalade 

bulbära symotm!

• Hoststöd

• Vätska, lägesändringar, rörelser

• Hostmaskin, Cough assist. 

• Slemsug



Anamnes ”hypoventilation”

Dagtrötthet

Morgonhuvudvärk

Nedsatt koncentrationsförmåga

Dyspné i vila, samtal eller rörelser

Minnessvårigheter

Ortopné

Undersökning ”hypoventilation”

Spirometri sittande/liggande

SpO2

Blodgas

Inspektion av andningsmönster



Hypoventilation

• Viloställningar utifrån 

andningsavlastning, sängryggstöd

• Non-invasiv ventilation (NIV)

• Invasiv ventilation (track)



• Planerad ventilatorutprovning sker i 
regel i öppenvården, 2-3 besök, 2 
h/besök

• Fortsatt tillvänjningsfas hemma

• Uppföljning via distans monitorering, 
Air View, och telefonsamtal

• Uppföljning 3-7 dagar efter uppstart, 
därefter 1-6 mån.intervall beroende på 
progresshastighet. 

• Inställningsjusteringar under 
tillvänjningsfas

• Inställningsjusteringar vid progress av 
sjukdom. Tidalvolymer, apneér, 
användningstid.

Molntjänster –nya möjligheter!



Utmaningar

• Hitta bra mask, komfort/behandling

• Klaustrofobi (maskval+info)

• Torrhet mun/svalg –befuktare

• Vatten i mask/slang –
slang”sovsäck”, placering av 
apparat, öka värme i rummet

• Sår på näsrygg (sårvård/förband, 
växla masker

• Luft i magen –lufta via PEG, justera 
inställningar



God tillämpad ventilatorbehandling

Ökad överlevnadstid och bibehållen livskvalité för 
patienter utan bulbära eller endast måttliga 
bulbära symtom! 

• Studie (Bourke et al. 2006, RCT-studie) 41 
patienter

• 20 utan/måttliga bulbära besvär

• 21 med bulbära besvär

• Överlevnadstid och livskvalité (SF-36)

• Utan/måttlig bulbära: 205 dagar ökad 
överlevnad samt bibehållen livskvalité

• Bulbära: ingen ökad överlevnad, sämre 
livskvalité men förbättring av sömnrelaterade 
besvär

Fler studier behövs!



• Skilj på ventilationssvikt och respirationssvikt

• Mer koldioxid-problem än syrgasproblem

• Behöver värderas med blodgas –

saturationsmätning räcker inte.

• Luftvägsskydd – aspirationsrisk



• Luftvägssvårigheter

• Trakeostomi

• Slemretention

• Kommunikationssvårigheter

• Påbörja tidigt diskussionen om behandlingsavslut

• Existensiella frågor

• Självvalt livsslut



”Denna helvetes sjukdom”

”Jag vill inte leva så här”

”Jag är inte jag längre”

” Jag är rädd för att dö, kommer jag kvävas?”

”Jag är en belastning för min familj”

”Jag vill finnas där för mina barn”



”Jag tar vara på varje dag”

-man 73 år

”Jag vill leva och kunna jobba framöver”

-man 28 år

”Jag gör allt på mitt sätt, det tar tid, men det går bra”

-man 42 år

”Nu har jag byggt klart min kista, den blev väldigt fin. 

Jag fått en beställning från min vän oxå.”

-man 73 år

”Min man är fantastisk, vi har det bra tillsammans”

-Kvinna 66 år




