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Sammanfattning 

 

Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen i Sverige. När en person 

drabbas av sjukdomen, påverkas även många närstående. Detta resulterar i en 

livsförändring även för dem. Närstående blir en del av sjukdomen och det är ofta de som 

vårdar sin partner i hemmet. Detta är ett stort ansvar som med tiden kan bli påfrestande, 

då ens partner blir allt sjukare. Detta kan leda till att ett lidande skapas. För att bemöta 

och tillgodose behov hos närstående krävs kunskap om hur närstående upplever att 

vårda sin närstående. Syftet med denna studie är att beskriva närståendes upplevelse av 

att vårda och leva ihop med en person som drabbats av Alzheimers sjukdom. Metoden 

är en litteraturöversikt. Åtta artiklar, sex kvalitativa och två kvantitativa artiklar har 

analyserats utifrån Evans (2003) analysmodell. Likheter och skillnader i studiernas 

resultat identifierades och resulterade i tre huvudteman och åtta subteman. Emotionella 

upplevelser belyser känslor som närstående upplever, effekter på förhållandet redogör 

för förändringar i förhållandet och upplevelse av stöd och information redogör för 

vikten hos närstående att finna en mening med omvårdnaden, samt behovet av stöd och 

information de närstående har. Författarna diskuterar hur sjuksköterskan genom att ha 

kännedom om närståendes upplevelser kan ge stöd och hjälp. En viktig fråga författarna 

problematiserar är om hjälpen redan finns men att den används på ett felaktigt sätt.  
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INLEDNING 

 

”Han hade svårt att klara av jobbet. Han hade tidigare haft lätt för att hålla många 

bollar i luften, varit strukturerad och haft ett ovanligt bra minne. Han märkte att han 

började glömma saker och det var svårt att koncentrera sig. Det kunde hända att han 

satt i ett möte och plötsligt kom på sig själv med att undra vad mötet egentligen 

handlade om”. 

    

Så berättar Barbro Sjögren om sin make Göran med Alzheimers sjukdom 

   (Svenskt demenscentrum, 2012a) 

 

Denna studie handlar om närståendes upplevelse av att leva tillsammans med en 

Alzheimers sjuk person. Varje år drabbas 20- 25.000 personer utav demens, varav cirka 

70 procent diagnotiseras med Alzheimers sjukdom. Sjukdomen drabbar många 

människor, och de flesta av oss känner någon eller kan relatera till någon som har 

minnesproblematik. Det stora antalet insjuknanden gör att många närstående blir 

drabbade. Detta resulterar i en livsförändring även för dem. Författarna anser att detta är 

en viktig fråga som lätt kommer i skymundan, då patienten hamnar i fokus. 

 

Alzheimers sjuka personer och deras närstående kommer sjuksköterskan i kontakt med 

inom både sjukhusvård, hemsjukvård och primärvården. I och med att 

allmänsjuksköterskan stöter på detta var hon än arbetar är det viktigt att ha kunskap om 

närståendes upplevelser av att leva med en Alzheimers sjuk person, då kan bemötandet 

av närstående förbättras. Med ökad kunskap kan sjuksköterskan synliggöra eventuella 

behov och har då möjlighet att underlätta situationen för närstående.  

 

 

BAKGRUND 

I Sverige får vi en allt äldre befolkning, vilket resulterar i att kroniska/långvariga 

sjukdomar ökar. Demens och Alzheimers är sådana tillstånd som ger den drabbade en 

genomgripande funktionsnedsättning (Alzheimerföreningen, 2012). Närstående drabbas 

speciellt, då dessa tillstånd har ett långsamt progridierande förlopp. 

 

Bland demenssjukdomarna är Alzheimers den vanligaste. Symtom som 

minnesstörningar påverkar främst närminnet men även fjärrminnet påverkas i ett senare 

stadium. Sjukdomen utvecklas smygande och det kan dröja innan diagnos ställs då 

symtomen i början kan vara diffusa. Språkstörning i form av att den drabbade har svårt 

att finna ord är tidiga symtom i sjukdomens utveckling. Personen får även svårt att klara 

tidigare enkla handlingar och uppgifter. Även känslolivet drabbas, vilket kan resultera i 

en stor personlighetsförändring. Tillståndet försämras över tid och ju längre sjukdomen 

framskrider desto svårare får den drabbade att orientera sig till tid och rum. (Svensson, 

2007).  

 

Lidande och välbefinnande är naturligt förekommande i de flesta människors liv. I 

dagens samhälle utsätts människor för en hög stressnivå, vilket resulterar i att många 
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upplever ett livslidande. Ett livslidande är förknippat med levandet i alla faser, men 

även med livssituationen (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). 

När ens partner insjuknar i Alzheimers sjukdom förändras livssituationen både för den 

sjuke och för närstående vilket kan innebära att ett lidande skapas. Lidandet kan 

beskrivas i tre faser. I den första fasen måste människans lidande ses och bekräftas. I 

den andra fasen måste personen få chans att lida ut. Med det menas att lidandet måste få 

tid och rum och inte bara förklaras bort. Tredje fasen kan innebära en försoning och 

lidandet får någon form av mening. Enligt Dahlberg, et al. (2003) är vårdandets mål att 

lindra eller förhindra lidande och att skapa de rätta förutsättningarna för välbefinnande. 

 

För att kunna uppmärksamma patientens och närståendes perspektiv och upplevelse 

måste sjuksköterskan och annan vårdpersonal se till personens livsvärld. Med detta 

menas att uppmärksamma personens vardagsvärld och dagliga tillvaro. Genom ett 

livsvärldsperspektiv kan vårdpersonal ta reda på hur den närstående erfar sin hälsa, sitt 

lidande och sitt välbefinnande. Genom att lyssna på den närståendes egna berättelser 

och livshistoria kan vårdaren få tillgång till personens perspektiv på vad den ser som ett 

välbefinnande. Det gäller att som sjuksköterska inneha en öppenhet gentemot den 

närstående för att på så sätt skaffa sig en bild av deras livsvärld och låta personen lära 

vårdpersonalen vad lidande innebär för denne (Dahlberg, et al., 2003). Med ökad 

kunskap om de närståendes upplevelser, med risk för ohälsa, kan vårdpersonal i ett 

tidigare skede arbeta hälsofrämjande gentemot närstående. 

 

Enligt Socialstyrelsens (2012a) kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska, 

skall sjuksköterskan främja hälsa och förhindra ohälsa genom att ge stöd och 

vägledning till både patient och närstående, för att känna delaktighet i vård och 

behandling. För att kunna arbeta hälsofrämjande skall sjuksköterskan aktivt förebygga 

hälsorisker och stödja och motivera till ändrad livsstil. För att som sjuksköterska kunna 

åstadkomma detta är det viktigt att förstå närståendes upplevelser av att vårda sin 

partner. 

 

 

Alzheimers sjukdom 
 

Alzheimers sjukdom drabbar främst personer över 65 år. Det är den vanligaste 

demenssjukdomen och utgör 70 procent av alla demenstillstånd (Skog, 2009 & 

Marcusson, Blennow, Skoog & Wallin, 1995). Skadan som uppstår i hjärnan har en 

omfattande utbredning vilket resulterar i en diffus klinisk bild. Sjukdomen kan dock 

debutera i tidigare ålder och karakteristiska tecken är att sjukdomen kommer smygande 

och har ett snabbare förlopp än debut efter 65 års ålder. Vid tidig debut av Alzheimers 

sjukdom finns en uttalad försämrad social kontroll, vilket beror på en mer uttalad 

frontallobsdegeneration (Skog, 2009).  

 

 

Förändringar i hjärnan 

 

Enligt Alzheimerförbundet (2012) är det inte ovanligt att svenskar tror att Alzheimers 

sjukdom hör till det naturliga åldrandet. Detta är felaktigt eftersom de beror på 

sjukdomar och skador som drabbar hjärnan. 
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Hjärnbalken och limbiska systemet är områden som främst drabbas. De styr 

minnesfunktionen, intellektet och känslolivet. (Melin & Bang Olsen, 1999).     

Skog (2009) beskriver förändringar i hjärnan vid Alzheimers sjukdom enligt följande: 

 

 Nervcellsträden i hjärnan blir färre och kontaktpunkterna mellan nervcellerna 

förtvinar, till slut dör hela nervcellen.  

 Proteinet beta-amyloid är ett skadligt protein som lagras i hjärnan. Det skadar 

nervcellerna genom att bilda klumpar/nystan som senare skrumpnar.  

 Nervcellerna som använder sig av acetylkolin som signalämne förtvinar först, 

vilket förklarar minnesstörningen. 

 Fibrillerna i nervcellen förändras vilket leder till att nervcellerna dör 

 

 

Diagnostik 

 

Syftet med att ställa en tidig diagnos är att identifiera vilken form av demens som ligger 

till grund för problemen, men även att bedöma sjukdomsgraden (Wahlund, 2004). 

Enligt Skog (2009) är det viktigt att göra en snabb utredning vid misstanke om 

demenssjukdom. Detta för att utesluta andra sjukdomar och ställa rätt diagnos, vilket 

leder till att rätt behandling kan påbörjas i ett tidigt skede. 

 

En demensutredning innefattar många moment och är komplicerad. Grunden för att 

ställa diagnos är personens sjukhistoria. Utredningen skall också innehålla följande: En 

kroppslig undersökning, där sjukvårdspersonal kontrollerar patientens syn- och 

hörselförmåga; psykiatrisk undersökning för att utesluta psykiska sjukdomar som 

depression och ångest; blodanalyser för att utesluta hormonella sjukdomar; 

hjärnavbildande undersökning med hjälp av datortomografi eller magnetisk 

resonanstomografi för att påvisa förändringar i hjärnan. Även bedömning av kognition 

görs för att påvisa om kognitiv nedsättning föreligger och graden av denna (Wahlund, 

2004).  

 

 

Närstående, anhörig eller vårdare 

 
Det finns en rad olika termer på den som vårdar en familjemedlem. De två vanligaste 

benämningarna är anhörig eller närstående. Anhörig definieras som en person inom 

familjen eller bland de närmaste släktingarna. Närstående definieras som en person den 

enskilde anser sig ha en nära relation till (Socialstyrelsen, 2012b). Författarna har valt 

att använda sig utav termen närstående, eftersom personen inte behöver vara en 

familjemedlem eller släkting till den sjuke. 

 

Författarna har också valt att använda ordet vårdare i texten trots att de vet att det är ett 

laddat ord. Närstående kan enligt Hellström och Carlander (2010) uppleva kränkning 

över benämningen och vill därför markera att de främst är närstående till den sjuke.  

Författarna är medvetna om problematiken men väljer att använda begreppet i texten. Vi 

uppmanar läsare att inte använda begreppet oreflekterat i samtal med närstående.    
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Anhörigvårdare, vårdgivare 
 

På grund av allt fler nedskärningar inom hälso- och sjukvården sker vård av äldre allt 

oftare i hemmet. Detta har lett till att familj och närstående har fått en större roll som 

vårdare för den behövande personen (Johansson, 2007).  

 

Informell vård, även kallad anhörigvård är insatser som utförs av en anhörig eller 

närstående. De består av praktiska hemsysslor och personlig omvårdnad. Anhörigas 

eller närståendes hjälp är ofta avgörande för att en demenssjuk skall kunna bo kvar i sitt 

hem (Svenskt demenscentrum, 2012b). Wiklund (2003) förklarar den informella vården 

som det naturliga vårdandet. Det är ett naturligt beteende som tillhör människans natur 

och är nödvändigt för att människan ska kunna utvecklas och överleva. Omfattande 

forskning visar att familj som vårdar en närstående i hemmet upplever olika 

påfrestningar. Ansvar och oro kan enligt Hellström och Carlander (2010) utgöra både en 

fysisk och psykisk hälsorisk hos den närstående. 

 

Den informella vården kan bli otillräcklig. Då krävas hjälp från den formella vården. 

Formell vård är vård som ges av utbildad personal till exempel hemtjänst och 

hemsjukvård (Demenscentrum, 2008). Wiklund (2003) beskriver den formella vården 

som professionell vård. Den professionella vården innefattar kompetens, vetenskaplig 

kunskap, erfarenheter och en förpliktelse gentemot patienten. Den naturliga vården skall 

även här genomsyra vårdandet.  Hellström och Carlander (2010) beskriver svårigheten 

för närstående att förhålla sig till och hantera att vårdpersonal från olika yrkeskategorier 

kommer och går. Detta kan resultera i en negativ känsla av att vara beroende av andra, 

men även en rädsla över formella vårdare som inte har rätt kompetens. 

 

 

Stödformer 

 
Socialtjänstlagen införde 2009 en ny bestämmelse gällande stöd för anhöriga. Den 

innebär att: 

 

”Kommunen ska erbjuda stöd för att underlätta för dig som vårdar eller stödjer en 

närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har 

funktionshinder” (Socialstyrelsen, 2012c) 

 

Att ge vård till en närstående kan ske mellan makar, föräldrar och barn, syskon, eller 

mellan goda vänner. Alla har rätt att söka stöd även ifall den man vårdar redan har hjälp 

ifrån tillexempel kommun, landsting eller försäkringskassa (Socialstyrelsen, 2012c). 

 
För att klara av de svåra beteendeförändringarna som drabbar den sjuke är det viktigt att 

närstående får rätt information och utbildning. Detta bör ges kontinuerligt under 

sjukdomens förlopp för att öka förståelsen för sjukdomen, då nya frågor och problem 

ständigt uppstår. Information och utbildning kan ges i form av stödgrupper som leds av 

professionella vårdare, där de närstående även har möjlighet att träffa andra i samma 
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situation. Detta kan även ske genom individuell rådgivning och/eller familjerådgivning 

(Jansson och Almberg 2002). 

 

Jansson och Almberg (2002) beskriver att avlösarservice kan ge vårdarna ett avbrott i 

den ofta tunga omvårdnadsrollen. Det kan vara värdefullt för den närstående att komma 

utanför hemmet och ägna tid åt sig själv och sina intressen. Avlösning kan även ske 

genom dagverksamhet för den sjuke, en eller flera gånger i veckan. Studier har visat att 

anhöriga mår bättre och är mindre deprimerade om de använder sig utav avlösning. 

Växelvård är en annan variant av avlösning, det innebär att den sjuke växlar mellan att 

bo i hemmet och på ett boende.  

 

 

PROBLEMFORMULERING 
 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi erfarit att närstående till personer med 

Alzheimers sjukdom inte uppmärksammas tillräckligt utav sjuksköterskan. 

Nedskärningar inom vården är mycket omtalat och kan leda till att sjuksköterskan 

behöver organisera och strukturera sitt arbete under tidspress. Närstående kan ibland 

prioriteras bort och fokus hamnar enbart på den sjuke.  

 

Det är inte ovanligt att närstående till personer med Alzheimers sjukdom tar på sig en 

stor roll som vårdare i hemmet. Detta kan upplevas som en stor förmån men också 

påverka deras hälsa negativt. Hur än upplevelsen ger sitt uttryck, leder det till en stor 

livsförändring för båda parter. Detta kan leda till att närstående är i behov av stöd. För 

att rätt stöd skall kunna ges av sjuksköterskan är det viktigt att ha kunskap om 

närståendes upplevelser. Detta leder till att sjuksköterskan i ett tidigare skede kan arbeta 

hälsofrämjande gentemot de närstående. 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva närståendes upplevelse av att vårda och leva ihop med en person 

som drabbats av Alzheimers sjukdom. 

 

METOD 

Författarna har gjort en litteraturöversikt enligt den modell som beskrivs av Friberg 

(2006). Litteraturöversikt görs för att skapa en överblick över kunskapsläget inom ett 

avgränsat område (Friberg, 2006). Författarna har valt att använda sig utav både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar för att kunna studera området ur olika perspektiv. 

 

 

Litteratursökning 

 
Forskningsprocessen började med en ostrukturerad sökning för att få en översiktlig bild 

av materialet som finns inom ämnet. Sökord formulerades som skulle ge svar på 

studiens syfte. Databasen Swedish MeSH användes för att få fram relevanta sökord. Där 

fick vi fram sökord så som ”Caregivers”, ”Alzheimer disease”, ”Dementia” och 
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”Family”. Med dessa sökord fick vi runt 2500 träffar och insåg att vi var tvungna att 

avgränsa vår sökning med inklusion- respektive exklutionsskriterier. 

Inklusionskriterierna var anhörigas upplevelse att vårda en familjemedlem med 

Alzheimers sjukdom. Alla sökningar har varit Peer Reviewed det vill säga, att vi endast 

valt att se de artiklar som är granskade och publicerade i vetenskapliga tidskrifter. 

Artiklar gjorda innan 2000 exkluderades av författarna. 

 

De slutgiltiga sökorden blev ”Caregivers”, ”Alzheimer Disease”, ”Dementia”, 

”Family”, ”Lived experience”, ”Experience”, ”Qualitative”, ”Loneliness” och” 

Depression. Litteratursökningen genomfördes i CINAHL och PubMed. Dessa databaser 

valdes därför att de har ett vårdvetenskapligt perspektiv samt att författarna behärskade 

dessa bäst. Sökfunktionerna ”linked fulltext” och ”Peer Reviewed” användes i de 

databaser där det var möjligt, för att begränsa antalet träffar. Sökorden kombinerades i 

de olika databaserna och gav ett antal träffar varav intressanta abstrakt lästes. Tjugo 

artiklar valdes ut och lästes, varav åtta artiklar svarade mot vårt syfte och valdes för att 

kvalité granskas utifrån Friberg (2006). Studierna som valdes ut är gjorda i USA, 

Brasilien, Kina och Iran.  

 

Tabell 1 

Sökhistorik: 

 

Databas Sökord Antal träffar Valda 
PubMed Caregivers  AND  

alzheimer disease 

AND qualitative 

85 3 

CINAHL Dementia AND 

Family AND 

caregiving AND 

Qualitative 

76 1 

CINAHL Dementia AND 

lived experience 

AND Caregivers 

20 1 

PubMed Alzheimers disease 

AND experience 

AND caring AND 

family member 

4 1 

PubMed Alzheimers disease 

AND family AND 

caregivers AND 

burden 

AVGRÄNSAT 

MED  fri fulltext, 5 

years 

4 1 

PubMed Loneliness AND 

Depression, 

Alzheimer disease 

AND caregivers 

4 1 
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Analys 
 

Enligt Evans (2003) börjar analysen med att de valda artiklarna läses igenom ett flertal 

gånger för att skapa en överblick och helhet. Fokus skall ligga på att granska studiens 

resultat.  Det mest betydande i artiklarnas resultat identifieras. En sammanställning görs 

för att synliggöra likheter och skillnader i artiklarnas resultat. Likheterna bildar sedan 

nya teman.  I de nya teman som skapats formuleras en ny beskrivning av det valda 

fenomenet. 

 

De åtta valda artiklarna läste författarna noggrant igenom. Nyckelfynden i varje artikel 

sammanställdes i ett dokument. Med ett nyckelfynd menar vi ett ord eller en mening 

som motsvarar syftet i studien. Dessa nyckelfynd färgkodades på dokumentet samt i 

artiklarna för att få struktur i texten och för att underlätta fortsatt analys. Likheter och 

skillnader i studiernas resultatdel identifierades, vilket resulterade i tre huvudteman 

samt åtta subteman som författarna presenterar i resultatet. 

 

 

RESULTAT 
 

I de åtta analyserade artiklarna har författarna funnit flera likheter, men även ett fåtal 

skillnader. Nedan presenteras författarnas resultat i en översikttabell. Se tabell 2. 

 

Tabell 2 

Teman: 

 

Emotionella upplevelser 

 
Effekter på förhållandet Upplevelse av stöd och 

information 

Börda En upplevelse av 

förändring i förhållandet 

Finna en mening 

Rädsla och oro  Stöd och information 

Sorg och förlust   

Skuld   

Ensamhet och isolering   

 

 

Emotionella Upplevelser 

 
Börda 

 

Att vårda en Alzheimers sjuk person kan vara frustrerande och stressande. Livet 

förändras drastiskt och framtiden kan se oviss ut (Butcher, Holkup & Buckwalter, 2001; 

Harris, Adams, Subatsky & White, 2011). Moraes och Silva (2009) fann i sin studie att 

belastningen var störst hos kvinnor under sextio som vårdade sin partner själv i mer än 

tio timmar per vecka. De kom även fram till att den största bördan låg i att behöva 

hjälpa sin partner med vardagliga saker, så som omvårdnad. Trotts denna stora börda så 

var det få som ville lämna över ansvaret till någon annan.   
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Hur stor börda vårdgivaren upplever kan bero på hur förhållandet såg ut innan 

sjukdomen utvecklades. I de fall förhållandet beskrevs som negativt var det lätt att 

bördan upplevdes stor. Fokus läggs på egna ouppfyllda behov och omvårdnaden sågs 

inte som tillfredsställande. Har det tidigare förhållandet i stället varit bra blir det lättare 

att finna en mening i omvårdnaden. Vårdgivaren värnar om det som fortfarande finns 

kvar och belastas inte av att egna behov inte blir uppfyllda (Shim, Barroso & Davis 

2011).   

 

Enligt Chan, Ng, Mok, Wong, Pan & Chiu (2010) rapporterades bördan som stor och ett 

brett utbud av negativa upplevelser beskrevs. Symtom hos den sjuke som irritabilitet, 

envishet, sömnlöshet och onormal uppfattning ledde till fysiskt och psykiskt lidande för 

de närstående. Att ta hand om sin närstående tjugofyra timmar om dygnet var vanligt 

och beskrevs som mycket krävande. Omvårdnaden sågs dock av vissa som en möjlighet 

till vård av nära och kära, men också en källa till sällskap samt att en mening till livet 

kunde skapas. Butcher, et al. (2001) beskriver att vårdgivarna var djupt engagerade i sin 

närståendes omvårdnad trots den stora bördan som beskrivs. Vårdgivarna förstod vikten 

av att ta hand om sig själva men att det ibland kunde vara svårt att erkänna sina egna 

begränsningar. 

 

 

Rädsla och Oro 

 

Med vetskapen om hur Alzheimers sjukdom fortskrider var det enligt Butcher, et al. 

(2001) vissa vårdtagare som var oroliga och rädda inför framtiden. Detta framkom även 

i en brasiliansk kvantitativ studie där dem utvärderade bördan hos 122 anhörigvårdare 

till personer med Alzheimers sjukdom. I resultatet framkom det att 38,5 procent av 

deltagarna ständigt var oroliga inför framtiden och endast 9,8 procent oroade sig aldrig 

inför framtiden (Moares & Silva, 2009). En annan studie med iranska deltagare visar 

också på att närstående som vårdar personer med Alzheimers sjukdom har en upplevelse 

av rädsla och osäkerhet inför framtiden på grund av oförutsägbarheten av sjukdomen. 

Närstående beskriver en ständig rädsla inför sjukdomens progression och hur mycket 

den sjuke själv klarar utan att ta skada. Närstående var inte bara rädda och oroliga inför 

den sjukes framtid utan även för deras egen. Tankar som att själv drabbas av 

Alzheimers sjukdom var vanliga hos vårdgivande släktingar (Navab, Negarandeh & 

Peyrovi, 2011).     

 

Sanders, Ott, Kelber & Noonan (2007) tar upp begreppen oro och rädsla i samband med 

den sjukes flytt till boende. Vårdgivarna upplever att vårdpersonalen har bristande 

kunskap om demens vilket gör dem rädda och oroliga över hur deras närståendes behov 

blir tillgodosedda. 

Kvinnliga vårdgivare upplever mer oro gentemot vårdtagarna än vad männen gjorde. 

Det är svårt att säga om denna skillnad är relevant eller beror på skillnaden mellan hur 

kvinnor och män berättar om sina känslor (Chan, et al.2001). 
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Sorg och Förlust 

 

Sorg är enligt Sanders, et al. (2007) förknippad med sjukdomens progression. 

Anhörigvårdare till en närstående med stora funktionsnedsättningar upplevde större sorg 

än dem som vårdade en närstående med mildare demens.  Upplevelsen av sorg kan bero 

på många andra faktorer. Till exempel så kan sorgen förvärras av den skuld och ångest 

som vårdgivarna känner över beslut som måste fattas när det gäller den sjukes framtida 

vård. Olika stressfaktorer som dålig ekonomi, personlig ohälsa och dödsfall inom 

familjen ledde till en ytterligare upplevelse av sorg och förlust. Ett tema som 

återkommer i flera studier och även i denna, är längtan efter det förflutna, det som har 

varit. Vårdgivarna saknar och sörjer deras tidigare liv tillsammans. 

 

Att som närstående se sin partner eller familjemedlem långsamt insjukna och försämras 

i Alzheimers sjukdom leder till en känsla av sorg och förlust. Framtidsplaner som under 

tidigare år planerats tillsammans går förlorade (Butcher, et al., 2001; Sanders, et al., 

2007). Vårdgivaren kan uppleva att sjukdomen förändrar allt som tidigare varit stabilt i 

förhållandet (Harris, et al., 2011). Den Alzheimers sjuka personen förändras långsamt 

och förlorar en del av de färdigheter som tidigare kunde utföras på egen hand (Butcher, 

et al., 2001). Progressionen av sjukdomen påverkar alltifrån de stora besluten i livet till 

de mest basala dagliga uppgifterna (Harris, et al., 2011). 

 

I en studie av Navab, et al. (2011) beskrev många anhöriga att sorgen var stor då de 

återupplevde minnen och erfarenheter med den sjuke, från tidigare delar av förhållandet. 

Det var inte ovanligt att anhörigvårdarna jämförde nuvarande förhållande med det 

förflutna, vilket ledde till sorg men även till skuldkänslor och rädsla.  

Chan, et al. (2010) identifierade upplevelsen av sorg som en av flera negativa 

känslomässiga reaktioner tillsammans med upplevelser som ångest, ilska, skuld, rädsla 

och skam. Dessa var förknippade med att vårda en närstående med Alzheimers 

sjukdom. 

 

Shim, et al. (2011) beskriver tre olika grupper av vårdgivare; negativa-, ambivalenta- 

och positiva vårdgivare. Personerna i den positiva gruppen, mestadels kvinnorna, 

uttryckte en sorg över de förluster som de upplevde men de kunde ändå sätta sorgen åt 

sidan och fokusera på det som fortfarande var bra och inte gått förlorat. Upplevelsen av 

sorg framkom också hos individerna i den ambivalenta gruppen men denna grupp 

rapporterade att de kände en tillfredsställelse att ta hand om den sjuke trots att 

förhållandet hade gått förlorat.  

 

 

Skuld 

 

En upplevelse som framkom hos flera vårdgivare var känslan av skuld gentemot den 

Alzheimers drabbade personen. I flera av artiklarna berättar närstående om den skuld de 

känt i samband med att de inte längre orkar ta hand om sin maka, make eller släktning. 

Funderingar kring demensboende blir mer vanliga (Butcher, et al., 2001; Chan, et al., 

2010; Navab, et al., 2011; Sanders, et al., 2007). En make beskriver sin upplevelse av 

att skicka sin fru till ett boende som hemskt. Samtidigt anser han att omvårdnaden blivit 

för ansträngande och deprimerande. Han känner sig ambivalent till vad som är rätt och 
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fel (Chan, et al. 2001).  Sanders, et al. (2007) har kommit fram till att en av de största 

orsakerna till skuldkänslor är att erkänna för sig själv att den sjuke bör komma in på 

boende. Författarna belyser även den skuld vårdgivaren känner genom ett brutet löfte 

till sin partner. Trots att valet om boende uppmuntrades av andra så fanns känslorna av 

ånger och skuld kvar.  

 

Symtomen vid Alzheimers sjukdom är till en början svåra att urskilja från vanligt 

åldrande och det kan dröja länge innan diagnosen ställs och rätt vård och medicinering 

ges. Denna fördröjning av diagnos kan enligt Navab, et al. (2011) leda till skuldkänslor 

då närstående anser att de inte uppmärksammat sjukdomen i tid. Vissa vårdgivare 

känner skuld över hur de behandlade sin närstående innan de visste att denne var sjuk. 

Det var vanligt att det uppstod konflikter och irritation (Sanders, et al., 2007).  

 

Upplevelsen av skuld kan infinna sig då närstående jämför nuvarande förhållande med 

hur det var innan Alzheimers sjukdom bröt ut. Vissa vårdgivare såg sjukdomen som ett 

straff för tidigare synder, vilket också ledde till skuldkänslor (Navab, et al. 2011).  

 

 

Ensamhet och isolering 

 

En stor förändring som påverkar vårdgivaren är ansvaret för att upprätthålla hem och 

familj. Vårdgivaren tvingas succesivt ta över ansvaret i hemmet (Butcher, et al., 2001; 

Harris, et al., 2011). Detta leder till begränsad frihet och en känsla av ensamhet, då 

vårdgivaren inte längre har möjlighet och tid för att upprätthålla sina tidigare sociala 

kontakter (Chan, et al., 2010; Sanders, et al., 2007).  

 

Enligt Sanders, et al. (2007) så upplevde närstående till personer med Alzheimers 

sjukdom en stor förlust av att inte längre kunna delta i sociala aktiviteter i samma grad 

som tidigare. I princip all tid går istället till att ta hand om sin sjuke 

partner/familjemedlem. Vårdgivarna påtalar att tankar kring sin närstående ständigt är 

närvarande. Funderingar kring vad personen gör och om den klarar sig på egen hand är 

ständigt i deras tankar.  I en kvantitativ studie av Moraes och Silva (2009) har dock 63 

personer av 122 svarat att deras sjuke närstående aldrig har påverkat deras relation med 

vänner och övriga familjen. Endast 15 personer svarade att deras relation ofta 

påverkades. Det var heller inte många som svarade att deras privatliv fick lida på grund 

av deras sjuke närstående. 

 

Studier har visat att det finns ett samband mellan ensamhet och depression. Vårdgivare 

som upplever ensamhet drabbas lättare av depression. (Beeson, 2003; Sanders, et al., 

2007). Enligt Beeson (2003) så rapporterade kvinnliga vårdgivare en större känsla av 

ensamhet och depression än manliga vårdgivare. 
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Effekter på förhållandet 
 

En upplevelse av förändring i förhållandet 

 

Harris, et al. (2011) har studerat hur Alzheimers sjukdom påverkar parets relation och 

intimitet. De beskriver hur de flesta av deltagarna rapporterade att sjukdomen lett till att 

de känner en osäkerhet i förhållandet. De upplevde att sjukdomen gjorde det svårt att se 

på sin partner på samma sätt som tidigare. Makarna kände stress och oro över deras 

”nya” förhållande med sin partner och deras nya roll som vårdgivare. Beeson (2003) 

belyser i sitt resultat att Alzheimers sjukdom gör det svårt för vårdgivaren att se på sin 

partner på samma vis som innan. Hon kallar detta för en relationell förlust och redovisar 

ett samband mellan ensamhet och relationell förlust. Ju mer ensamhet närstående 

upplevde desto större upplevelse av relationell förlust men även en större förlust av 

jaget och mer känslor av depression. Sanders, et al, (2007) bekräftar detta genom att 

redovisa att det är vanligt förekommande att partnern är den största sociala källan. När 

partnern drabbas av Alzheimers sjukdom kan denna sociala samvaro förändras eller 

förloras helt vilket ger en upplevelse av förlust och ensamhet.  

 

En förändring som beskrivs är den känslomässiga närheten och den sexuella relationen. 

Detta minskade då maken eller makan upplevde svårigheter att läsa av sin partner. 

Stressen i att vårda sin partner gjorde också att den känslomässiga närheten och den 

sexuella relationen minskade. Deltagarna beskrev exempelvis aggression och 

beteendeförändringar som hinder för att fysiskt närma sig sin partner.  (Harris, et al. 

2011). 

 

Att enbart fokusera på de negativa förändringarna i förhållandet vore fel. Butcher, et al. 

(2001) menar att det finns vårdgivare som beskriver positiva aspekter av vårdandet och 

förhållandet. Sjukdomen ledde för vissa till att ett starkare band knöts mellan make och 

maka. Glädje och tillfredsställelse kunde upplevas genom att värna om det friska som 

fortfarande fanns kvar. Vissa partners kände att sjukdomen hade fört med sig en större 

närhet till deras partner (Harris, et al., 2011).  

 

 

Upplevelse av stöd och information 

 
Finna en mening 

 

Vårdgivare talar i flera av artiklarna om vikten att finna en mening med omvårdnaden 

av den sjuke (Shim, et al., 2011; Steven, et al., 2011). Enligt Shim, et al. (2011) är det 

lättare att finna en mening och känna tillfredsställelse i vårdandet om vårdgivaren och 

vårdtagaren har haft en bra och kärleksfull relation tidigare. Det blir då lättare för dem 

att acceptera sjukdomen och situationen, vilket leder till att omvårdnaden blir 

meningsfull.  

 

Positiva minnen från förhållandet är viktigt för att klara av utmaningar som sjukdomen 

för med sig. Vårdgivarna tvingas hitta nya strategier i förhållandet för att finna ny 

mening med livet. Strategier och förväntningar av sjukdomen samt att kunna separera 
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personen från sjukdomen togs upp av flera makar. Detta hjälpte dem att hantera det 

”nya” förhållandet (Steven, et al., 2011).  

  

Att som vårdgivare hitta nya strategier för att hantera sin sorg och omvårdnadssituation 

är viktigt. Tre strategier som vårdgivare nämner som särskilt viktiga är andlig tro, 

socialt stöd och husdjur (Sanders, et al. 2007). Män rapporterade att de tycktes se en 

mening i att ge tillbaka all kärlek som de hade fått av sin fru under äktenskapet (Shim, 

et al. 2011). 

  

Stöd och information 

 

Vårdgivare har bristande kunskaper kring Alzheimers sjukdom. Detta leder till 

förvirring, särskilt hos de vårdgivare som inte tidigare kommit i kontakt med sjukdomen 

(Chan, et al., 2010; Navab, et al., 2011). I en av studierna såg forskarna att vissa 

vårdgivare hade förutfattade meningar om symtomen vid Alzheimers sjukdom och hade 

därför bristande acceptans vid diagnosering. Andra däremot kände en lättnad av att 

diagnos ställts och på så vis fått sin oro bekräftad av en läkare (Chan, et al., 2010). 

 

Behovet av stöd skiftade beroende på vilken fas av sjukdomen personen befann sig i. 

Stödgrupper var uppskattat i den tidiga fasen medan det i senare stadier mest handlade 

om att få hjälp med boende. Gemensamt i alla stadier i sjukdomen var behovet av en 

”resursperson” (sjuksköterska, arbetsterapeut eller läkare) för att få personlig hjälp och 

stöd.(Chan, et al., 2010) Butcher, et al. (2001) menar att bristande stöd och hjälp till de 

närstående när de sökte hjälp hos sjukvården var en källa till frustration.  

 

Vissa vårdgivare berättade om hur de hade blivit ignorerade av sjuksköterska och 

läkare. Vårdpersonalen visade varken intresse eller vilja att ge information och stöd till 

närstående. Vårdgivarna ansåg att personal var omedvetna om vårdtagarnas behov. En 

dotter berättar att hennes mamma tvingades upp tidigt för att äta frukost trots att hon 

tidigare i livet aldrig har ätit något på morgonen. Dottern berättar att detta gjorde 

mamman förvirrad. Att som närstående behöva vara en förespråkare för den Alzheimers 

sjuke upplevdes som en börda (Sanders, et al., 2007). 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 
Författarna valde att göra en litteraturöversikt utifrån upplevelsen av att vårda och leva 

ihop med en Alzheimers sjuk närstående. Litteraturöversikt valdes då författarna anser 

att mycket relevant forskning inom ämnet finns, men att det behövs fler 

litteraturöversikter för att underlätta för sjuksköterskan att utöka sin kunskap. Att göra 

en metaanalys är ett bättre alternativ. Dock kräver detta mer tid och kunskap.  

 

Upplevelsen hos närstående studerades, därför söktes främst kvalitativa artiklar men 

även två intressanta kvantitativa artiklar togs med. De kvantitativa artiklarna anser 

författarna kan stärka resultatet eftersom populationen som har undersökts är större än i 
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kvalitativa artiklar. Det som bör beaktas är att både frågor och alternativa svar i 

kvantitativa artiklar är förbestämda, därför kan det ifrågasättas om den levda 

erfarenheten studerats korrekt. 

 

De jämförda artiklarna kommer från Asien och Amerika vilket till en början gav upphov 

till funderingar kring kultur och religion, samt hur detta kan påverka upplevelsen. Det 

fanns inga direkta skillnader i resultatet och på så vis kan man anta att upplevelserna 

inte skiljer sig beroende på var i världen man bor. Detta har inte studerats tillräckligt 

och med endast en jämförelse av åtta artiklar så måste detta studeras mer för att 

säkerställas.  

 

Sammanlagt studerades 384 närståendes upplevelser varav 298 var kvinnor och 86 var 

män. Detta kan ses som en svaghet i studien då 77,6 % av deltagarna var kvinnor. Under 

litteratursökningen var detta vanligt förekommande och att hitta artiklar med ett större 

antal manliga deltagare var svårt. Vad detta kan bero på kan ha olika anledningar. Har 

kvinnor en tendens att lättare öppna sig och prata om känslor eller är antalet kvinnor 

som vårdar fler än män? Detta är funderingar som är värda att uppmärksamma. 

 

Att enbart studera åtta artiklars resultat inom ett så pass stort område kan ses som en 

brist. Anledningen till att endast åtta artiklar valdes var att författarna ville undersöka 

området så neutralt som möjligt. Att hitta artiklar som belyste närståendes upplevelser 

var inte svårt men oftast var studiernas syfte riktat mot en specifik upplevelse. Målet var 

att enbart inkludera artiklar som belyste helheten av att vårda en närstående med 

Alzheimers sjukdom. Efter ett tag förstod författarna att detta mål skulle bli svårt att 

uppnå och två artiklar som berör vanligt förekommande upplevelser inkluderades i 

studien. Läsare kan anse att det inte längre är helheten utav närståendes upplevelser som 

studerats och författarna är medvetna om att olika åsikter finns i denna fråga. Vi hävdar 

att genom vår litteratursökning inom ämnet har vi samlat tillräcklig kunskap för att 

inkludera dessa studier, då resultaten i de övriga sex artiklarna stämde bra överens med 

dessa. 

 

Under litteratursökningens gång visade det sig att genom att byta ut sökordet 

”Alzheimer disease” till ”Dementia” så kunde fler relevanta artiklar tas med. Detta kan 

leda till förvirring hos läsaren. Vi anser att artiklarna är noga genomlästa och finner inga 

skillnader i upplevelser hos närstående till personer med Alzheimers sjukdom.     

 

 

Resultatdiskussion 

 
Studiens syfte var att beskriva närståendes upplevelse av att vårda och leva ihop med en 

person som drabbats av Alzheimers sjukdom. Vi anser att syftet har besvarats tydligt 

och bra i resultatet. 

 

När en närstående drabbas av Alzheimers sjukdom kan känslor och upplevelser hos 

vårdaren vara många och olika, men även förändras över tiden. Det spelar ingen roll om 

det är ens make eller maka, moder, fader eller någon annan närstående som drabbas, att 

ta på sig rollen som vårdare kommer leda till en stor livsförändring. Upplevelser som 

sorg, skuld, rädsla, ensamhet och börda beskrivs av deltagarna i de flesta studierna. Om 
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den närstående haft en nära relation till den drabbade innan sjukdomens debut, leder det 

också till en stor förändring och förlust i förhållandet. Den friska partnern får ta över 

mer ansvar i förhållandet och en upplevelse av ensamhet och isolering ifrån det tidigare 

sociala livet blir ett faktum. Oron och sorgen inför vad framtiden kan föra med sig och 

sjukdomens ständiga försämring leder till en stor börda för de närstående, som de 

dagligen måste handskas med. Bördan innefattar också upplevelsen av den skuld som 

närstående känner när de inte längre orkar eller klarar av att ta hand om den sjuke. Att 

leva utefter dessa förutsättningar är inget man önskar. Wiklund (2003) stärker vårt 

resonemang genom påståendet att personens identitet hotas, då denne inte kan leva 

såsom den önskar. Detta hot gör att personen upplever ett lidande.  

 

  

Att sjukdomen kan föra med sig negativa upplevelser visste vi genom tidigare 

erfarenheter. Men att sjukdomen kan föra med sig positiva aspekter var inget vi 

reflekterat över tidigare. I resultatet framkommer att starkare band kan knytas mellan 

makar och föra paret närmare varandra. I flera av studierna framkommer det att detta 

beror på hur relationen sett ut innan sjukdomens debut. Om den tidigare relationen 

återberättas i positiva termer underlättar det att vårda och se positivt på det som finns 

kvar. Om däremot det förflutna förhållandet upplevts som negativt finns det större risk 

att rollen som vårdare präglas av negativa upplevelser och bördan blir stor. Deltagarna 

rapporterade vikten av att finna en mening i omvårdnaden för att lättare hantera det 

förflutna.  Genom att se meningen med att vårda, kunde de hitta glädjen och nyttan i allt 

det arbete som läggs ner på sin närstående. 

 

Genom att få diagnosen Alzheimers sjukdom kan livet förändras, både för den sjuke och 

för närstående. De första känslorna som framträder kan vara sorgen över vad som 

kommer gå förlorat och rädslan över vad som kommer ske i framtiden. Detta är känslor 

som är vanliga och vi anser att det är viktigt att ta hänsyn till dem. Dock anser vi att 

känslor som ensamhet, isolering, skuld och den stora bördan inte skall behöva upplevas.  

I dagens samhälle är det lätt att glömma av närstående då fokus hamnar på de sjuka. Det 

är känt att Alzheimers sjukdom även kallas för de närståendes sjukdom och vetskapen 

om hur påfrestande vården är för närstående är också känt. Varför har samhället ännu 

inte lyckats underlätta de närståendes vardag? Beror det på sjukvården som ännu inte 

lyckats hitta rätt väg att gå eller är närstående inte tillräckligt informerade om vilken 

hjälp som finns att tillgå? 

 

Vårt resultat visar på många olika upplevelser, både positiva och negativa. Detta har vi 

kopplat till Winslow (2003) som i sin artikel tar upp vilka hinder som de närstående 

anser leder till att de inte söker den hjälp de är i behov utav. En stor orsak till att 

närstående inte får den hjälp de behöver beror på deras egna motstånd. Motståndet kan 

bero på tron att den sjuke aldrig skulle acceptera att det kom in någon okänd i deras 

hem. Det kan även bero på att närstående är rädd eller generad och därför vägrar ta emot 

hjälp i hemmet. Närståendes ovilja att ta emot hjälp beror oftast på känslor som skuld, 

skam, ansvar och oro över den Alzheimers sjukes säkerhet. Oron över ekonomiska 

utgifter kan resultera i att de närstående tackar nej till hjälp och stöd. De var oftast inte 

informerade om bidrag och ersättning som de kunde få. Vårdkvaliten var ett av flera 

oros moment och ett hinder till att de inte sökt hjälp. Oron över bristfällig vård, 

outbildad personal och den stora personalomsättningen var också bidragande orsaker. 
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Winslow (2003) tar även upp fördelar som de närstående anser att samhällets tjänster 

för med sig. Närstående beskriver fördelar som en upplevelse av gemenskap och stöd, 

där de genom samhällets tjänster kunde möta andra personer som delar samma 

erfarenheter. Detta bidrar till att närstående känner sig mindre ensamma, ledsna och 

deprimerade och är mer tillfredsställda med sin situation. Genom att ta emot hjälp från 

samhället kan närstående även känna att de får mer kunskap, information och utveckla 

nya färdigheter. Närstående beskriver hur de genom att ta emot hjälp från hemtjänst och 

dagvård får mer tid över för sig själva. Till en början kan detta leda till en upplevelse av 

skuld men senare till en känsla av frihet och avkoppling. Detta beskriver Winslow 

(2003) som en personlighetsförnyelse, vilket leder till att närstående får ny kraft att 

fortsätta i sin omvårdnadroll. Det viktigaste som togs upp av närstående var att stöd och 

hjälp även underlättade för den Alzheimersjuke. Genom att få hjälp med vården i 

hemmet, kan placering i särskilt boende förrebyggas och den sjuke kan bo kvar hemma 

längre. Genom dagvård kan den sjuke bli stimulerad och umgås med andra. Vi anser att 

det är viktigt att dessa fördelar uppmärksammas för att underlätta för andra drabbade. 

 

Författarna resonerar kring de olika hjälpinsatserna och om stödformerna redan finns 

men att sjukvården utnyttjar dessa på ett felaktigt sätt. Vi anser att det är mycket viktigt 

att sjuksköterskan är medveten om närståendes livsvärld och ser till de positiva och 

negativa aspekterna med att få stöd och hjälp. Genom ett pedagogiskt och undervisande 

sätt kan sjuksköterskan informera närstående hur de kan vårda den sjuke, men även sig 

själv på bästa sätt. Redan innan samtalet kan sjuksköterskan skaffa sig en förståelse för 

varför närstående motstår hjälp. Kunskap om närståendes upplevelser av skuld, skam, 

sorg, rädsla, börda, ensamhet och isolering gör att sjuksköterskan bättre kan se vilka 

stödtjänster som behövs. Först när sjuksköterskan förstår vikten av gemenskap, stöd och 

att finna en mening i omvårdnaden kan undervisningen dagligen ingå i arbetet. Hjälpen 

finns där, problemet är hur den används och hur den når ut till närstående. 

 

I vår uppsats har vi belyst närståendes upplevelse utav att vårda en närstående med 

Alzheimers sjukdom. Vi har bortsett ifrån hur patienten själv upplever sin situation, 

vilket naturligtvis också är viktigt att ta hänsyn till. De stödformer som rekommenderas 

för närstående behöver inte alltid vara gynnsamma för patienten. Med detta menar vi 

exempelvis växelvård, att patienten bor i sitt hem två veckor och på ett boende två 

veckor. Detta kan göra att patientens sjukdomsbild förvärras, det kan bli rörigt och 

patientens välbefinnande riskerar att försämras. Närståendes upplevelser är viktiga att ta 

hänsyn till men vad är etiskt rätt?  

 

 

Förslag till praktiska implikationer 
 

 Sjuksköterskan måste bli bättre på att informera om fördelarna med stöd och 

hjälp för att motverka närståendes motstånd till hjälp 

 Sjuksköterskan måste bli bättre utbildad i närståendes upplevelser för att kunna 

tillgodose närståendes behov. 

 Individanpassad vård. Behovet av stöd för närstående skiftar beroende på hur 

långt sjukdomen är gången. 
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 Förbättringsarbete kring svagheter, tillexempel utbilda personal och minska 

personalomsättningen 

 

 

SLUTSATSER 
 

Hur närstående upplever att vårda en Alzheimers sjuk person är individuellt, många 

gånger upplevs det som en stor belastning. Många anser att hjälpen från samhället är 

otillräcklig. Författarna anser att de råder okunskap hos sjuksköterskorna att se 

närståendes behov och på så vis kan de heller inte vägleda de närstående i denna svåra 

situation. Rätt utbildning för sjuksköterskor skulle kunna få närstående mottagliga och 

villiga till stöd/hjälp. Med resultatet vill författarna redovisa närståendes upplevelser 

som är betydelsefulla i sjuksköterskan arbetsroll som vägledare. För att påstå att rätt 

hjälp finns men används på ett bristfälligt sätt krävs vidare forskning inom ämnet.    
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