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Sammanfattning    

 

I Sverige är det i dag ungefär 140 000 personer som har diagnosen demenssjukdom och 

därför klassas demens som en folksjukdom. Många av dem som insjuknar vårdas i 

hemmet av en anhörig, vilket innebär en stor omställning för den anhörige som 

ofrivilligt tvingas in i en ny livsvärld där även en vårdarroll ingår. Att vara anhörig till 

en demenssjuk partner innebär ofta att den anhörige också blir påverkad både på det 

psykiska och fysiska planet. För att den anhörige ska kunna upprätthålla sin hälsa i den 

förändrade livsvärlden krävs det att sjuksköterskan lyssnar till den anhöriges behov utan 

att lägga in egna värderingar för att på så vis kunna sätta sig in i den anhöriges situation. 

Syftet är att genom analys av biografier beskriva makars upplevelse av sin förändrade 

livssituation då partnern insjuknat i en demenssjukdom. Metoden som valdes var en 

kvalitativ ansats där fem biografier lästes. Innehållsanalysen av textmaterialet 

resulterade i tre kategorier: att ”förlora” en livskamrat, anhörigas vanmakt och 

ljusglimtar i vardagen. Under dessa kategorier utformades underkategorier som 

beskriver författarnas tolkning av de anhörigas upplevelser av att leva tillsammans med 

en demenssjuk partner. Det framkom att största delen av den anhöriges vardag kantas av 

sorg men med inslag av glädjestunder som gör att den anhörige orkar fortsätta kämpa 

för sin partners välmående. Denna tolkning styrks i texten av citat som beskriver de 

anhörigas upplevelser. I metoddiskussionen diskuteras val av metod och varför 

författarna ansåg att metoden kunde ge ett tydligt svar på det valda syftet. I 

resultatdiskussionen kopplas resultatet till kvalitativforskning samt att författarna ger 

förslag på hur sjuksköterskan kan bemöta anhöriga som vårdar en demenssjuk partner.  
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INLEDNING 

I Sverige ökar antalet äldre för varje år och där av också antalet människor som 

insjuknar i en demenssjukdom. De flesta människor som lever med en demenssjuk 

partner blir på något sätt påverkad själv och ofta delaktig i vårdandet. I och med att 

andelen äldre och demenssjuka personer ökar, innebär det även att ökade krav ställs på 

den anhörige både som livspartner och anhörigvårdare. Denna uppsats beskriver 

anhörigas livsberättelse när de vårdar sin demenssjuka partner. Intresset för området 

väcktes när vi båda arbetade inom hemtjänst respektive demensboende. Under våra 

verksamhetsförlagda studier under sjuksköterskeutbildningen på högskolan i Borås, 

märkte vi hur ofta de anhöriga till demenssjuka blev försummade och då väcktes idén 

om att skriva uppsats om ämnet. Sjuksköterskan kommer troligtvis att komma i kontakt 

med demenssjuka och deras anhöriga såväl inom primärvård som slutenvård och då 

behövs ytterligare kunskap om hur anhöriga upplever sin livssituation för att kunna ge 

stöd och hjälp utifrån deras individuella behov. 

 

 

BAKGRUND 

Antal personer med demenssjukdom i Sverige är idag cirka 140 000 personer och 

därför klassas demens som en folksjukdom. Personer med demenssjukdom kommer 

enligt beräkningar att öka de kommande åren (Socialstyrelsen, 2007). Bland äldre 

människor anses även diagnosen demens som den mest fruktade sjukdomen då denne 

leder till en förlorad identitet. (Aminzadeh, Byszewski, Molnar & Eisner, 2007). 

 

Demenssjukdom 

Demens är ett samlat begrepp för organiska sjukdomar och skador i hjärnan som ofta 

uppstår vid hög ålder vilka kännetecknas av kronisk och progriderande störning av 

motoriska, affektiva och kognitiva funktioner. Vanligt är också att det sker en 

förändring av personlighetsdrag. Till de vanligaste demenssjukdomarna hör Alzheimers 

sjukdom, vaskulär demens och frontallobsdemens (Solem, Ingebretsen, Lyng & 

Nygård, 1994).  Sjukdomsförloppet kommer ofta smygande, vilket till en början kan 

göra det svårt att urskilja vad som är sjukdom och naturligt åldrande. Utmärkande 

symtom vid demens är, glömska, förvirring och oro. Dessa symtom eskalerar i senare 

stadium, vilket ofta leder till att den sjuka får bo på ett boende på grund av att 

professionell omvårdnad är nödvändig dygnet runt (Armanius Björlin, et al., 2004) 

 

Att vara anhörig till en demenssjuk person 

När en anhörig vars partner drabbas av demenssjukdom innebär det att stora delar av 

den anhöriges tillvaro kommer att förändras. En anhörig kan vara en familjemedlem, 

men kan också en nära vän (Almås, 2006). Anhörigas olikheter vad gäller resurser och 

förmåga att fungera kan göra att upplevelsen varierar. Det som upplevs enkelt för en 

själv, kan vara mycket betungande för en annan (Markusson, 2004). 

 

Den anhörige får anpassa sitt leverne efter de praktiska förändringar som sjukdomen 

kräver. Ett utökat ansvar ger även förändring i relationen, då den anhörige nu också 

utgör en vårdarroll. Vanligt är att den anhörige blir påverkad psykologiskt av den nya 
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situationen, vilket kan medföra att tankar och funderingar om existentiella frågor dyker 

upp. När den sjuke fått diagnosen fastställd får många anhöriga dåligt samvete. Detta 

på grund av att de anser sig varit oförstående då den sjuke uppträtt annorlunda 

(Sanders, Ott, Kelber & Noonan, 2008). Att skaffa kunskap om sjukdomen är en 

förutsättning för att klara av den nya rollen på bästa sätt (Markusson, 2004). 

 

Anhöriga upplever ofta både psykisk och fysisk påfrestning av att vara vårdare. Den 

mest förekommande konsekvensen är att drabbas av en depression.  Det är vanligt att 

den anhöriga också har kronisk stress och upplever låg livskvalitet, vilket kan avspegla 

sig negativt i vårdandet. Kvinnor känner ofta mer börda än män men trots detta är det 

vanligast att kvinnorna tar på sig ansvaret av att vårda den sjuke (Papastavrou, 

Kalokerinou, Papacostas, Tsangari & Sourtzi, 2007). 

 

Enligt anhöriga är det den sjukes aggression, destruktiva beteende och emotionella 

instabilitet som ger högst nivå av stress och depression samt lägre livskvalitet. Trötthet 

är vanligt hos den anhörige vårdaren, detta på grund av att nattsömnen ofta blir 

avbruten vilket kan leda till social isolering på grund av att orken inte finns för att 

träffa vänner och bekanta. Även rädsla för att den sjuke ska uppträda på ett olämpligt 

sätt i sociala sammanhang är en bidragande orsak till isolering (Papastavrou et al, 

2007). 

 

Livsvärld och lidande 

Begreppet livsvärld härstammar från fenomenologin och ser till hur människan 

upplever verkligheten genom sin kropp.  Livsvärlden är inte den subjektiva upplevelsen 

av världen, utan så som människan lever och erfar den. Människan upplever möten av 

olika ting och företeelser på ett unikt sätt i den enskilda livsvärlden (Wiklund, 2003). 

Anhörigas livsvärld förändras när de hamnar i en vårdarroll då vardagens rutiner ändras 

utifrån någon annans behov. Anhöriga kan också uppleva rollen som vårdare på olika 

sätt, vilket kan avspegla sig i hur den anhörige bemöter den sjuke. Om den anhörige 

upplever vårdarrollen som en börda kan detta visa sig i ett sämre bemötande gentemot 

den sjuke, än om den anhörige hade haft en positiv inställning till vårdarrollen. Ett 

livsvärldsperspektiv kan tillämpas då anhörigas upplevelse skall synliggöras, viktigt är 

då att försöka sätta sig in i hur den anhöriga upplever livssituationen som vårdare och 

lyssna på den anhöriges livsberättelse  

 

Det är normalt att det förekommer lidande i människans liv. Även om glädje visas utåt 

kan personen befinna sig i ett lidande (Dahlberg, 2003). Lidande innebär en inre 

process och beskrivs som ett hot mot människan. En människa som lider blir ofta tyst 

och sluten. Lidande berör hela människan och känslan av hälsa kan minska i samband 

med lidande. Om människan av någon anledning inte kan leva på det sätt som önskas, 

blir identiteten lidande (Wiklund, 2003). Att vara anhörig till en demenssjuk person 

innebär ofta ett lidande som kan leda till negativa konsekvenser både för den sjuke och 

den anhörige på så vis att den anhörige inte har orken att vårda den sjuke på ett 

tillfredställande sätt.  

 

Sjuksköterskans roll i mötet med den anhörige 

I mötet med en anhörig till en demenssjuk person krävs det att sjuksköterskan har ett 

professionellt förhållningssätt, vilket innebär att lyssna aktivt på den anhörigas 
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livsberättelse och försöka att sätta sig in i dennes livsvärld och visa delaktighet. Det är 

sjuksköterskans ansvar att kontakten med den anhörige utvecklas och utformas på ett 

tydligt sätt för att den anhöriga skall känna en trygghet i mötet med sjuksköterskan. 

Sjuksköterskans uppgift är också att informera och se till att den anhörige får kunskap 

om sjukdomen och dess förlopp. Då den anhörige inte ser till det behov som är bäst för 

det sjuke vad gäller dennes sjukdom, utan mer belyser det egna behovet, är det 

betydelsefullt att sjuksköterskan kan vägleda den anhörige i vad som är lämpligt för 

den demenssjuke. Det är viktigt att sjuksköterskan är införstådd med att relationen 

mellan personal och anhöriga inte är jämlik då den anhöriga befinner sig i en 

beroendeposition. Detta ställer krav på sjuksköterskan som har ansvaret för relationen 

samt att kunna visa respekt gentemot den anhörige (Geijer Edgren, 1999). Viktigt är att 

sjuksköterskan sätter de egna värderingarna åt sidan för att på så vis skapa en öppenhet 

till den anhörige (Dahlberg, 1997).   

 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Då en människa får diagnosen demenssjukdom är det inte enbart den sjuke som blir 

lidande utan även dennes anhörige som har en lång och arbetsam tid framför sig. Att 

den sjukes utseende är den samma men att den unika personligheten förändras kan göra 

det svårt för den anhörige att förstå och försonas med sjukdomen. Maktlösheten som 

kan infinna sig och vetskap om att det inte finns något bot för sjukdomen kan försätta 

den anhörige i en komplicerad och mödosam situation. För en anhörig till en 

demenssjuk person krävs det en stor omställning av det egna livet för att kunna 

upprätthålla hälsa i den förändrade livsvärlden, samtidigt som denne slits mellan hopp 

och förtvivlan för att partnern ska kunna ha ett så bra liv som möjligt. Forskning om 

anhörigas behov finns men förväntningar på anhöriga som vårdar sin partner i hemmet 

ökar och ytterligare kunskap om anhörigas behov och förutsättningar krävs. 

Sjuksköterskan behöver mer aktivt lyssna på anhörigas livsberättelse för att få en ökad 

förståelse av hur det är att leva med en demenssjuk partner. 

 

 

SYFTE 

Syftet är att genom analys av biografier beskriva upplevelsen av makars förändrade 

livssituation då partnern insjuknat i en demenssjukdom. 

 

 

METOD 

Till denna studie valdes att göra en kvalitativ innehållsanalys, där en narrativ metod 

användes för att analysera de fem valda biografierna. Efter bearbetning av texten 

sammanställdes resultatet utifrån studiens problemområde och syfte (Dahlborg 

Lyckhage ingår i Friberg 2006). Metoden kännetecknas av att texten bearbetas i tre steg. 

I första steget ses texten som en helhet. I det andra steget är det delarna som är centrala 

och i det tredje steget sammanställs resultatet (Segesten ingår i Friberg 2006). En 

kvalitativ innehållsanalys har som mål att få en ökad förståelse genom att analysera de 

likheter och skillnader som hittas i textmaterial (Lundman & Hällgren Granheim ingår i 
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Granskär & Höglund - Nielsen, 2008). Med en kvalitativ innehållsanalys skapas en 

kunskap som är sammansatt av ett specifikt fenomen (Friberg ingår i Friberg 2006). 

Den narrativa metodens syfte är att inge en ökad förståelse för kommunikationen mellan 

människor i olika sammanhang. Vid analys av denna metod skall biografierna hanteras 

på ett empiriskt sätt och texten är den som skall svara på de frågeställningar som 

utvecklats utifrån syfte och problemformulering (Dahlberg ingår i Friberg, 2006). 

 

Datainsamling 

Artiklar till studien söktes genom att söka i databasen Cinahl via Högskolan i Borås 

hemsida. Till artiklarna valdes ”Peer Rewied” och ”Linked full text”. ”Peer rewied” 

valdes för att säkerställa att artiklarna i sökresultatet var vetenskapliga och ”Linked full 

text” användes för att kunna läsa hela artikeln. Sökord till de artiklar som användes i 

bakgrunden var: Caregiver, dementia och family. De sökord som användes till 

diskussionsdelen var: Alzheimers, Dementia, family och caregiving. Artiklarna som 

påträffades under dessa sökord ansågs av författarna vara relevanta för studien. Till 

bakgrunden användes också en rapport från Vårdalinstitutets hemsida.  

 

Datamaterial 

De biografier som användes för att utforma resultatet söktes via Högskolan i Borås 

bibliotekskatalog LIBRIS, Mölnlyckes bibliotekskatalog LIBRA samt Malmö 

stadsbiblioteks bibliotekskatalog MALIN. Sökorden som användes i respektive 

sökkatalog var: Demens och Alzheimers. Författarna tog även hjälp av 

bibliotekspersonal för att hitta relevanta biografier. Inklusionskriterien var att biografin 

skulle beskriva den anhöriges upplevelse av att leva tillsammans med en demenssjuk 

partner. Vid sökning av biografier fann författarna även böcker där andra 

familjemedlemmar än makar, beskrivit upplevelsen av att ha en demenssjuk nära. Dessa 

biografier hamnade dock i facket för exklusionskriterier på grund av att de inte svarade 

på det valda syftet. 

 

Beskrivning av biografierna 

Den första biografin, Stiltje, som är skriven av Nylander (2003), är en gripande 

berättelse om makans insjuknande i Alzheimers. Paret har under trettio år varit bosatta 

på segelbåten Cantella och seglat runt i alla världens länder. I boken får vi följa dem på 

sista resan hem till Kalmar samt svårigheterna att få ihop en vardag då hustrun blir allt 

sämre i sin sjukdom. 

 

I den andra biografin, Boken om E, skildrar Isaksson (1994) öppenhjärtligt hur det är att 

leva med sin demenssjuke make. Isaksson blandar minnen från förr, innan maken 

insjuknat, med hur livet ser ut i dag då författaren lever i en vårdarroll.  

 

I den tredje biografin, Iris – en sorgesång, skriver Bayley (1999) om livet före makans 

insjuknande, hur parets liv då såg ut och utformade sig. I slutet av boken gör Bayley en 

utförlig beskrivning om hur livssituationen är idag då makan är demenssjuk och vårdas i 

hemmet av Bayley själv.  

 

Den fjärde biografin, Maria vill fara hem – Glädje och sorg under demenssjukdomens 

sista år, skriven av Larsson (2000), är en kärleksfull berättelse om livet tillsammans 
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med sin demenssjuka maka. Larsson beskriver tydligt den sorg och förtvivlan han 

känner då makan tvingas flytta till ett boende på grund av ohållbar hemsituation. 

Författaren är i en ständig kamp om hur han ska kunna göra makans sista tid i livet så 

bra som möjligt.   

 

I den femte och sista biografin, Ett minne för livet, har författaren Fröling (2005) 

intervjuat anhöriga om hur dem upplever att vara anhöriga och sammanställt dessa till 

olika berättelser. Berättelsen som valdes handlar om ett gift par där maken insjuknat i 

demenssjukdom. Makan berättar om livet före makens insjuknande och när hon började 

märka förändringar i makens beteende. Läsaren får även ta del av makans frustration 

över att inte få den hjälp och det stöd som hon ansåg skulle finnas där då det behövdes.  

 

Dataanalys 

Författarna började med att läsa igenom de fem biografierna för att bekanta sig med 

innehållet och för att finna likheter och skillnader. Därefter lästes biografierna ännu en 

gång och lämpliga stycken markerades ut som författarna ansåg relevanta utifrån det 

valda syftet. De utvalda styckena granskades därefter ytterligare och meningsbärande 

enheter togs ut ur dessa som sedan skrevs ner på olikfärgade lappar för att få en 

tydligare översikt av materialet. Därefter skapade författarna olika underkategorier av 

de meningsbärande enheterna som sedan bildade olika kategorier.  

 

 

RESULTAT 

 

 Kategori  Underkategori 

  Att “förlora” en livskamrat   Sorg och ensamhet 

  Anhörigas vanmakt Ilska och frustration  

 

Skam 

 Ljusglimtar i vardagen   Hopp, glädje och kärlek 

 

Att ”förlora” en livskamrat 

Att vara make/maka till en person som insjuknat i en demenssjukdom innebär en 

sorgeprocess. Genom att bara kunna se på när partnern bryts ner och blir allt sämre i 

sjukdomen infinner sorg och ensamhetskänslor. Att tvingas in i en ny livsvärld, där livet 

inte alls blev som planerat är också en del av sorgeprocessen (Larsson, 2000; Bayley, 

1999; Isaksson, 1994; Fröling, 2005; Nylander, 2003). 
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Sorg och ensamhet 

Isaksson (1994) skriver om en sorgsenhet då värmen mellan henne och demenssjuka 

maken näst intill försvunnit. Istället kantas vardagen numera av misstro och fientlighet. 

Olusten blir allt starkare med en bedjan till Gud om att få behålla ömheten. Tålamodet 

brister i de stunder då maken uppträder hämningslöst i offentliga miljöer och bland 

vänner. Ibland upplevs det som att sorgen väller över och att det inte finns någon hejd 

på tårarna då maken inte förstår innebörden i samtalen. Beteendet blir som en robot som 

ständigt ställer in sig efter makens behov. Att identiteten förminskas när makens behov 

ständigt skall tillfredställas gör att sorgen blir allt mer påtaglig. 

 

 

E har dessutom alltid haft mycket lättare för att ta kritik än jag. Men nu vill han 

plötsligt inte. Han bara försvinner! Blir hög och oåtkomlig. Därmed förändras 

hela vårt förhållande. Som om den varma tillit som varit vårt hem, plötsligt 

vänts i misstro och fientlighet. Då förändras också jag, fast jag försöker hålla 

stånd. (Isaksson, 1994, s. 76). 

 

 

Larsson (2000) skriver om sorgen som lång och svår men den upplevdes inte alltid som 

ledsenhet. Sorgen var av en ovanlig karaktär eftersom makans fysiska gestalt var 

densamma, medan den mentala förmågan hade gått förlorad. Vidare skriver Larsson om 

sorgen av att inte längre nå fram till makan som tidigare. Att dela gemensamma 

upplevelser från då och nu är något som upplevs som ett stort hålrum av ensamhet och 

sorg. 

 

 

Genom den undvikna och tillbakaträngda sorgen, som sällan får en utlösning, 

blev jag svag, trött och ”sårbar”. Ofta var det kaos. Jag rasade och grät – men 

tyst inom mig. Skulle det vara ”tillåtet” att gråta inför den sjuka då man känner 

så, eller skulle det skrämma henne då hon inte skulle förstå varför jag är 

ledsen. (Larsson, 2000, s. 8). 

 

 

Både Isaksson (1994) och Larsson (2000) skriver att en av de svåraste sorgestunderna 

var när de insåg att de inte längre klarade av att sköta partnern på egen hand i hemmet. 

Larsson (2000) skriver att makans flytt till ett boende var som en skilsmässa under 

tvång och att det var hans livs svåraste beslut. 

 

 

Den 17 maj, den dagen hon flyttade vill jag helst glömma. Det blev en 

förändring som var mycket svårare än jag trodde.  […] Jag bar och packade. 

Maria satt och såg på utan att förstå vad det rörde sig om. (Larsson, 2000, s. 

12). 

 

Nylander (2003) skriver att sorgsamhet upplevs då inte något framtidsljus kan ses 

tillsammans med sin demenssjuka maka. De framtidsdrömmar som tidigare funnits sågs 

numera i en grå dimma och ingenting som ingav förhoppningar kunde tränga igenom. 

Kvinnan han levt tillsammans med under så lång tid tynar sakta bort framför ögonen 

och kvar finns bara ett hjälplöst skal. Fröling (2005) skriver om en gränslös sorg då 

demenssjuka makens blick var tom och frånvarande samt då ingen uppmärksamhet från 
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maken visades. En händelse som Fröling fick erfara var då de inte blev bjudna på den 

traditionella nyårsfesten med vännerna, vilket även visade tecken på att allt inte var som 

förut.  

 

 

Sakta började jag förstå vilken fruktansvärd sjukdom Alzheimer är. Jag visste 

det i teorin men som alltid ger praktiken den riktiga kunskapen. Jag insåg att 

vägen till slutet är ohyggligt lång och svår. (Nylander, 2003, s. 144). 

 

 

Det blev ingen blinkning i samförstånd, ingen signal att sända och ta emot och 

ingen kod att dela. Också plötsligt, bara för några sekunder, for en tanke 

genom mitt huvud, en scen spelades upp. Det är inte alls min man Henrik som 

står där, det är en annan man, med ett annat uttryck. (Fröling, 2005, s. 63). 

 

 

Författarna till biografierna skriver om en ensamhet i tvåsamheten då de inte får något 

socialt utbyte från partnern. Att kommunikationen inte är som den tidigare varit leder 

till ett tomrum hos den anhörige (Larsson, 2000; Bayley, 1999; Isaksson, 1994; 

Nylander, 2003). Då partnern flyttar till ett boende blir ensamheten än mer tydlig och 

Larsson (2000) skriver att varje gång han varit och hälsat på makan på boendet och ska 

gå därifrån är det som att ett steg ut i ensamheten. För att göra ensamheten mindre 

påtaglig väljer Larsson att ha kvar makans saker för att på så sätt känna närvaron och 

påminnas om ljusa minnen. Då maken flyttat till ett boende och då ”skilsmässan” blev 

offentlig skriver Isaksson (1994) att ensamheten blev allt mer påtaglig och upplevdes 

som att timmar, dagar och månader flöt samman. 

 

 

Vem är jag? Jag står i slutet av mitt liv och ser tillbaka. Var gång jag går ifrån 

henne där hon nu bor kan kännas som ett steg ut i ensamhet. Hon finns inte här 

hemma, ändå finns hon här genom tusen små saker. Kläderna i garderoben har 

jag efter ett och ett halvt år inte förmått mig att röra. Varför är det så svårt? 

(Larsson, 2000, s. 42 -43). 

 

 

Anhörigas vanmakt 

Att leva tjugofyra timmar om dygnet tillsammans med en demenssjuk partner är 

påfrestande och det kan ibland vara svårt även för den mest ödmjuka person att hålla 

tillbaka frustrationen och ilskan. En ständigt avbruten nattsömn och att varje dag 

utsättas för hårt fysiskt arbete med att hjälpa den sjuke kan göra den anhörige trött och 

sliten. När tålamodet sätts ur spel spottas onda meningsbyggnader ut över den sjuke 

som varken förstår eller svarar. I nästa sekund infinner sig det dåliga samvetet hos den 

anhörige. Hela kroppen fylls av skam över att ha skrikit på en sjuk och försvarslös 

människa, som dessutom är ens livskamrat (Larsson, 2000; Bayley, 1999; Isaksson, 

1994; Fröling, 2005; Nylander, 2003). 
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Ilska och frustration 

Bayley (1999) skriver om en ökad irritation då demenssjuka makan upprepar samma 

frågor gång på gång. Tålamodet tryter och orkar då inte alltid hålla humöret uppe. Ilskan 

kommer ibland som en våg, från ingenstans och bara sköljer över. Denna ilska visar sig 

i form av att skrika elaka saker till makan som inte förstår. Dock kan denna ilska ibland 

kännas behaglig då sinnet lättas. 

 

 

Det är förbluffande hur förvandlad man kan bli av ilskan, samtidigt som man 

står bredvid och iakttar sitt nya motbjudande jag och tar avstånd från det i 

samma ögonblick som bomben exploderar. Detta var en blind vrede som kom 

från ingenstans. (Bayley, 1999, s. 259). 

 

 

Nylander (2003) skriver också att det ibland kan vara svårt att behärska ilskan och 

vräker då hejdlöst ur sig på demenssjuka makan. I nästa stund blir han arg på sig själv 

över att inte kunna kontrollera ilskan. Även Isaksson (1994) skriver att ilskan kan ta 

överhand då maken inte lyssnar och inte längre vill göra saker så som dem tidigare 

gjort. Att maken hellre ser på barnprogram än nyheter gör att Isaksson känner ilska över 

hur situationen har blivit.  

 

 

Det var inte första gången det hände. Normalt kunde jag behärska humöret 

men det här var som sagt inte min dag och ursinnig vräkte jag ur mig: ” Vad i 

helvete sysslar du med? Det är normalt att man besöker toaletten! Det måste 

väl till och med du begripa!” […] I hennes ögon kunde jag läsa bottenlös 

förtvivlan. Min ilska kom omedelbart av sig och jag blev så förbannad på mig 

själv att jag hade kunnat dunka huvudet i väggen. (Nylander, 2003, s. 173 – 

174). 

 

 

Nylander (2003) skriver om frustrationen av att bara kunna se på när makans tidigare 

kunskaper försvinner och över att inte heller kunna lära sig något nytt. Frustration 

uppkommer också då han inte längre klarar av att vårda makan på egen hand i hemmet. 

Allt som tidigare gjorts och offrat för makan för att få vardagen att fungera blir tillslut 

verkningslöst, då han inte längre vet hur han ska förhålla sig till makan och hennes 

behov. Larsson (2000) skriver om frustrationen över att just hans maka har insjuknat i 

sjukdomen. Att inte säkert veta makans vilja är en tung börda att bära då han inte vill 

tala över huvudet på makan under läkarbesöken.  

 

 

Maktlös såg jag hur det för var dag försvann ännu en bit av den under en lång 

livstid inlärda kunskapen. Ingen ny kunde tillfogas. […] Det som gång 

försvunnit kunde aldrig återkomma. […] Världen krympte sakta och säkert 

ihop. […] Livsgnistan var på väg mot sparlåga och skulle aldrig flamma upp 

igen. (Nylander, 2003, s. 103). 

 

 

Fröling (2002) skriver om en frustration över att inte få det stöd från samhället som de 

behöver och förväntar sig och att det inte finns någon helhet i omvårdnadssystemet, 
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vilket gör att det inte tillfredställs. Efter att ha arbetat och betalat skatt i många år fanns 

en förväntan om att hjälp skulle finnas när det behövdes. Fröling skriver liksom 

Nylander (2000) också om den förändring i livet som sker när partnern får diagnosen 

demenssjukdom. Alla de planer som fanns för framtiden revideras och de skriver om en 

frustration och sorg att livet inte blev som dem hade tänkt sig.  

 

 

Jag säger det igen: Jag älskar min man Henrik. Så långt är allt som förut. Men 

sedan ett år tillbaka är förutsättningarna annorlunda och livet kan 

sammanfattas så här: Det blev inte som vi hade tänkt. (Fröling, 2005, s. 58). 

 

Skam 

Att känna skam för sin demenssjuke partner är något som både Bayley (1999), Isaksson 

(1994) och Nylander (2003) skriver i sina berättelser. Ovisshet om partnern ska 

uppträda på ett olämpligt sätt i offentlig miljö leder till att de ofta undviker situationer 

då pinsamma incidenter kan uppstå. Till en början försökte författarna ha överseende 

med partnerns beteende, men kom till en gräns då dem inte längre orkade och istället 

drog sig undan. Nylander (2003) skriver att han i början av sjukdomen höll makans 

tillstånd för sig själv, men då beteendet blev allt sämre och då makan började uppträda 

på ett oanständigt sätt, valdes istället att berätta för omgivningen hur det stod till så att 

de inte skulle bilda sig felaktiga uppfattningar om makan.  

 

 

Till råga på allt har jag nu kommit på mig med att skämmas här i Rosens 

kollektiv. För E!? Ja!!  […] Som när E vid lunchen skålar i mjölk, omständligt 

och oupphörligt med våra grannar. Alla blir generade utan E, som inte ett 

ögonblick tycks förstå varför jag ruskar på huvudet åt honom eller knuffar 

honom på knäna. (Isaksson, 1994, s. 73). 

 

Ljusglimtar i vardagen 

Trots demenssjukdomens svåra förlopp och den tunga börda anhöriga får bära, skriver 

alla författarna att de stundom känner hopp glädje och kärlek. När den demenssjuke för 

korta stunder lyser upp och visar glimtar av sin unika personlighet upplever den 

anhörige stor glädje och känner hopp om att sjukdomen är på bättringsvägen (Larsson, 

2000; Bayley, 1999; Isaksson, 1994; Fröling, 2005; Nylander, 2003). 

 

 

Hopp, glädje och kärlek 

Larsson (2000) skriver om en hoppfullhet över att makan ska bli bättre. Trots 

medvetenhet om sjukdomen och dess utveckling så finns väntan på ett under. I och med 

att makan är långt gången i Alzheimerssjukdomen blir det allt fler sjukhusvistelser. 

Larsson skriver om hoppet om att makan ska bli bra igen, men slås också av tanken att 

det mest är det egna behovet av makans närhet som behöver tillfredställas. Fröling 

(2005) skriver om ett ständigt hopp om att allt ska bli bra igen, samtidigt som känslan 

finns av att det istället kommer att bli sämre. Isaksson (1994) skriver om att inte vilja 

släppa taget, trots att läkarna beskriver den stängda värld maken lever i. Ständigt söks 

nya vägar för att försöka komma in i den livsvärld maken befinner sig i.  
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Jag försöker att vänta in henne, väntar på ”undret” att hon ska kunna säga 

något av allt som rör sig inom henne. Men oftast kommer, bara några ljud, en 

ansats, en början på något som strax försvinner. (Larsson 2000, s. 31). 

 

 

Bayley (1999) skriver att humorn är en viktig del i bemötandet av makan. Humorn kan 

vara räddningen i svåra situationer, om bara orken finns. En sång, ramsa eller ett litet 

skratt kan väcka lyckliga reaktioner hos makan och då också hos Bayley. Makans 

dagsform påverkar Bayley som menar att när makans unika jag träder fram, känns det 

som om inget annat har existerat. Det infinner sig en stor glädje vid minsta 

ömhetsbekräftelse från makan. Även Isaksson (1994) skriver om den lycka som upplevs 

då maken rör vid henne och uttalar uppskattande ord. 

 

 

På kvällen när vi läst aftonbön kände jag E: s hand famla efter min i mörkret: - 

Det är så roligt när du är glad! Jag grät av tacksamhet och kysste hans hand: - 

Nu är vi här och nu ska vi vara glada hela sommaren! (Isaksson, 1994, s. 110). 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Då vi hade bestämt oss för att skriva om anhörigas upplevelser, kändes det rätt att 

använda sig av biografier och göra en narrativ analys, då det ger en djup och tydlig bild 

av människans upplevelse av att leva tillsammans med en demenssjuk partner. När 

biografierna började läsas fann vi snabbt att syftet kunde besvaras genom denna metod. 

Dock valdes att begränsa urvalet av biografier till där makar beskrivit sin situation. 

Detta för att vi märkte att det var skillnad på upplevelsen när den anhörige inte levde 

under samma tak som den sjuke. Om istället vetenskapliga artiklar hade använts menar 

vi att resultatet inte hade kunnat beskrivas på ett lika tydligt sätt. Att den anhöriga 

berättade med egna ord gav oss en mer levande beskrivning av dennes upplevelse och 

förståelsen ökade för hur det är att leva tillsammans med en demenssjuk partner. Valet 

av biografier begränsades till fem stycken då vi ansåg att de räckte för att besvara det 

valda syftet. Dock hade fler biografier kunnat läsas och granskas för att få fler exempel 

av anhörigas upplevelse, men då tiden var begränsad valde vi att nöja oss med de valda 

biografierna. En av inklusionskriterierna var från början att biografierna inte skulle vara 

äldre än tio år men då vi fann en biografi skriven av Isaksson (1994) som ansågs vara 

mycket beskrivande i upplevelsen av att leva tillsammans med en demenssjuk partner, 

valde vi att även ta med denna, trots att den var något äldre. Vid vidare eftertanke 

bedömdes att bokens ålder inte hade någon betydelse då syftet var att beskriva 

människors upplevelse, vilken borde vara samma då som nu.  

 

Fyra av biografierna hade svenska författare medan en av författarna, Bayley (1999), 

var från England. Bayley beskrev sin upplevelse på liknande sätt som de svenska 

författarna gjorde och det upplevdes inte att det var någon skillnad i upplevelser mellan 

nationaliteterna. 
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Att börja med att läsa igenom biografierna tycker vi gav oss en övergripande helhet av 

biografierna. Vid andra läsningen fördjupade vi oss i de delar av texten som vi ansåg var 

relevanta. På så sätt kunde den information som behövdes tas ut för att kunna 

sammanställa ett trovärdigt resultat som svarade mot syftet. Däremot tyckte vi att det 

var något problematiskt att utforma underkategorier då många utav dessa gick in i 

varandra. Sorg kunde medföra frustration och glädje kunde i sin tur leda till sorg då 

författarna till biografierna visste att glädjen var kortvarig.    

 

 

Resultatdiskussion 

Vårt resultat visar att största delen av de anhörigas liv kantas av sorg av olika slag. 

Främst skrev författarna till biografierna om sorgsamheten över att ha ”förlorat” 

livskamraten, trots att den fysiska kroppen är kvar, vilket gjorde att anhöriga hade svårt 

att acceptera situationen. I en föreliggande studie av Almgren, Grafström & Winblad 

(2000) skrivs om sorgsamheten över att den sjukes unika personlighet långsamt 

försvinner. Det bristande igenkännandet hos den sjuke ansågs som en traumatisk 

upplevelse för den anhöriga och som även medförde en slags sorg.  

 

I resultatet framkommer det en frustration och en djup besvikelse över hur livet 

förändrats och över den ständiga kampen för att få vardagen att fungera för båda parter. 

Detta kunde medföra att den anhöriga tappade tålamodet och brast ut i ilska. Ilskan som 

lämnade den anhöriges kropp medförde också en sorgsamhet hos den anhöriga över att 

inte kunna behärska sitt beteende. Kanske var det också så att den anhöriga i denna ilska 

och frustration insåg att hemsituationen blev allt mer ohållbar och att steget för att flytta 

sin partner till ett boende kom allt närmare. Vi anser att i sådana här situationer är det av 

stor vikt att sjuksköterskan redan från början av vårdandet har skapat en bra relation 

med den anhörige. Detta för att den anhörige ska känna trygghet i att vända sig till 

sjuksköterskan med de problem och känslor som uppkommer vid vårdandet av partnern. 

Då en osäkerhet kan finnas hos den anhörige vårdaren över att bli sedd som en 

belastning för sjuksköterskan kan det göra att den anhöriga istället väljer att inte be om 

någon hjälp, vilket vi tror kan leda till ett lidande för den anhörige.  

 

Almberg, et al. (2000) menar att anhöriga tycker att det är viktigt att få stöd och hjälp 

från samhället och då inte bara känslomässigt stöd utan även praktisk hjälp med 

exempelvis trädgårdsarbete. I fyra av de biografier vi läst upplevde vi inte att författarna 

skrev något om vare sig hjälp från samhället eller vänner under tiden den sjuke bodde i 

hemmet. Däremot skriver Fröling (2005) om besvikelsen över att möjligheten till stöd 

och omsorg var under all förväntan. Det var inget fel i vårdandet i sig men att få ett 

fungerande samarbete mellan olika samhällsfunktioner var det som Fröling ansåg var 

bristande. Detta anser även vi är en bristande faktor i vården. Underbemanning och 

nedskärningar av både personal och pengar gör att saker tar längre tid och inte blir av 

den goda kvalité som önskas.  

 

Almberg, et al. (2000) skriver om att anhöriga upplever att de inte får tillräckligt med 

information om sjukdomen som partnern insjuknat i. Om det hade givits mer tid att 

förklara både verbalt och skriftligt skulle förståelsen för den sjukes förändrade beteende 

blivit enklare och därmed skulle lidandet inte ha blivit lika stort för den anhöriga. Av 

vår egen erfarenhet är detta något som ofta ser olika ut beroende på i vilken kommun 

den sjuke bor i och hur mycket resurser som läggs på vård i hemmet av den 
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demenssjuke. Även Andrén & Elmståhl (2005) skriver om vikten av god information 

och av att ha en bra relation sinsemellan sjuksköterska, den sjuke och anhörig. Stor 

belastning kan lättas från den anhöriges axlar om sjuksköterskan agerar på ett 

professionellt sätt och kan se vad det är den anhörige behöver för sorts stöd och hjälp. 

Vi tror att det ibland kan vara så att den anhörige inte alls är i behov av sjuksköterskans 

stöd då familj och vänner är engagerade och hjälpsamma. Viktigt är då att 

sjuksköterskan accepterar detta men samtidigt är öppensinnad om det sker någon 

förändring.  

 

Andrén & Elmståhl (2005) skriver också om att sjuksköterskan måste vara uppmärksam 

om den anhörige får allt för låg livskvalité eller inte klarar av att vårda den sjuke i 

hemmet. Sjuksköterskan måste då på ett tydligt sätt kunna förklara för den anhörige vad 

som är bäst för den sjuke och även vad som är bäst för den anhörige för att kunna öka 

livskvalitén för de båda. I resultatet framkommer det att anhöriga upplever en 

sorgsamhet och frustration då partnern måste flytta till ett boende. Faison, Faria & 

Frank (1999) skriver om att sjuksköterskan ska kunna se de faktorer som gör att den 

anhöriga känner belastning och låg livskvalité. Placering av den sjuke på ett boende ses 

dock som ett misslyckande och inger känslor av skuld och hjälplöshet. 

 

En hoppfullhet kunde ses i vårt resultat då den anhörige fortsatte att kämpa för den 

sjuke trots motgångar. Att känna hopp och glädje i all denna sorg är något som för vissa 

kan ses som en omöjlighet. Men i resultatet framkommer det att de ljusa stunderna 

ibland kunde vara en räddning för den anhöriga, för att denne skulle kunna fortsätta 

orka vårda sin partner. Att känna uppskattning från den sjuke är något som betyder 

mycket för den anhörige. Detta belyser också Andrén & Elmstål (2005) då de skriver att 

anhöriga känner tillfredställelse då den sjuke blir glad eller säger vänliga ord. Den 

anhörige känner sig då behövd och får kraft att fortsätta vårda på ett omsorgsfullt sätt. 

Vidare skrivs att vårda sin partner är ett sätt för den anhörige att visa kärlek. Kärlek är 

också ett begrepp som vi valde att belysa i resultatet då det i biografierna på ett flertal 

ställen beskrevs kärleksfulla berättelser från tiden då innan partnern insjuknat och den 

kärlek och det speciella band som infann sig under sjukdomstiden. Det är en villkorslös 

kärlek där den anhöriga kämpar för att sin sjuka partner ska få ett värdigt slut på livet. 

En parallell kan ses mellan resultatet och det Andrén och Elmståhl (2005) skriver om att 

anhöriga försöker göra det bästa av den livssituation dem ofrivilligt hamnat i och 

upprätthåller på så sätt kärleken till partnern. Dock är det ibland med blandade känslor 

som livet sakta fortskrider. Vidare skrivs att om anhöriga fortfarande ser den sjuke som 

en fullvärdig människa blir bördan mycket mindre än om man bara ser till problemen. 

En känsla som de anhöriga bär med sig är att dem vet att den sjuke partnern hade gjort 

på liknande sätt som det varit ombytta roller. 

 

Att som anhörig tvingas in i en ny livssituation som inte alls innehåller de delar som 

planerats innebär ett lidande för den anhörige. I resultatet syns lidande främst i sorg, 

ensamhet, frustration och ilska men även i glädjestunderna kunde ett lidande ses då den 

anhöriga visste att glädjen ofta var kortvarig. I biografierna skriver inte författarna 

specifikt om lidandet i sig, utan detta är något som vi som läsare förstår förekommer när 

författarna till biografierna beskriver sin livssituation. Vi valde därför att inte ha med 

begreppet lidande som en underrubrik i resultatet.  

 

Precis som Wiklund (2003) skriver så anser vi att är det viktigt att sjuksköterskan 

lyssnar till den anhöriga och sätter sina egna värderingar åt sidan för att kunna ta till sig 
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de upplevelser som den anhöriga berättar. Trots att sjuksköterskan tidigare mött många i 

liknande situation som den anhörige, är alla en unik person som uppfattar saker på olika 

sätt i livsvärlden. 

 

Slutsats 

I den verksamma yrkeskarriären kommer vi som sjuksköterskor med stor sannolikhet att 

komma i kontakt med demenssjuka och deras anhöriga då demens är en sjukdom som är 

vanligt förekommande i dagens samhälle. Uppsatsen kan enligt oss ses som ett 

informationsblad för vårdpersonal för att få en ökad förståelse för hur anhöriga upplever 

sin situation som vårdare. Om de anhöriges upplevelse försummas kan det leda till ett 

ökat lidande för den anhörige, vilket i sin tur kan leda till ett sämre vårdande av den 

demenssjuke i hemmet. Det är därför viktigt att sjuksköterskan har kunskap om 

anhörigas situation för att kunna skapa en god relation med den anhörige och lindra 

eventuellt lidande. Uppsatsen anser vi också kan vara ett stöd till anhöriga som befinner 

sig i liknande situation. Att läsa om andras erfarenheter kan kännas som en trygghet då 

de inte är ensamma om situationen.  

 

 

Praktiska implikationer 

 Uppmärksamma den anhöriges livssituation. 

 Finnas där för att ge stöd och råd till den anhörige. 

 Sätta egna värderingar åt sidan för att få en öppen förståelse för den anhörige. 

 Erbjuda hjälp i form av avlastning. 
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