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Abstrakt 

Bakgrund: I Sverige uppskattas cirka 100.000 människor vara drabbade av 

Alzheimer sjukdom. Alzheimer sjukdom motsvarar 60-70 % av alla 

Demenssjukdomar. Många Alzheimerdrabbade bor kvar i hemmet och närstående 

blir informella vårdgivare. Sjukdomen medför en livsförändring för de närstående. 

Sjuksköterskan ska med livsvärldsteorin kunna erbjuda närstående stöd som är 

individuellt anpassad. 

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva närståendes upplevelser av att 

leva tillsammans med en Alzheimerdrabbad partner i hemmet. 

Metod: En litteraturstudie har utförts enligt Kristenssons metod för litteraturstudier. 

Resultatet baserades på åtta vetenskapliga artiklar från databaserna CINAHL och 

PsycINFO. Dessa kvalitetsgranskades med Carlsson och Eimans bedömningsmall 

och analyserades med Kristenssons metod för innehållsanalys.    

Resultat: Litteraturstudiens resultat presenteras i fyra kategorier med tillhörande 

underkategorier. Kategorierna som framkom var Närståendes upplevelser av börda, 

Närståendes upplevelser av stöd i samband med sjukdomen, Acceptansens inverkan 

på närståendes upplevelser av sjukdomen och Närståendes upplevelser av 

sjukdomens inverkan på relationen. Resultatet visar att närståendes upplevelser av 

att leva tillsammans med en Alzheimerdrabbad partner kunde vara både positiva och 

negativa.  

Slutsats: Närstående upplevde börda i form av förlust av sig själva, sitt 

sammanhang och sin partner. De närstående som accepterat livsförändringen och 

rollen som informell vårdgivare upplevde meningsfullhet i sitt nya sammanhang. 

Acceptansen stärkte kärleken mellan den närståendes och den Alzheimerdrabbade 

partnern. Livsvärldsteorin ger sjuksköterskan möjlighet att förstå närståendes unika 

behov och kan erbjuda individuellt stöd. 

Nyckelord: Alzheimer sjukdom, I hemmet, Närstående, Upplevelser. 

Tack: Ett stort tack till Universitetsbibliotekarie Anna Wolke för hennes hjälp med 

databassökningarna.  
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1 Inledning 

Jag såg hur farfar sakta, men säkert förändrades, hur han drev längre och längre 

bort från den han var och hur hjälplös jag och min familj kände oss inför den 

sjukdom han drabbats av. Att uppleva sorg över att förlora en anhörig trots att han 

fortfarande var med oss var absurt. Hela processen blev ett långsamt farväl. När 

min farfar drabbades av Alzheimers sjukdom i tidig ålder och när symtomen fick en 

förklaring var det både en befrielse och en dödsdom. Jag upplevde att farmors 

vardag blev allt mer begränsad. Jag noterade hur det stora ansvaret över farfars 

kognitiva nedsättningar skapade oro och skapade svårigheter att kunna fara iväg på 

sin målarkurs och träffa sina vänner. Jag tyckte mig se farmors skuldkänslor över 

insikten att farfar inte längre kunde bo hemma och att han behövde en plats på ett 

särskilt boende. Alzheimer sjukdom medförde att vi förlorade farfar lite dag för dag 

och det medförde även att han förlorade sig själv och alla runt omkring sig. Han 

visste inte längre vilka vi var eller vad vi hade för typ av relation till varandra och 

det är så den större delen av min tid blev tillsammans med honom. 

Nu är det många år sen min farfar gick bort men samtalen med min farmor har fått 

mig att förstå att närståendes upplevelser av denna sjukdom bör uppmärksammas.  

 

Berättelsen är upplevd av en av oss författare som skrivit litteraturstudien. Vi två 

som skriver detta arbete har båda stött på människor med Alzheimers sjukdom 

under våra sommarvikariat inom hemsjukvården och på medicinavdelningen på 

sjukhus. Under dessa placeringar har vi båda uppmärksammat att de närstående blir 

ytterst involverade i den sjukes vård och att det är de närstående som står för 

kontinuiteten. Det är även de närstående som ser hur den Alzheimerdrabbade 

förändras och förändringen kommer till stor del även att påverka den närståendes 

liv, därför ville vi fördjupa oss i just detta ämne.  

 

Demenssjukdomar blir allt vanligare i Sverige och i vårt framtida yrke som 

sjuksköterskor kommer vi att möta både närstående och Alzheimerdrabbade 

personer oavsett var inom vården vi befinner oss. Därför anser författarna att 

kunskapen litteraturstudien skapar blir viktig. Sjuksköterskan kan genom den 
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personcentrerade vården och bejakandet av livsvärlden även inkludera närstående. 

Genom att belysa närståendes upplevelser av att leva tillsammans med en 

Alzheimerdrabbad partner kan sjuksköterskan ge bättre vård efter de individuella 

behov närstående har.  

2 Begreppsdefinitioner  

Definitioner av bärande begrepp i litteraturstudien. 

2.1 Partner 

Nationalencyklopedins, (NE 2019) definition av begreppet partner är när två 

personer samarbetar eller två personer bildar ett par. I denna litteraturstudie används 

begreppet partner för den Alzheimerdrabbade i en relation med den närstående. Vi 

särskiljer på begreppen för att underlätta för läsaren och för att minska risken för 

missförstånd.  

I litteraturstudien kommer även begreppen den sjuke och den Alzheimerdrabbade 

användas för den Alzheimerdrabbade partnern.  

2.2 Närstående 

Socialstyrelsens termbank (Socialstyrelsen, 2019) beskriver att närstående är 

personer med nära relation till varandra. Dahlberg och Segesten (2010) menar att 

det förutsätter att den utvalda personen i fråga vill benämnas närstående. Dahlberg 

och Segesten förklarar även att detta inte behöver vara en biologisk släkting, 

personen kan vara en maka eller make, partner eller vän. I denna litteraturstudie 

används närstående som begrepp för den andra partnern (maka/make/partner/sambo) 

i relationen med den Alzheimerdrabbade personen.  

2.3 Informell vårdgivare 

En informell vårdgivare är en närstående, som tillhandahåller vård för en sjuk 

anhörig, utan att få betalt. Den informella vårdgivaren innehar inte formell 

vårdutbildning. Vårdinsatserna den närstående ombesörjer för den drabbade 

överskrider resursmässigt i tid, energi och ekonomi vad förväntas i en normativ 

familjerelation (Lethin, 2016). Personer med demenssjukdomar behöver i allmänhet 
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en hög vårdinsats, i de flesta fall tillhandahålls denna vårdinsats av informella 

vårdgivare. Den största andelen av informella vårdgivare är makar, följt av barn och 

barnens respektive (Brodaty & Donkin, 2009). 

I litteraturstudien benämns även den närstående som den informella vårdgivaren då 

denna ofta utför informell vård i samband med sjukdomen.  

3 Bakgrund 

Litteraturstudiens bakgrund avser skapa en helhetsbild av fenomenet, perspektivet 

och det kontext litteraturstudien avser studera. Sjuksköterskans och Hälso- och 

sjukvårdens ansvar och skyldigheter belyses för att tydliggöra litteraturstudiens 

syfte. 

3.1 Prevalens av Demenssjukdomar och Alzheimer sjukdom 

Demens är ett samlingsbegrepp för flertalet sjukdomar som drabbar hjärnan 

(Demenscentrum, 2019a). World Health Organisation, (2019) uppskattar att cirka 50 

miljoner människor i världen lider av någon form av demenssjukdom idag och av 

dessa är mellan 60-70 % fall av formen Alzheimers sjukdom. Varje år insjuknar 

cirka 15.000 personer i Alzheimers sjukdom i Sverige och idag är cirka 100.000 

människor redan drabbade av sjukdomen i Sverige (Demensförbundet, 2019a). 

3.2 Alzheimers sjukdom 

Vanligaste tiden att insjukna är efter 65 års ålder och risken ökar ju äldre man blir. 

Trots detta är inte sjukdomen en normal del av åldrandet. Den Alzheimerdrabbades 

hjärna utsätts för sjukliga förändringar av nervcellerna i hjärnan. Nedbrytningen 

sker främst i tinning- och hjässloberna. I det tidiga skedet av sjukdomen är 

symtomen diffusa, men kan visa sig i form av kognitiva försämringar såsom sämre 

koncentrationsförmåga och uppmärksamhet, försämrat minne samt svårigheter att 

orientera sig i tid och rum. Ju längre sjukdomen fortskrider tillkommer symtom som 

rastlöshet, humörsvängningar, försämring av språkförmågan och 

personlighetsförändringar (Braun & Anderson, 2012).  
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De första symtomen av sjukdomen är vanligtvis minnessvårigheter och drabbar 

främst det episodiska minnet. Den Alzheimerdrabbade tappar tråden i samtal och 

glömmer ofta det den nyss gjorde och tänkte. Tidigt i sjukdomen funderar den sjuke 

över den förändrade kognitiva kapaciteten, vilket kan leda till oro och depressiva 

symtom. Livssituationen avgör ofta hur snabbt funktionsnedsättningen och de 

kognitiva försämringarna uppmärksammas. Symtomen hos en drabbad äldre person 

tolkas ofta till en början som en del av det normala åldrandet. När diagnosen är ett 

faktum kliver de närstående ofta in och hjälper den Alzheimerdrabbade med de 

nedsatta funktionerna (Demenscentrum, 2019b; Alzheimerfonden, 2019). 

Den förändrade kognitiva kapaciteten bidrar senare i sjukdomen, till nedsatt verbal 

förmåga, samt svårigheter att finna ord. Det leder till att den Alzheimerdrabbade 

ofta undviker sociala sammanhang där dialogen med andra människor är viktig. 

Svårigheter uppstår att kunna orientera sig i nya miljöer, vilket ofta bidrar till att den 

sjuke kommer till större insikt med sjukdomens påverkan. Även känslomässiga 

funktioner påverkas och visar sig genom oro, ängslan eller irritation över att sådant 

som tidigare varit bekant nu känns främmande (Demenscentrum, 2019b; 

Alzheimerfonden, 2019) 

Längre in i sjukdomen blir det svårare för den Alzheimerdrabbade att lösa 

vardagliga uppgifter. Den förändrade kognitiva kapaciteten medför svårigheter att 

formulera sig i ord, samt att förstå och läsa skrift. Den sjuke får problem att 

orientera sig i tid och rum och så småningom förlorar sjukdomsinsikten, vilket 

bidrar till att den Alzheimerdrabbade kan uppfattas som avskärmad och likgiltig. 

Till följd av minskad initiativförmåga och ökade beteendestörningar blir den 

förändrade kognitiva kapaciteten hos personen ofta uppenbar för de närstående. För 

att fortfarande kunna bo kvar i hemmet krävs att en närstående tar ett ökat ansvar i 

hemmet (Demenscentrum, 2019b; Alzheimerfonden, 2019). 

Alzheimers är en långsamt fortskridande sjukdom och kan pågå i fyra till tio år, 

ibland längre. Sjukdomen kan bromsas med bromsmediciner, men kan inte läka ut 

(Demenscentrum, 2019c). I litteraturstudien benämns den sjukes försämring som 

sjukdomens progression och Alzheimer sjukdom benämns även som sjukdomen.  
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Evidensbaserade riktlinjer för bedömning av Alzheimer sjukdom har fastställts som 

hjälp för sjuksköterskor och annan vårdpersonal att kunna identifiera Alzheimer 

sjukdom. Under sjuksköterskans anamnestagning kan närstående till den misstänkta 

Alzheimerdrabbade beskriva förändringar i kognitiv prestanda och beteende. Den 

misstänkte Alzheimerdrabbade kan sällan själv återge konkret information och den 

närstående blir då en viktig informant för sjuksköterskan att använda sig av i 

bedömningen. Sjuksköterskan bör besitta kunskap om symtom tillhörande 

Alzheimers sjukdom och separera dem från det normala friska åldrandet (Ganzer, 

2007).  

3.3 Hemmets betydelse för den Alzheimerdrabbade  

I och med sjukdomens progression blir den Alzheimerdrabbade mer och mer 

osjälvständig och behöver förlita sig på sin närståendes vård och omsorg. I en svår 

situation som detta, blir hemmet ofta en trygg tillvaro för den Alzheimerdrabbade. 

Tryggheten i det välbekanta hemmet kan bidra med lugn, trots att atmosfären i 

hemmet förändras i takt med sjukdomen (Svanström, 2009).  

Det finns fördelar för den Alzheimerdrabbade att bo kvar i hemmet. Hemmet är för 

den Alzheimerdrabbade personen bekant och genom att behärska miljön blir 

upplevelsen trygg (Bengtsson, 2014). Många sjuka personer tenderar att själva vilja 

bo kvar i hemmet, så länge som den sammanboende närstående orkar och 

sjukdomen tillåter (Bronner, Perneczky, McCabe, Kurz & Hamann, 2016). I och 

med sjukdomens progression kan upplevelser av hemlöshet och känslan av att vara 

vilsen infinna sig hos den Alzheimerdrabbade vilket kan föranleda aggressivitet och 

hotfullhet mot den närstående (Svanström, 2009). Svanström (2009) menar även att 

många demenssjuka, under sjukdomens gång, försöker bibehålla kontroll över sin 

vardag genom att upprätthålla sysslor i hemmet och aktiviteter tillhörande den 

normala tillvaron. Trots detta kan upplevelser av sorg och nedstämdhet medföra 

passivitet hos den sjuke när bibehållandet av dessa aktiviteter inte längre kan 

upprätthållas, vilket kräver desto större ansvarstagande av den närstående. 

3.4 Att gå från närstående till att bli informell vårdgivare 

Demenssjukdomar brukar benämnas “de anhörigas sjukdom” då de närstående får 

det svårt på grund av den drabbades symtom som sker till följd av 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bronner%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26956520
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Perneczky%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26956520
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McCabe%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26956520
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kurz%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26956520
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hamann%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26956520
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demenssjukdomen (Demensförbundet, 2019b). Brodaty och Donkin (2009) menar 

att de informella vårdgivarna alltså de närstående, benämns som ”de osynliga 

patienterna”. 

Förekomsten av demenssjukdomar ökar i världen (Peeters, Van Beek, Meerveld, 

Spreeuwenberg & Francke, 2010). Närstående blir i många fall en naturlig del i 

omvårdnaden av anhöriga med irreversibla eller progredierande sjukdomar. 

Närståendes delaktighet i omvårdnaden är mycket vanlig då den Alzheimerdrabbade 

fortfarande bor kvar i hemmet (Dahlberg & Segesten, 2010; Peeters et al. 2010). 

Diagnostillfället blir ett konstaterande av den livsförändring sjukdomen för med sig 

för både den Alzheimerdrabbade och de närstående. Denna livsförändring medför 

att närstående behöver ta ansvar för en viss del av vårdandet för den 

Alzheimerdrabbade personen menar Ducharme, Lévesque, Lachance, Kergoat och 

Coulombe (2011). Demensförbundet (2019b) förklarar att ansvaret de närstående 

behöver ta för den Alzheimerdrabbade sker på grund av sjukdomens tillstötande 

symtom. 

De närstående ställs inför utmaningar då sjukdomens karaktär till en början 

framträder diffust och symtomen inte är helt tydliga (Peeters et al, 2010). Parets 

roller förändras i takt med sjukdomens progression och närståendes behov kommer 

ofta i skymundan. Den närståendes omsorg för den Alzheimerdrabbade sker dygnet 

runt och blir i det närmaste en ogenomförbar uppgift (Meyer et. al., 2016). 

Närstående kan behöva verktyg, stöd och även undervisning för att kunna hantera de 

kognitiva förändringar sjukdomen för med sig för den Alzheimerdrabbade (Peeters 

et al. 2010; Meyer et al. 2016). Hälso- och sjukvården har ett stort ansvar för att i 

det snaraste efter diagnos överräcka information och kunskap om sjukdomen till de 

närstående då de ska ta steget och inta en vårdande roll (Meyer et al. 2016). 

3.5 Sjuksköterskans roll i relation till de närstående 

Sjuksköterskan ska anamma ett personcentrerat arbetssätt vilket innebär att 

sjuksköterskan genom öppenhet och engagemang låter patientens och de 

närståendes unika karaktärsdrag och värderingar komma till uttryck (McCance & 

McCormack, 2015). McCance och McCormack (2015) menar att sjuksköterskans 
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empati gör att patientens värderingar blir grunden i vårdandet. De förklarar även att 

sjuksköterskan genom erfarenhet lär sig vikten av att skapa trygga och 

mellanmänskliga relationer, vilket leder till god kommunikation med personer som 

befinner sig på olika nivåer. Sjuksköterskan bör förstå hur patient och närstående 

befinner sig i ett partnerskap och bildar ett lag där beslut tas gemensamt. Genom 

förståelsen för partnerskapet blir den personcentrerade vården fokuserad på både 

den sjuke och den närstående (McCance & McCormack, 2015). 

Genom att involvera närstående i omvårdnaden av en sjuk partner och 

uppmärksamma både den sjukes och närståendes individuella behov skapas 

tillsammans möjlighet att bibehålla närståendes och patienters värdighet och 

integritet. Det är grunden i den personcentrerade vården, en av sjuksköterskans 

kärnkompetenser (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

Den sjukes närstående spelar en betydelsefull roll för dennes välbefinnande och det 

är viktigt att hälso- och sjukvården prioriterar de närstående (Socialstyrelsen, 2017). 

Närstående kan behöva stöd att vårda en Alzheimerdrabbad partner. De 

stödverksamheter som samhället erbjuder idag är inte anpassade efter den unika 

individens behov utan är standardiserade (Socialstyrelsen, 2017). Genom att 

uppmärksamma närståendes upplevelser skapar sjuksköterskan möjligheter att 

utveckla och erbjuda individuellt stöd till närstående till en sjuk partner. 

Kommunal hälso- och sjukvård och sjuksköterskans ansvar att erbjuda de 

närstående stöd förtydligas ytterligare i Socialtjänstlagen (SFS 2009:549) 

 “Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en 

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

har funktionshinder”.  

Författarna tolkar att Socialtjänstlagen menar att det finns en skyldighet att erbjuda 

stöd till närstående som vårdar en anhörig med långvarig sjukdom eller äldre 

personer, vilket författarna menar kan identifieras med en person drabbad av 

Alzheimer sjukdom. 

Sjukvårdspersonal har uppmärksammat att närstående till Alzheimerdrabbade 

anhöriga löper stor risk att bli överbelastade under sjukdomens progression. Därför 
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att det är ytterst nödvändigt att hälso- och sjukvården bereder närstående extern 

hjälp. Extern hjälp kan vara stöd, information och formell hjälp, om den närstående 

upplever att behov finns (Bronner et al., 2016). 

4 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensram författarna valt ut för att diskuteras i förhållande till 

litteraturstudien är Livsvärldsteorin. De närstående besitter en viktig roll i en 

sjukdomssituation. Genom att använda livsvärldsteorin, menar författarna att 

förståelsen för närståendes upplevelser kan tydliggöras och ses i ett större 

sammanhang. När de närståendes upplevelser uppmärksammas och tydliggörs kan 

sjuksköterskan få en fördjupad förståelse för den närståendes situation. 

4.1 Livsvärld 

Livsvärldsteorin ska utgöra grunden i den vårdvetenskapliga och personcentrerade 

vården. Med livsvärldsteorin som utgångspunkt blir vården individualiserad och tar 

hänsyn till hur människan upplever hälsa, välbefinnande, lidande och sjukdom. Ett 

vårdvetenskapligt vårdande innebär att sjuksköterskan använder livsvärldsteorin för 

att förstå hur människans egna upplevelser av hälsa kan stödjas (Dahlberg & 

Segesten, 2010).  

Livsvärlden kan definieras som det människan upplever och erfar och omfattar hela 

människans existens. Livsvärlden är unik för alla individer, livsvärlden är subjektivt 

och den är inte en separat del av människan som går att särskilja från den individ 

som upplever den. Livsvärlden formas av mening, sammanhang, tid och rum 

(Dahlberg & Segesten, 2010). 

När sjuksköterskan vårdar med ett livsvärldsperspektiv ingår inte bara ett fokus på 

den sjuke. Livsvärlden delas även med andra och därför får både närstående och 

vårdpersonal en given plats då vården sker utifrån ett visst sammanhang där 

personerna spelar en viktig roll för den sjuke. Att förstå livsvärlden är att förstå 

människan, omgivningen och de andra berörda personerna. Genom att ha 

livsvärlden som grund kan en människa verkligen försöka förstå en annan 

människas upplevelser (Dahlberg & Segesten, 2010). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bronner%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26956520
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5 Problemformulering 

Demenssjukdomar blir allt vanligare i världen och Alzheimer är vanligast av 

demenssjukdomarna. Uppskattningsvis är 100.000 människor drabbade av 

Alzheimer sjukdom i Sverige idag. Demenssjukdomar benämns “de anhörigas 

sjukdom” då sjukdomen i hög grad förändrar de närståendes livsvärld likväl som 

den Alzheimerdrabbades. Alzheimer sjukdom påverkar nervcellerna i hjärnan och 

medför symtom som minnesproblem och personlighetsförändringar. Symtomen 

sjukdomen för med sig påverkar inte enbart den Alzheimerdrabbade utan även de 

närstående. För att den Alzheimerdrabbade ska kunna bo kvar i det egna hemmet tar 

ofta de närstående sig an rollen som informell vårdgivare. Att övergå till att bli en 

informell vårdgivare medför en livsförändring för de närstående och leder i många 

fall till att de närståendes egna behov hamnar i skymundan. I sjuksköterskans yrke 

kommer möten med både närstående och Alzheimerdrabbade att förekomma. Vid 

möten med närstående och Alzheimerdrabbade är det viktigt att sjuksköterskan är 

medveten om att Alzheimer sjukdom påverkar de närståendes livsvärld, men även 

på vilket sätt det påverkar. Med livsvärlden som sjuksköterskans teoretiska 

utgångspunkt skapas möjlighet att uppmärksamma den närståendes unika behov och 

upplevelser av att leva tillsammans med en Alzheimerdrabbad partner. 

6 Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva närståendes upplevelser av att leva 

tillsammans med en Alzheimerdrabbad partner i hemmet.  

7 Metod 

En litteraturstudie med induktiv ansats har utförts utifrån ett problem och där ett 

syfte besvarats. Genom analys av åtta vetenskapliga artiklar har författarna gått från 

helhet till delar och bildat en ny helhet (Kristensson, 2014). Sökord har identifierats 

utifrån litteraturstudiens syfte och använts i litteratursökningen som ligger till grund 

för resultatet. 
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7.1 Inklusion-, och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier för de vetenskapliga artiklar som valts ut till resultatet är 

närståendeperspektiv (make/maka/partner/sambo) och närståendes upplevelser av att 

leva tillsammans, i samma hem, som den sjuke, samt att delta i sin partners vård och 

omsorg. Ett annat inklusionskriterium var att den Alzheimerdrabbade partnern bor 

hemma. De vetenskapliga artiklar som valts ut kommer från hela världen och har 

Alzheimers disease som major eller minor subject i studien. Artiklarna ska dessutom 

vara skrivna på Engelska eller Svenska för att inkluderas i litteraturstudien, då det är 

språk författarna behärskar. 

Exklusionskriterierna utvalda för litteraturstudien är vetenskapliga artiklar där den 

Alzheimerdrabbade vårdas på ett särskilt boende. Artiklar där det inte går att 

urskilja vilken typ av demenssjukdom artikeln studerar eller där perspektivet är 

otydligt exkluderas. Andra perspektiv som barn, barns respektive, syskon eller andra 

närstående exkluderas. Tydliga urvalskriterier är av relevans för att underlätta 

litteratursökningen och identifierar även syftets fundamentala delar (Kristensson, 

2014). 

Begränsningar i litteratursökningarna valdes ut för att endast få fram artiklar som är 

Peer reviewed och begränsade till att vara publicerade de senaste fem åren (2014-

2019) för att erhålla ny forskning.  

7.2 Databassökning 

En tydlig och transparent sökstrategi utarbetades där val av sökord och 

kombinationer mellan dem är avgörande och ligger till grund för resultatet. Det är 

av stor vikt att välja rätt databaser vid en litteratursökning och kombinera sökord 

och booleska sökoperander för att erhålla ett rimligt resultat menar Kristensson 

(2014). 

För att kunna sammanställa resultatet i litteraturstudien har databaserna CINAHL 

och PsycINFO använts. CINAHL är en databas som tillhandahåller 

vårdvetenskapliga artiklar och på databasen PsycINFO finns artiklar inom 

beteendevetenskap och psykologi. Författarna utformade även en sökstrategi i 
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databasen PubMED, som sedan valdes bort på grund av att de vetenskapliga 

artiklarna i träffresultatet redan erhållits på CINAHL och PsycINFO. 

Sökorden identifierades utifrån litteraturstudiens syfte och delades in i tre block, 

Närstående, Upplevelser och Alzheimer sjukdom. I databasen CINAHL användes 

ämnesorden Alzheimer’s disease och Spouses. Ämnesorden kombinerades med 

fritextsökningar med trunkering och bildade tillsammans block med den booleska 

sökoperanden OR. Trunkering användes för att erhålla sökord med olika ändelser 

(Kristensson, 2014). Ämnesordet Alzheimer’s disease bildade block ett. Ämnesordet 

Spouses kombinerades med fritextsökningarna relat*, spouse*, next-of-kin, 

husband, wife, wives, ”loved one*” och ”informal caregiver” och bildade block två. 

Block tre Experience* kombinerades med impression*, attitude* och perception*. 

Avslutningsvis kombinerades de tre blocken med den booleska sökoperanden AND, 

enligt Kristensson (2014). 

I databasen PsycINFO användes ämnesorden Alzheimer’s disease, och Spouses. 

Ämnesordet Alzheimer’s disease kombinerades med fritextsökningen Alzheimer* 

och bildades således block ett med hjälp av den booleska sökoperanden OR. I block 

två användes ämnesordet Spouses med fritextsökningen Spouse*. I block tre 

användes endast fritextsökningen Experience*. De tre blocken bildade den 

slutgiltiga sökningen med hjälp av den booelska sökoperanden AND i enlighet med 

Kristensson (2014). Se bilaga 2- Sökmatris CINAHL och PsycINFO 

Sökprocessen påbörjades 2019-10-10 och den slutgiltiga litteratursökningen i 

CINAHL utfördes 2019-11-08. Den slutliga litteratursökningen från PsycINFO 

utfördes 2019-11-12 

7.3 Urval 

Litteraturstudien har för avsikt att studera närståendes upplevelser av att leva 

tillsammans med en Alzheimerdrabbad partner. Kvalitativa och kvantitativa 

vetenskapliga artiklar har valts ut för att inte utelämna viktig information som 

påverkar resultatet. Artiklarna inkluderade i resultatet är skrivna på engelska.  

När träffresultat erhållits från databaserna utfördes en första gallring utefter 

perspektiv, kontext och fenomen.  
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Träfflistan på CINAHL innehöll totalt 368 artiklar, 131 abstrakts lästes av båda 

författarna, 19 artiklar valdes ut att läsas i fulltext. Träfflistan på PsycINFO innehöll 

totalt 48 artiklar och samtliga abstrakts lästes av båda författarna, 16 artiklar 

beslutades av författarna att läsas i fulltext. Artiklar med annat perspektiv, kontext 

eller fokus exkluderades på titelnivå på båda databaserna. Även litteraturöversikter 

exkluderades på grund av att det inte är originalkällor. Artiklar som lästs i fulltext 

och sedan valts att inkluderas alternativt exkluderats har skett utifrån 

litteraturstudiens inklusions-, och exklusionskriterier och efter litteraturstudiens 

syfte (Kristensson, 2014).  

Åtta vetenskapliga artiklar valdes ut från CINAHL och två artiklar valdes ut från 

PsycINFO att gå vidare till kvalitetsgranskning. Två av artiklarna går att finna i 

båda databaserna, dubbletterna återfinns i bilaga 2 – Sökmatris CINAHL och 

PsycINFO. Artiklar som inte var möjliga att nå i databaserna på grund av 

universitetets begränsade tillgång eller för att de kostade, ombads att uttas från 

Researchgate. Researchgate är en portal där artikelns forskare kan avgöra om de vill 

att läsaren ska få tillgång till en Fulltext-version av artikeln. 

De inkluderade artiklarna har sammanfattats i en artikelmatris, se bilaga 1 - 

Artikelmatris 

7.4 Kvalitetsgranskning 

Artiklarna inkluderade i litteraturstudien har kvalitetsgranskats utifrån Malmö 

högskolas bedömningsmallar för kvalitativa och kvantitativ vetenskapliga artiklar 

(Carlsson & Eiman, 2003). Kvalitetsgranskningen har utförts för att säkerställa att 

kvalitativa och kvantitativa artiklars trovärdighet och validitet är tillräcklig 

(Kristensson, 2014). Ett bedömningskriterium byttes ut i bedömningsmallen. 

Carlsson och Eimans bedömningsmall är baserad på patienter med 

lungcancerdiagnos. Författarna till litteraturstudien ersatte bedömningskriteriet till 

Alzheimer sjukdom. Poängsättningen i bedömningsmallarna är 0 och 3 poäng och 

poängsätts utifrån artiklarnas abstrakt, introduktion, syfte, metod, resultat, 

diskussion och slutsatser. Total poäng i bedömningsmallen är 48, den granskade 

artikelns poäng kan sedan bedömas i Grad 1 – 3, där Grad 1 innebär att artikeln fått 
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en poängsumma av 80%, Grad 2 motsvarar 70% av totalpoängen och Grad 3 en 

motsvarar 60% av totalpoängen. Tio vetenskapliga artiklar kvalitetsgranskades. 

Författarna till litteraturstudien utförde kvalitetsgranskningen var för sig och 

resultatet diskuterades sedan tillsammans. Poängsättningen vid 

kvalitetsgranskningen skiljde sig marginellt mellan författarna och ansågs inte 

påverka graderingen av artiklarna. Litteraturstudien innehåller åtta artiklar, varav sju 

stycken erhöll Grad 1 och den åttonde artikeln Grad 2. Se bilaga 3 - 

Kvalitetsgranskning. 

7.5 Dataanalys   
 

Författarna följde Kristenssons (2014) metod för innehållsanalys och ställde sedan 

analysen av de kvalitativa artiklarna och den kvantitativa artikeln i relation till 

varandra för att sammanställa resultatet. Författarna läste de inkluderade artiklarna 

enskilt upprepade gånger för att få en helhetsuppfattning om innehållet och för att 

upptäcka likheter och skillnader. De likheter och skillnader i artiklarnas resultat som 

svarade på litteraturstudiens syfte diskuterades mellan författarna. Två artiklar 

valdes efter diskussionen bort på grund av att de inte besvarade syftet, vilket 

noterades när analysprocessen skulle påbörjas. Författarna uppmärksammade att 

artiklarnas innehåll beskrev närståendes upplevelser av den sjukes behov, inte deras 

egna upplevelser. Från de åtta artiklarnas resultat, som beslutades att få inkluderas i 

studien, togs meningsbärandeenheter ut och översattes till svenska. Den översatta 

svenska texten sammanfattades och kondenserades, därefter bildades koder. 

Författarna identifierade tillsammans likheter och skillnader i koderna. Koderna 

kunde därefter fördelas in i de slutliga underkategorierna och kategorierna. 

Analysen av litteraturstudiens kvantitativa artikels resultat jämfördes med artikelns 

tabeller för att påvisa signifikans och trovärdighet. Analysen följde sedan samma 

steg som för de kvalitativa artiklarna. Författarna fann fyra kategorier med 

tillhörande underkategorier. Under analysprocessen dokumenterade och diskuterade 

författarna sina erfarenheter av ämnet för att inte låta egna tolkningar i analysen 

färga resultatet. Exempel på analysprocessen presenteras i tabell 1.  
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Tabell 1. Exempel på hur meningsenheter översattes till Svenska för att sedan 

kondenseras till koder och slutligen bli en kategori. 

Artikel Meningsbärande 

enhet 

Översättning Kondensering Underkategori Kategori 

The 

experience 

of self and 

threats to 

sense of self 

among 

relatives 

caring fort 

people with 

alzheimer’s 

disease.  

 

”one wife 

described taking 

over tasks that her 

husband 

previously had 

been responsible 

for. This roleshift 

satisfies her 

because she knew 

she was capable. 

…. This shift 

became a positive 

experience….  

Citat: ”He 

compliments my 

handling of the 

paperwork..” 

 

 

”En fru beskrev att ta 

över uppgifter som 

hennes man tidigare 

varit ansvarig för. 

Denna rollshift 

tillfredsställer henne 

eftersom hon visste att 

hon var kapabel. .... 

Denna växling blev en 

positiv upplevelse…. 

 

 

Ta över uppgifter 

som maken haft 

medförde en känsla 

av tillfredsställelse 

då hon visste att 

hon var kapabel. En 

positiv upplevelse. 

Han berömmer 

henne.  

 

Att acceptera 

och känna sig 

meningsfull 

Acceptansens 

påverkan på 

närståendes 

upplevelse av 

sjukdomen 

Spared 

emotional 

perception 

in patients 

with 

Alzheimer’s 

disease is 

associated 

with 

negative 

caregiver 

outcomes.  

 

”The MoCA had 

a negative 

coefficiant, 

indicating that 

patient cognitive 

impairment was 

associated with 

higher caregiver 

depression.” 

 

Patientens kognitiva 

test visar att det finns 

ett samband mellan 

sämre kognitiv 

förmåga och ökad 

förekomst av 

vårdgivardepression.  

 

Samband mellan 

sämre kognitiv 

förmåga hos den 

alzheimerdrabbade 

och de närståendes 

depression 

Psykisk börda Närståendes 

upplevelse av 

börda 

7.6 Forskningsetiska överväganden 

Helsingforsdeklarationen är en samling etiska riktlinjer som ligger till grund för hur 

etiska ställningstaganden inom forskning bör beaktas. Helsingforsdeklarationen 

omfattar betydelsen av att bevara deltagarnas integritet, rätten till autonomi och 

vikten av att överväga forskningens nytta emot de potentiella riskerna 

litteraturstudien medför för deltagarna (Kristensson, 2014). Etiska överväganden 

och ett godkännande av en etisk kommitté är viktigt att återfinna i de inkluderade 

artiklarna i litteraturstudien (Kristensson, 2014), vilket är ett krav denna 

litteraturstudie har på de inkluderade artiklarna i litteraturstudien.  

Genom att framhäva etiska överväganden och presentera hela resultatet i de 
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inkluderade artiklarna, inte undanhålla eller förvränga innehållet och att presentera 

metod och resultat på ett transparent sätt upprätthåller litteraturstudien 

forskningsetiska krav och god kvalitét enligt Kjellström (2017).  

8 Resultat 

Syftet var att beskriva närståendes upplevelser av att leva tillsammans med en 

Alzheimerdrabbad partner i hemmet. Litteraturstudiens resultat är baserat på sju 

kvalitativa vetenskapliga artiklar och en kvantitativ artikel. Analysen av de 

inkluderade artiklarna resulterade i fyra kategorier med tillhörande underkategorier. 

Kategorin som tydligast framkom Närståendes upplevelser av börda. Det var dock 

tydligt att Alzheimer sjukdom även förde med sig nya positiva upplevelser och att 

relationen mellan närstående och den Alzheimerdrabbade stärktes, de kom varandra 

närmre och kärleken växte. Fördelning av kategorier och underkategorier återfinns i 

tabell 2.  

Tabell 2.  Presentation av kategorier och underkategori i litteraturstudiens resultat 

Närståendes 

upplevelser av 

börda 

Närståendes upplevelser av 

stöd i samband med 

sjukdomen 

Acceptansens inverkan på 

närståendes upplevelser av 

sjukdomen  

Närståendes 

upplevelser av 

sjukdomens inverkan 

på relationen 

Psykisk börda 

 

Praktisk börda 

Frånvaro av stöd 

 

Upplevelsen av att som 

närstående få rätt stöd 

Oförmåga att kunna acceptera 

 

Att acceptera och känna sig 

meningsfull 

Att förlora sin partner 

 

Sjukdomen skapade 

närhet 

 

 

8.1  Närståendes upplevelser av börda  

8.1.1 Psykisk börda 

Att möta och tillgodose den Alzheimerdrabbade partnerns behov var svårt och 

innebar att den närstående behövde åsidosätta egna behov och intressen (Simpson, 

Stansbury, Wilks, Pressley, Parker & McDougall, 2017). De närstående behövde 

anpassa sig till den Alzheimerdrabbades sjukdom och symtom. Det förde med sig 

att de närstående många gånger upplevde en förlust av att vara sig själva. De 

saknade möjlighet att vara ensamma och utföra vardagliga aktiviteter och intressen 
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som tidigare upplevts tillfredsställande så som resor (Wolff Skaalvik, Norberg, 

Normann, Fjelltun & Asplund 2016). Sjukdom medförde upplevelser av ensamhet 

för den närstående. Med sjukdomens progression ökade de närståendes upplevelser 

av ansvar i hemmet och för den sjuke, vilket bidrog till en upplevelse av förlust av 

socialt umgänge (Shavit, Ben-zeév & Doron, 2019; Wawrziczny, Pasquier, 

Ducharme, Kergoat & Antoine, 2016).  

Kravet på att anpassa sig och åsidosätta sina intressen och sina behov följdes av 

upplevelsen att världen blivit mindre och att sjukdomen hindrade de närstående från 

att leva sitt liv på sina egna premisser (Wolff Skaalvik et.al., 2016; Shavit et al., 

2019). Sjukdomens karaktär medförde upplevda krav att anpassa sig till den 

Alzheimerdrabbade partnern och sjukdomen. Kraven innebar att den närstående 

behövde förändra sitt sätt att kommunicera med den sjuke. De närstående fick 

uttryckligen hämma personlighetsdrag hos sig själva som de upplevde kunde vara 

till nackdel för den Alzheimerdrabbade (Wolff Skaalvik et al., 2016). 

I den nya rollen som informell vårdgivare upplevde de närstående ett skifte av 

identitet då fokuset att vårda sin partner blivit så stort (Simpson et al., 2017). En 

önskan om att bryta sig loss från situationen, det nya sammanhanget och behovet av 

frihet uttrycktes av många närstående. Önskningar och behov av frihet och 

förändring förde för många närstående med sig känslor av skuld (Bergman, Graff, 

Eriksdotter, Fugl-Meyer & Schuster, 2016; Johnston & Terp, 2015). Ett särskilt 

boende var en möjlighet närstående både önskade och avskydde (Shavit et al., 2019; 

Simpson et al., 2017). Känslor av plikt och lojalitet till sin partner medförde att ett 

särskilt boende inte var ett alternativ för vissa (Cheng, Mak, Lau, Ng & Lam, 2016; 

Simpson et al., 2017). För andra närstående var tanken på att låta partnern flytta till 

ett särskilt boende en möjlighet att återfå sitt liv som det tidigare varit (Shavit et al., 

2019). 

Tillfället då Alzheimer sjukdom blev ett faktum skapade föreställningar och rädslor 

inför sjukdomens progression (Wawrziczny et al., 2016; Simpson et al., 2017). De 

fysiska, emotionella och kognitiva symtom sjukdomen förde med sig, framkallade 

osäkerhet och otrygghet inför framtiden för den närstående (Simpson et al., 2017). 

Rädslan för sjukdomens progression bröt den stabila grund som tidigare funnits i 
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relationen och förde med sig starka känslor av oro. Denna oro påverkade de 

närståendes tillvaro (Wolff Skaalvik et al., 2016; Wawrziczny et al., 2016). 

I takt med sjukdomens progression skapades upplevelser av att vara isolerad i sitt 

hem och med sin Alzheimerdrabbade partner (Simpson et al., 2017; Bergman et al., 

2016). Närståendes känslor av oro uppstod i många situationer, men oftast i 

samband med att lämna sin sjuke partner ensam hemma. Ovissheten om vad den 

Alzheimerdrabbade personen gör i sitt tillstånd och ensamhet förde med sig 

närståendes ovilja att lämna den sjuke ensam längre stunder av dagen (Simpson et 

al., 2017; Bergman et al., 2016). Närstående upplevde sig begränsade och oroade sig 

för att tappa kontrollen över det vardagliga livet (Bergman et al., 2016).  

Det har visats finnas samband mellan närståendes upplevda börda och depression 

med den Alzheimerdrabbades nedsatta kognitiva förmåga. En minskad förmåga att 

uttrycka sig känslomässigt och förmågan att läsa av närståendes ansiktsuttryck hos 

den Alzheimerdrabbade medförde ökad upplevd börda för den närstående (Daley et 

al., 2018). 

8.1.2 Praktisk börda 

Sjukdomens progression och medföljande symtom gör den Alzheimerdrabbade 

personen osjälvständig. Osjälvständigheten medförde att den närstående tvingades 

ta ett vårdansvar för den Alzheimerdrabbade. I det oönskade vårdansvaret uttryckte 

närstående att det var frustrerande att behöva påminna den sjuke om behovet av att 

sköta sin hygien och vardagliga sysslor (Shavit et al., 2019). De närstående blev 

tvungna att hjälpa till med påklädning och att återfinna saker den 

Alzheimerdrabbade hade förlagt (Shavit et al., 2019; Bergman et al., 2016).  Det 

påtvingade vårdansvaret medförde i sin tur upplevelse av börda för de närstående 

(Wolff Skaalvik et al., 2016; Simpson et al., 2017; Johnston & Terp, 2015) och det 

nya ansvaret innebar upplevelser av att bli begränsad (Bergman et al, 2016). 

Närstående med aktivt arbetsliv uttryckte vårdandet av den Alzheimerdrabbade 

partnern som ett ofrånkomligt krav. Vårdandet blev för den närstående ett tvång att 

sluta arbeta eller gå ner i arbetstid. Sjukdomens inverkan på relationen påverkade de 

närståendes fysiska hälsa negativt (Wolff Skaalvik et al., 2016). 
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Närståendes upplevda börda av att vårda den Alzheimerdrabbade är skapad av inre 

faktorer likväl som yttre. En sådan inre faktor var prestationskrav på sig själv 

(Cheng et al., 2016). De upplevda kraven, den sjukes behov av de närståendes 

ständiga närvaro, samt det stora vårdansvar närstående kände för den sjukes vård 

medförde känslor av att vara utarbetade (Wawrziczny et al., 2016; Johnston & Terp, 

2015). Symtomen som följer Alzheimer sjukdom ansåg en del närstående vara 

irriterande och frustrerande vilket blev en börda och föranledde aggression 

(Simpson et al., 2017; Cheng et al., 2016; Daley, Sugarman, Shirk & O’Connor, 

2018). 

 

8.2 Närståendes upplevelser av stöd i samband med sjukdomen 

8.2.1 Frånvaro av stöd 

Närstående beskrev avsaknad av stöd som påfrestande, då informationen från hälso- 

och sjukvården ansågs vara otillräcklig. Bristen på information, avsaknad av 

samtalskontakt vid diagnostillfället och brist på hälso- och sjukvårdens engagemang 

medförde att den Alzheimerdrabbade och de närstående inte upplevde sig sedda av 

sjukvården (Johnston & Terp, 2015).  

Närstående upplevde även att kontakt med familj och vänner blev mindre. Familj 

och vänners okunskap om sjukdomen bidrog till upplevelser av att vara besvärad 

omkring den Alzheimerdrabbade partnern på grund av dennes symtom. När den 

närmaste familjen och de närmaste vännerna inte fanns nära uttryckte närstående 

avsaknad av stöd i hanteringen av sjukdomen (Simpson et al., 2017). 

8.2.2 Upplevelsen av att som närstående få rätt stöd 

Stödgrupper upplevdes bland många närstående som väldigt positivt för att dela 

erfarenheter, bearbeta sjukdomen och kunna få behov uppfyllda (Simpson et al., 

2017; Bergman et al., 2016). I stödgruppen kunde de närstående släppa ut känslor av 

frustration och sorg, men kände även att de kunde hjälpa andra (Simpson et al., 

2017; Bergman et al., 2016). En del närstående uttryckte att stödgruppen 

underlättade acceptansen för sjukdomen och de förändringar som följt både hos den 

Alzheimerdrabbade och i vardagen (Simpson et al., 2017; Bergman et al., 2016). 



            Jennifer Ernström & Idah Hellman  

 

 

 

19 

 

8.3 Acceptansens inverkan på närståendes upplevelser av sjukdomen 

8.3.1 Oförmåga att kunna acceptera 

Förmåga att acceptera sjukdomen var för många närstående svårt. Förnekelse, hopp 

om att den Alzheimerdrabbade blivit feldiagnostiserad och försök att bekämpa 

sjukdomens progression var centrala delar närstående uttryckte (Wawrziczny et al., 

2016).  

Många alzheimerdrabbade kände rädsla och skam över sjukdomens progression. 

Den Alzheimerdrabbades oro för hur omgivningen skulle reagera förhindrade att 

närstående bearbetade sina upplevelser av sjukdomen med den Alzheimerdrabbade 

och andra personer. När närstående hindrades att få dela sina upplevelser med andra 

uppstod svårigheter att acceptera det nya sammanhanget. Det medförde även 

svårigheter att acceptera situationen (Wawrziczny et al., 2016). Närstående och den 

Alzheimerdrabbade utvecklade strategier i försök att ta kontroll över sjukdomens 

progression genom träning av minnet. Strategierna tolkades som en form av pseudo-

acceptans och bidrog till en oförmåga att planera för framtiden. Att leva i stunden 

blev en strategi som fick en negativ effekt, då närstående ville undvika tankar på 

framtiden och sjukdomens innebörd (Wawrziczny et al., 2016).  

8.3.2 Att acceptera och känna sig meningsfull 

Viljan att acceptera situationen för vad den är, avgör möjligheten att kunna 

acceptera. Att erkänna sig maktlös inför sjukdomen är en grundförutsättning för 

acceptans, men gjorde samtidigt acceptansen skör (Wawrziczny et al., 

2016). Förutsättningen för att kunna acceptera sjukdomen låg för närstående även i 

hur diagnosen lades fram av läkaren. För de närstående med upplevelser av att något 

inte stått rätt till blev diagnosen ett svar på en stor fråga och upplevdes då 

betryggande (Wawrziczny et al., 2016). Flertalet närstående beskrev att 

förutsättningen för att kunna acceptera sjukdomen och känna lycka var att 

medvetandegöra att både positiva och negativa känslor var sammanvävda och bytte 

av varandra med jämna mellanrum (Cheng et al., 2016).  
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Acceptans bidrog till att närstående kunde anamma förhållningssätt som var 

behjälpliga i sjukdomens svåra stunder. Genom att ta kontroll över känslor, att se 

positiva sidor med sjukdomen, att komma ihåg vem den Alzheimerdrabbade var 

innan sjukdomen och att välja lycka skapade harmoni i den skiftande vardagen 

(Bergman et al., 2016; Cheng et al., 2016). Acceptansen medförde även att de 

närstående blev flexibla och kreativa. Närstående försökte upprätthålla givande 

aktiviteter för både den Alzheimerdrabbade och sig själva genom att ta hjälp av 

andra. De gemensamma aktiviteterna underlättade för närstående att finna positiva 

sidor hos sig själva och skapade samtidigt en positiv atmosfär både för den sjuke 

och de närstående (Bergman et al., 2016). De närstående som accepterat sjukdomens 

närvaro i vardagen upplevde sjukdomens progression mer hanterbar och det blev 

lättare att anpassa sig till det nya sammanhanget (Wawrziczny et al., 2016).  

Närstående som var positiva till sin nya roll som informell vårdgivare upplevde 

kontroll över situationen och styrka i att kunna bemästra ansvaret att utföra 

informell vård (Cheng et al., 2016). En del närstående uttryckte rollförändringen och 

det nya ansvaret som positivt då övertagandet av uppgifter den Alzheimerdrabbade 

inte längre klarade av förde med sig känslor av att vara kompetent och ingav styrka. 

De närstående som uttryckte positiva känslor för det nya ansvaret, menade att 

styrkan inte var närvarande jämt, men övergripande inger den nya rollen en 

upplevelse av meningsfullhet (Wolff Skaalvik et al., 2016).  

 

8.4 Närståendes upplevelser av sjukdomens inverkan på relationen 

8.4.1 Att förlora sin partner 

Känslan av att förlora sin partner var en vanlig förekommande upplevelse bland 

närstående till en Alzheimerdrabbad partner. Upplevelsen var både frustrerande och 

sorglig och uttrycktes som förlust av närhet och gemenskap (Simpson et al., 2017; 

Bergman et al., 2016). Alzheimer sjukdom medförde en skada på relationen och 

förändrade kärleken (Simpson et al., 2017; Bergman et al., 2016; Shavit et al., 

2019). Kärleken dog eller ersattes av medkänsla för en sjuk person. För vissa 

närstående fanns kärleken kvar av respekt mot den person den sjuke var innan 

sjukdomen (Shavit et al., 2019). Sjukdomens progression förstörde minnet för den 
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Alzheimerdrabbade till den grad att de inte längre kände igen de närstående. Det 

upplevdes plågsamt för närstående att den sjuke inte längre visste vem de var 

(Simpson et al., 2017).  

Närstående uttryckte att förlusten av sociala och emotionella aspekter av relationen 

var det svåraste att förlora, det bidrog till känslan av att inte längre vara delaktiga i 

varandras liv (Simpson et al., 2017; Bergman et al., 2016; Shavit et al., 2019). Att 

upprätthålla en relation blev svårt och krävde i vissa fall hjälp av psykolog för den 

närstående (Wolff Skaalvik et al., 2016). Parens tidigare sätt att skapa närhet 

förändrades och närheten i relationen minskade i takt med sjukdomens progression 

(Bergman et al., 2016). Sjukdomen påverkade interaktionen mellan den närstående 

och den Alzheimerdrabbade personen, vilket bidrog till osäkerhet i vardagen både 

relationsmässigt och inför framtiden (Simpson et al., 2017).  

8.4.2 Sjukdomen skapade närhet 

Alzheimer sjukdom skapade för vissa närstående starkare band och en ökad närhet 

till den Alzheimerdrabbade. Att prioritera varandra och värdesätta tiden tillsammans 

blev det viktigaste för de båda (Cheng et al., 2016; Bergman et al., 2016; Shavit et 

al., 2019) då den kvarvarande tiden att vara tillsammans var oviss (Cheng et al., 

2016). Genom att vara spontan skapades större möjligheter till gemenskap och 

närhet i vardagen (Bergman et al., 2016). Det uttrycktes även att en ny kärlek växte 

fram hos närstående. Kärleken blev bränslet för att kunna hantera sjukdomen och de 

medföljande svårigheterna och den sjuke blev den största prioriteringen (Shavit et 

al., 2019). Tack vare den starka kärleken mellan den närstående och den 

Alzheimerdrabbade blev den informella vården en given faktor och de närstående 

upplevde inte förlust av sig själva eller sitt sammanhang (Shavit et al., 2019).  

Bortfall av känslomässiga hämningar var ett symtom av sjukdomen vissa närstående 

uppskattade, då den Alzheimerdrabbade kunde uttrycka sin kärlek till den 

närstående på ett sätt som inte tidigare förekommit. De närstående uttryckte att 

upplevelsen av kärlek och närhet inte förändrats hos de själva, men att sjukdomen 

medförde ett starkare band mellan dem tack vare den sjukes bortfall av 

känslomässiga hämningar (Shavit et al., 2019). De närstående och de 

Alzheimerdrabbade upplevde ökad närhet till varandra genom att upprätthålla eller 

skapa nya aktiviteter tillsammans (Johnston & Terp, 2015; Cheng et al., 2016; 
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Wolff Skaalvik et al., 2016). De utnyttjade tiden tillsammans genom att resa vilket 

förstärkte upplevelsen av närhet och att befinna sig i en tvåsamhet (Johnston & 

Terp, 2015).  De närstående och den Alzheimerdrabbade återskapade känslor av 

intimitet och närhet till varandra genom att tänka tillbaka på positiva minnen av 

livet, vilket medförde känslor av tillgivenhet till varandra. De använde sig gärna av 

humor för att avdramatisera pinsamma situationer och de kognitiva nedsättningarna 

förde även med sig ett utökat tålamod för de närstående att hantera de situationer 

som uppstod (Cheng et al., 2016). Att upprätthålla tidigare aktiviteter blev en viktig 

del av att bibehålla närheten i relationen (Wolff Skaalvik et al., 2016). Trots den 

Alzheimerdrabbades förlust av förmågan att samtala ansåg närstående att sällskapet 

av den sjuke var givande (Cheng et al., 2016) och det skapades istället närhet i den 

ordlösa dialogen (Bergman et al., 2016). 

9 Diskussion 

Diskussionen delas upp i en metoddiskussion och resultatdiskussion. I 

metoddiskussionen reflekterar författarna kritiskt runt den valda metodens styrkor 

och svagheter. Författarna diskuterar begränsningar i metoden och hur val angående 

inklusions- och exklusionskriterier, databassökning, urval, kvalitetsgranskningen, 

dataanalysen samt forskningsetiska övervägande kan ha påverkat resultatet i 

litteraturstudien. 

I resultatdiskussionen reflekterar och diskuterar författarna litteraturstudiens resultat 

i relation till syftet, den teoretiska referensramen, bakgrund och tidigare forskning 

9.1 Metoddiskussion 

Metoddiskussionen avser belysa litteraturstudiens metod, svagheter och styrkor.  

9.1.1 Studiedesign 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva närståendes upplevelser av att leva 

tillsammans med en Alzheimerdrabbad partner. Litteraturstudien har en induktiv 

ansats som författarna ansåg vara den mest lämpliga för att besvara syftet. En 

svaghet med litteraturstudien kan vara att syftet är brett. Styrkan i litteraturstudiens 

syfte och resultat är trots detta att många likheter av upplevelser har beskrivits i de 
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inkluderade artiklarna. Likheterna framkommer tydligt i litteraturstudiens resultat. 

Skulle författarna replikera litteraturstudien hade ett mer avgränsat syfte valts på 

grund av examensuppgiftens snäva tidsram.  

9.1.2 Inklusion-, och exklusionskriterier 

Litteraturstudiens valda perspektiv, att studera närståendes upplevelser, kan 

misstolkas som att innehålla alla typer av närstående. Författarna valde att kalla 

partner/sammanboende/make/maka för närstående då en närstående inte behöver 

vara besläktad med den partnern. Författarna hade kunnat välja att använda 

begreppet partner i stället för närstående, men ett beslut togs att använda begreppet 

närstående då det begreppet kan mena en partner. Författarna ansåg dessutom att 

sökningen på begreppet närstående medförde ett bredare träffresultat för att inte 

missa relevanta artiklar där perspektivet finns, men beskrivs i form av alla 

närstående. I litteraturstudien inklusionskriterier i stycke 7.1 tydliggörs hur 

författarna valt ut syftets perspektiv i de artiklar där många olika närståendes 

perspektiv utforskats. Det medför en risk att författarna tagit ett beslut att exkludera 

artiklar där det inte tydligt framkom vilken relation den närstående hade till den 

Alzheimerdrabbade. Upplevelser relevanta för litteraturstudien kan då ha 

exkluderats. Dock anser författarna att det medför styrka till litteraturstudien att 

erhålla ett större träffresultat. Ett större träffresultat ger möjlighet att inte förbise 

artiklar som hade försvunnit i sökningen om sökningen hade begränsats till att söka 

på endast partner/make/maka. 

Författarna tog beslutet att inkludera de vetenskapliga artiklar där Alzheimer 

sjukdom benämnts som huvudämne trots att sjukdomen i artikelns resultat nämnts 

som demens. Författarna exkluderade de artiklar där det var otydligt vilken 

demenssjukdom artikeln avsåg att studera. Det blir en styrka i litteraturstudien, att 

huvudämnet för de inkluderade artiklarna gemensamt är Alzheimer sjukdom.  

Artiklarna som inkluderats i litteraturstudien har sitt ursprung i länder över hela 

världen. Litteraturstudien avsåg att beskriva upplevelser vilket medfört att 

författarna inte valt att exkludera artiklar från olika världsdelar. Dock kan kulturella, 

religiösa, socioekonomiska och olika familjekonstellationer ligga till grund för 

variation i upplevelserna av att leva tillsammans med en Alzheimerdrabbad partner. 
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En eventuell svaghet med det resonemanget kan vara att hjälp och stöd från hälso- 

och sjukvård kan skilja sig mellan länderna. Att studera närståendes upplevelser 

obegränsat till specifika världsdelar kan ses som en styrka. Författarnas framtida 

arbete som sjuksköterskor i Sveriges mångkulturella samhälle kommer att erbjuda 

variation bland patienter med olika etnisk och kulturell bakgrund. Genom att inte 

begränsa oss till specifika världsdelar blir datamaterialet brett och ökar därför 

överförbarheten i litteraturstudien (Kristensson, 2014) 

Artiklarna som ingår i litteraturstudien är publicerade de senaste fem åren. När 

tidsram väljs är det viktigt att ha i beaktande att inte välja varken ett för kort 

tidsintervall då risk finnas att artiklar med god kvalitet förbises men inte heller ett 

för långt tidsintervall då aktualiteten på forskningen kan gå förlorad (Kristensson, 

2014). Författarna diskuterade vilket tidsintervall som skulle passa litteraturstudiens 

syfte och enades om att fem år skulle generera den nyaste forskningen. Författarna 

har reflekterat över att artiklar av relevans för litteraturstudiens syfte kan ha gått 

förlorade på grund av den korta tidsramen vilket kan ses som en svaghet. Författarna 

hade under arbetets gång med sig i tankarna att upplevelserna av att leva med en 

Alzheimerdrabbade partner kanske inte ändras över tid. Däremot kan utvecklingen 

av det personcentrerade förhållningssättet påverkat hälso- och sjukvården att 

uppmärksammat de närstående mer. Författarna anser att tidsramen på fem år 

genererade artiklar av god kvalitet som svarade på denna litteraturstudies syfte. 

9.1.3 Databassökning 

En styrka med litteraturstudiens databassökning är att författarna valt att använda 

sig av två databaser CINAHL och PsycINFO. Att använda sig av flera databaser 

med rätt vetenskapligt innehåll samt ämnesfokus skapar möjlighet till att besvara 

litteraturstudiens syfte vilket ger litteraturstudien bäring (Kristensson, 2014). 

Författarna genomförde litteratursökningar även i databasen PubMed. 

Litteratursökningen i PubMed genererade 38 vetenskapliga artiklar. Träfflistan 

granskades av båda författarna. Författarna valde att inte använda artiklar från 

PubMed då relevanta artiklar på träfflistan även hade påträffats på CINAHL och 

PsycINFO. Det kan ses som en styrka att författarna använt ytterligare en databas 

för att erhålla all relevant vetenskaplig litteratur som kunnat besvara 

litteraturstudiens syfte.  
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Sju av åtta artiklar inkluderade i litteraturstudien återfanns på enbart en databas, 

CINAHL. Det betyder att i stort sett hela resultatet skulle kunna baseras på artiklar 

från en databas och kan beskådas som en svaghet i litteraturstudien. En artikel 

kunde inte öppnas genom CINAHL och därför valdes ut från PsycINFO där den 

även återfanns i träfflistan. Vissa av de vetenskapliga artiklarna som erhölls vid 

litteratursökningen var inte tillgängliga kostnadsfritt. Artiklar med kostnad 

exkluderades efter gallring av abstrakt förutom en artikel som erhölls från 

Researchgate.   

En styrka med litteraturstudien var att en strukturerad databassökning utfördes. Det 

är av stor vikt att nå relevant forskning inom ämnet. Genom tydliga inklusions- och 

exklusionskriterier och en tydlig redovisning av hur sökningen gått till höjs kvalitén 

och trovärdigheten i litteraturstudiens resultat (Kristensson, 2014). Författarna 

identifierade litteraturstudiens syfte och problem och därefter valde ut en relevant 

sökstrategi. Sökstrategin resulterade i flertalet testsökningar som låg till grund för 

den slutgiltiga litteratursökningen. Genom testsökningarna framkom sökord och 

kombinationer mellan ämnesord och fritextord som medförde det slutgiltiga 

resultatet. Målet var att nå all relevant litteratur som svarade på litteraturstudiens 

syfte. Trots detta kan inte författarna med full säkerhet bekräfta att all relevant 

litteratur hittats och ifrågasätter om det med examensuppgiftens snäva tidsram 

någonsin kommer att gå, vilket Kristensson (2014) menar kan vara svårt om ens 

möjligt vid ett examensarbete. Om inte alla relevanta sökord som svarar på 

litteraturstudiens syfte identifierats vid litteratursökningen föreligger risk att inte all 

relevant forskning nås. Då kan det vara av intresse att utföra en manuell sökning 

med fritextord i databaserna eller användande av snowballing där genomsökning av 

andra artiklars referenslista görs för att hitta mer forskning som svarar på 

litteraturstudiens syfte (Kristensson, 2014). Att manuella sökningar eller 

snowballing inte genomfördes i denna litteraturstudie kan innebära en svaghet för 

resultatet, då metoden kan ha varit att föredra vid ett examensarbete. 

I databasen PsycINFO valde författarna att göra två sökningar. Den andra sökningen 

innehöll ett färre antal sökord i den slutliga söksträngen. Det kan ses som en svaghet 

då sökningen innehåller få sökord med synonymer i jämförelse med sökningen i 

CINAHL. Författarna tog beslutet då den första sökningen i PsycINFO gav en lång 
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träfflista där författarna redan på titelnivå uppmärksammade att litteratursökningen 

resulterade för syftet många orelevanta artiklar. Den slutliga söksträngen författarna 

valde att genomföra innehöll endast sökorden Alzheimer’s disease som ämnesord 

och fritextord Alzheimer*, spouses som ämnesord och fritextord spouse* samt 

fritextord experience*. Träfflistan författarna erhöll med den enklare söksträngen 

genererade färre träffar men desto större relevans i förhållande till litteraturstudiens 

syfte. De vetenskapliga artiklarna relevanta för studiens syfte i den första 

söksträngen återfanns även i den sökning författarna valt att använda sig av.    

Författarna beslutade att inte kombinera sökordet “Alzheimer disease” som både 

ämnesord och fritextsökning i databasen CINAHL då träffresultatet medförde att 

sjukdomen även beskrevs i artiklarnas bakgrund och i de flesta fall inte innehöll 

Alzheimers sjukdom i major eller minor subject. Ett inklusionskriterie författarna 

valde var att endast Alzheimers sjukdom skulle ingå och de övriga 

demenssjukdomarna skulle uteslutas. En svaghet i databassökningen kan ha varit att 

den booleska sökoperanden NOT inte användes. Sökoperanden NOT kan med 

fördel användas när ett begrepp ska exkluderas (Kristensson, 2014). En styrka med 

att inte använda sökoperanden NOT kan ha varit att artiklar som inkluderade 

Alzheimer sjukdom i begreppet Demens inte uteslöts.  

Databassökningarna medförde ett brett sökresultat samt en lång träfflista på 368 

träffar på databasen CINAHL. Det innebar för författarna att lång tid tillbringades 

med att genomläsa träfflistans titlar och relevanta abstrakts för att inte gå miste om 

de artiklar som kunde svara på syftet. Hade sökningen begränsats mer eller om den 

booleska sökoperanden NOT använts hade ett rimligare träffresultat kunnat erhållas.  

Vid den första gallringen av vetenskapliga artiklar valde författarna att exkludera ett 

antal vetenskapliga artiklar där det tydligt framkom i titeln att artikeln inte kunde 

besvara litteraturstudiens syfte. Det finns ändock en risk att relevanta artiklar då 

exkluderades (Kristensson, 2014). 

9.1.4 Urval 

Författarna valde att endast använda artiklar skrivna på engelska vilket kan ha 

medfört att artiklar med relevant innehåll att besvara litteraturstudiens syfte har 

exkluderats och påverkat resultatet negativt. Litteraturstudiens närståendeperspektiv 
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begränsades till att endast avse närstående som lever tillsammans med den 

Alzheimerdrabbade. Begränsningen av närståendeperspektivet kan ha medfört en 

svaghet i litteraturstudiens resultat och kliniska implikationer. Författarnas framtida 

profession som sjuksköterskor och arbete med personcentrerad vård kan innebära 

kontakt med närstående som exempelvis inte är sammanboende med den 

Alzheimerdrabbade.  

Författarna valde att inkludera samtliga faser av Alzheimer sjukdom i 

litteraturstudien. Sjuksköterskeprofessionens karaktär ger sjuksköterskor 

valmöjligheter att arbeta inom varierande inriktningar av vård och omsorg. Det är 

möjligt att sjuksköterskor får kontakt med närstående till en Alzheimerdrabbad 

person som kan befinna sig inom olika faser av sjukdomen oavsett var inom vården 

sjuksköterskan arbetar. Författarna anser därför att valet att beskriva närståendes 

upplevelser under hela sjukdomsförloppet ger styrka åt litteraturstudien.   

I litteraturstudien ingår resultat både från sju kvalitativa och en kvantitativ artikel. 

Styrkan med att använda både kvalitativa och kvantitativa artiklar ligger i att ingen 

viktig vetenskaplig information missas. Författarna var ändå av uppfattningen att de 

kvalitativa artiklarna bäst kunde svara mot syftet som har upplevelser i fokus. Då 

upplevelser är subjektiva och bäst kan beskrivas av varje enskild människa innebär 

detta att det är svårt att överföra ett resultat till annan kontext. 

9.1.5 Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskningen av litteraturstudiens inkluderade artiklar har utförts av båda 

författarna med marginella skillnader i poängsättning. Det ger styrka till 

kvalitetsgranskningen. Dock har författarna inte någon tidigare erfarenhet av 

kvalitetsgranskning med hjälp av mall, vilket kan noteras som en svaghet. I och med 

att författarna saknar erfarenhet av kvalitetsgranskning kan granskningen varit 

godtycklig. Ytterligare en styrka till kvalitetsgranskningen är den använda 

evidensbaserade bedömningsmallen av Carlsson och Eiman (2003).  

9.1.6 Analys 

Författarna valde att genomföra den integrerade analysen av inkluderade artiklar var 

för sig vilket medför trovärdighet och validitet för resultatet i litteraturstudien. 

Triangulering där författare läser och analyserar vetenskapliga texter var för sig 
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medför en styrka då det eliminerar risken att det tolkade resultatet har färgats av 

författarnas tidigare erfarenheter eller uppfattningar. Det stärker därmed även 

trovärdigheten och verifierbarheten i arbetet. Författarna har under hela 

analysprocessen dokumenterat hur artiklarna analyserades och hur valda 

meningsenheter plockades ut för att kodas. Genom dokumentation av 

analysprocessen minskar risken för tolkningar, det gör analysprocessen transparent 

(Kristensson, 2014). 

Den integrerade analysen med meningsbärande enheter, kondensering och kodning 

var enligt författarna enkelt att utföra med de kvalitativa vetenskapliga artiklarna. 

Den kvantitativa vetenskapliga artikeln var svårare att analysera då 

meningsenheterna först behövde jämföras med tabellerna och undersöka att 

signifikansvärdet stämde samt att resultatet inte var uppbyggt på ogrundade 

slutsatser. Genom att jämföra resultatet med de tabellerna i den vetenskapliga 

artikeln stärks trovärdigheten både i artikelns resultat och även litteraturstudiens 

resultat.  

9.1.7 Forskningsetiska överväganden 

Författarnas egna erfarenheter av Alzheimer sjukdom medförde tankar om vilka 

fynd resultatet skulle kunna leda till. Genom författarnas diskussion för att hålla 

analysen transparent bibehöll resultatet och analysen den kvalité Kristensson (2014) 

menar skapar tillförlitlighet.  

Litteraturstudiens samtliga artiklar har innehållit etiska överväganden och/eller 

godkännande från en etisk kommitté. Författarna av litteraturstudien har inte kunnat 

observera något i de valda artiklarna som skulle kunna uppfattas som negativt eller 

kränkande för deltagarna. 

De inkluderade artiklarnas resultat har sammanställts av båda författarna. 

Författarna har i det yttersta endast sammanställt informationen som återfunnits i 

artiklarnas resultat på ett transparent sätt. Ingen medveten tolkning ligger till grund 

för resultatet, vilket ger styrka till litteraturstudien då innehållet inte på något sätt 

förvrängts. Resultatet har skrivits med författarnas egna ord utifrån analysen av 

artiklarna utan att förvränga eller plagiera innehållet enligt Kjellström (2017).  
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Värdet av litteraturstudiens har varit stort för författarna då informationen av 

demenssjukdomar och hur närstående påverkas har inom grundutbildningen varit 

bristfällig. Med tanke på prevalensen av demenssjukdomar anser författarna att 

utbildning om demenssjukvård och bemötandet av deras närstående borde få större 

utrymme i sjuksköterskeutbildningen. Litteraturstudien har skapat bättre 

förutsättningar för författarna och förhoppningsvis även för författarnas 

kurskamrater att kunna erbjuda individuellt stöd till närstående med en 

Alzheimerdrabbad partner i vårt framtida arbete som sjuksköterskor.  

9.2 Resultatdiskussion 
Genom att belysa närståendes upplevelser av att leva tillsammans med en 

Alzheimerdrabbad partner i hemmet, kan sjuksköterskan ge bättre stöd efter de 

individuella behoven närstående har. Författarna diskuterar och tolkar 

litteraturstudiens resultat. 

9.2.1 Närståendes upplevelser av börda 

En av de dominerande upplevelserna som framkom i litteraturstudiens resultat var 

upplevelsen av att förlora sig själv och sitt sammanhang, i kategorin Närståendes 

upplevelse av börda. Resultatet tyder på att livsförändringen Alzheimers sjukdom 

förde med sig, innebar att närstående upplevde att deras behov, personlighet och 

sociala sammanhang hamnade i skymundan. Den upplevda förlusten av livet bidrog 

till att kärleken mellan den närstående och Alzheimerdrabbade avtog. Sjukdomen 

tog all uppmärksamhet och det som återstod för den närstående var känslor av plikt 

och lojalitet mot sin partner. Att uppleva mening och sammanhang är en 

grundförutsättning för att uppleva hälsa och en viktig aspekt i livsvärldsteorin 

(Dahlberg & Segesten, 2010). I en sjukdomssituation förändras sammanhanget för 

alla inblandade. För närstående kan det ha inneburit, i relation till litteraturstudiens 

resultat, att de närstående fick ett förändrat ansvar och en ny roll som informell 

vårdgivare. Författarna menar att många närstående tilldelades ett ansvar och en roll 

de upplevda blev påtvingad. Det förändrade sammanhanget för dem och medförde 

förlust av meningsfullhet i livet. Att finnas och existera i ett sammanhang och 

samtidigt dela det sammanhanget med de människor vi vill, ger oss mening. Att 

förlora sitt sammanhang kan upplevas som ett hinder i strävan efter mening 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Brodaty och Donkin (2009) menar att närstående som 
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vårdar av skuld, plikt, tvång eller sociala krav upplever större psykologisk stress och 

förakt mot rollen som informell vårdgivare, mer än de närstående som vårdar av 

kärlek. 

I litteraturstudiens resultat tydliggjordes det att den tidigare självvalda gemenskapen 

mellan den närstående och den Alzheimerdrabbade, istället blev påtvingad i och 

med den informella vården. De närstående och de Alzheimerdrabbade upplevde sig 

vara isolerade till sitt hem. Anledningen till att upplevelsen av att vara isolerad från 

första början uppstod var i oron över att lämna den Alzheimerdrabbade partnern 

ensam hemma. Livsvärldsteorin betonar vikten av det rumsliga och tidsliga vilket i 

förhållande till litteraturstudiens resultat, kan innebära att hemmet med sitt tidigare 

lugn och trygghet istället medförde närståendes upplevelser av att vara fängslad. 

Upplevelsen av att känna sig fängslad är kopplat både till det rumsliga perspektivet 

alltså hemmets fyra väggar, men även till det tidsliga perspektivet alltså den mängd 

påtvingad tid den närstående och den Alzheimerdrabbade befunnit sig där 

tillsammans. För den närstående fanns inget utrymme att möjliggöra varken tid för 

sig själv eller för att tillgodose sina behov. Å ena sidan kan upplevelsen av att vara 

fängslad i sitt hem få det rumsliga att upplevas negativt på grund av svårigheter i att 

finna mening och sammanhang i situationen. Å andra sidan kan rätt känsla av 

mening och sammanhang få det rumsliga att upplevas som positivt (Dahlberg & 

Segesten, 2010).  

Författarna vill belysa att insatser av formell vård är av stor vikt för att stödja de 

närstående. Formell vård kan vara till hjälp för att avlasta den närstående med den 

informella vården och därmed den praktiska bördan och dess effekt på den psykiska 

bördan. Avlastning för den närstående kan hjälpa till att stärka relationen mellan den 

närstående och den Alzheimerdrabbade så att relationen inte upplevs negativ. 

Författarna menar att de närståendes upplevelse av isolering i hemmet och till den 

Alzheimerdrabbade kan minskas genom att de bereds tid och möjlighet att delta i 

meningsfulla aktiviteter och sammanhang, vilket Brodaty och Donkins (2009) studie 

påvisar. Närstående som ansågs vara nöjda med sitt sociala sammanhang påvisade 

färre negativa psykologiska påfrestningar.  

Närstående har tidigare beskrivit det informella vårdandet som ett dygnet-runt-

arbete. De upplevda kraven på sig själva och från omgivningen, uppoffringarna av 
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egna behov och intressen, samt rädslan över att lämna den Alzheimerdrabbade 

ensam några längre stunder ledde till att de närstående upplevde sig vara isolerade i 

hemmet och med den Alzheimerdrabbade (Sanders, Kelber & Noonan, 2008). 

Lethin, Hallberg, Karlsson och Janlöv, (2016) hävdar att närstående upplevde sig 

vara isolerade på grund av att släkt och vänner övergav dem, alltså på grund av 

förlusten av det sociala sammanhanget. Upplevelsen av isolering uppstod även på 

grund av att den formella vården var sämre än de förväntat. Upplevelsen av 

isolering medförde att den tänkta tryggheten i hemmet ersattes av ensamhet och 

besvikelse. Detta indikerar att orsakerna till upplevelsen av isolering kan skilja sig 

åt. 

9.2.2 Närståendes upplevelser av sjukdomens inverkan på relationen 

 

I resultatet framkom det att relationen mellan den närstående och den 

Alzheimerdrabbade påverkades av sjukdomen. De närstående upplevde dels att de 

förlorade sin partner, men även att kärleken växte sig starkare. Upplevelsen att 

förlora sin partner skapades på grund av den närståendes nya rollförändring och 

ansvar, men även på grund av sjukdomens påverkan på den Alzheimerdrabbades 

personlighet. 

I livsvärldsteorin ingår aspekter som samhörighet och ensamhet (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Det innebär utifrån litteraturstudiens resultat att upplevelsen av att 

ha förlorat sin partner grundades i upplevelsen av förlorad samhörighet med den 

man valt leva sitt liv tillsammans med. Meningen och sammanhanget i relationen 

med partnern var också en del av det som gav värde i livet. Det var genom 

sjukdomens förändring av partnerns personlighet som de närstående upplevde en 

förlust av den samhörighet relationen var uppbyggd av. Det innebar för de 

närstående att de blev ofrivilligt ensamma både i relationen med sin partner, men 

även i förlusten av sitt sociala sammanhang. Resultatet tyder på att det är i förlusten 

av samhörigheten med sin partner och förlusten av sammanhanget, den ofrivilliga 

känslan av ensamhet uppstår. Genom frånvaro av samhörighet skapas känslan av att 

inte vara delaktig i varandras liv, vilket indikerar närståendes förändring av sin 

livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010). 
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Meyer et al. (2016) beskriver att ensamhet kan vara starkt kopplad till den 

närståendes rollförändring som följde Alzheimer sjukdom. Sjukdomens progression 

bidrog till att det vardagliga livet förändrades för den närstående. Den närståendes 

rollförändring innebar förlust av identiteten som partner och en ny identitet som 

informell vårdgivare inträdde. Detta stärker litteraturstudiens resultat då den 

närståendes rollförändring, nya ansvar och sjukdomen i sig påverkade upplevelsen 

av relationen negativt.  

Närstående menade att deras upplevelse av ensamhet, även kan bero på förlusten av 

deras tidigare sociala sammanhang och att vänner övergivit dem, det fanns ingen där 

för dem längre (Sanders, et al., 2008). Påståendet stärker det faktum att ensamheten 

grundades i förlusten av det sociala sammanhanget.  

Sjukdomen skapade mellan vissa närstående och Alzheimerdrabbade en förnyad 

närhet. Kärnan till att som närstående, vilja fortsätta vara lycklig med den 

Alzheimerdrabbade, trots sjukdomens inverkan på relationen och vardagen, anser 

författarna skulle kunna ligga i acceptansen av sjukdomen. Vad som upplevs 

meningsfullt skiljer sig från människa till människa, något som upplevs essentiellt 

för en människa kan för en annan människa upplevas helt meningslöst. Det 

meningsfulla kan över tid växlas för en och samma person (Dahlberg & Segesten, 

2010). Det kan därför antydas att upplevelsen av meningsfullhet låg i acceptansen 

av sjukdomen och sammanhanget. När en närstående upplevde meningsfullhet i 

ansvaret och den nya rollen blev även vården lättare att ge. Det medförde även att 

förändringen av livsvärlden blev desto mindre. Meningsfullhet kan grundas i 

upplevelsen av att vara kompetent och utvecklas på ett personligt plan. Det kan även 

grundas i att de närstående valde att prioritera sin Alzheimerdrabbade partner för att 

den kvarvarande tiden tillsammans var begränsad. 

I närståendes upplevelser av relationen och kärleken fanns tydliga skillnader. I vissa 

fall upplevdes kärleken gå förlorad, den närstående ansåg att kärleken dog eller 

avtog och endast känslor av plikt kvarhöll den närstående hos den sjuke. I andra fall 

upplevde närstående att kärleken växte sig starkare tack vare sjukdomen, de 

upplevde meningsfullhet i det nya sammanhanget. Resultatet tyder på att den 

närståendes kärlek för den Alzheimerdrabbade var av betydelse för den informella 

vårdens utfall. Det kan diskuteras hur närståendes upplevelser av kärleken och 



            Jennifer Ernström & Idah Hellman  

 

 

 

33 

relationen påverkar upplevelserna av att vårda sin Alzheimerdrabbade partner. 

Skillnaderna i upplevelserna av kärleken och relationen skulle dels kunna bero på 

parets upplevelser av relationen redan innan sjukdomen blev ett faktum, men även 

att sjukdomen förändrade kärleken och relationen. Dessa upplevelser skulle kunna 

ha en negativ påverkan på kvalitén av den informella vården och medföra risker för 

att den Alzheimerdrabbade, i sin sjukdom, far illa av sin närståendes vård.  

Författarna anser att den förnyade närheten mellan den närstående och den sjuke 

även kan grundas i respekt för personen den Alzheimerdrabbade var innan 

sjukdomen. Trots att den sjuke inte längre kommer ihåg eller vet vem den 

närstående är, minns den närstående precis vem den Alzheimerdrabbade var. Det 

kan innebära att livsvärlden som den upplevs av den närstående förändras på olika 

sätt. För den närstående kan sjukdomen innebära en livsförändring, ett nytt 

sammanhang, men upplevelsen av sin partner, meningen med och kärleken i 

relationen kan kvarstå som innan sjukdomen. Även Brodaty och Donkin (2009) 

beskriver att närstående som vårdade av kärlek och kunde finna meningsfullhet i 

rollen som informell vårdgivare, upplevde den vården positivt. De närstående 

upplevde större socialt stöd och bättre upplevd hälsa. Det blev tydligt att de 

närstående utan upplevelsen av att ha blivit påtvingad rollen som informell 

vårdgivare kunde se fler positiva aspekter med det nya sammanhanget. 

I en normal tillvaro blir sammanhanget och de personer som befinner sig där 

självklara. När den normala tillvaron avbryts av att sjukdom drabbar en anhörig, 

exempelvis att partnern drabbas av Alzheimer sjukdom, innebär detta att ingenting 

längre känns självklart och det nya sammanhanget ifrågasätts (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Genom att sjuksköterskan i mötet med närstående hjälper dem att 

vidga blicken inför de möjligheter som finns, kan chansen att acceptera sitt nya 

sammanhang förbättras för den närstående.  

Livsförändringen som sjukdomen medförde blev för närstående både en ny identitet 

och ett nytt ansvar för den Alzheimerdrabbade. En del närstående upplevde börda av 

olika slag och att sjukdomen förändrade relationen. Då närstående kunde acceptera 

livsförändringen och kunde uppleva meningsfullhet i den nya identiteten, 

sammanhanget och ansvaret, hanterades sjukdomen på ett gynnsammare sätt. Det 



            Jennifer Ernström & Idah Hellman  

 

 

 

34 

kan därför diskuteras om upplevelsen av att förlora sig själv och sitt sammanhang 

skulle kunna ligga i oförmågan att acceptera sjukdomen. För en närstående med en 

Alzheimerdrabbad partner förändras livsvärlden och sammanhanget, förändringen är 

oundviklig.  

Författarna anser att litteraturstudiens resultat även kan vara överförbart till andra 

närstående som genomgått en livsförändring på grund av att partnern drabbats av en 

kronisk eller irreversibel sjukdom. Den närståendes livsvärld kommer att förändras 

oavsett vilken sjukdom partnern drabbats av. Förändringen av livsvärlden som den 

närstående genomgår kan generera liknande upplevelser, anser författarna. 

Socialstyrelsen (2017) betonar betydelsen av att de närstående ska prioriteras på 

grund av den informella vårdens betydelse för den Alzheimerdrabbade. Dock kan 

närståendes behov av stöd och hjälp komma att skiljas från varandra, vilket gör att 

det blir extra viktigt att sjuksköterskan besitter kunskap för att medvetandegöra 

närståendes livsvärld. Livsvärldsperspektivet förser sjuksköterskan förmågan att 

kunna ombesörja individuellt stöd till de närstående att acceptera det nya 

sammanhanget (Dahlberg & Segesten, 2010).  

10 Slutsatser 

Resultatet visar att Alzheimer sjukdom innebar en livsförändring för både de 

närstående och de Alzheimerdrabbade. Livsförändringen genererade känslor av 

förlust för närstående, de upplevde att de förlorat sina tidigare identiteter och sitt 

sammanhang. I och med sjukdomens påverkan på den Alzheimerdrabbade partners 

personlighet upplevde de närstående även att de förlorade sin partner och kärleken 

till denne. Närstående upplevde oro för framtiden och rädsla i nuet för att lämna den 

Alzheimerdrabbade partnern själv hemma. Avsaknad av sociala sammanhang och 

att känna sig fängslad i hemmet med den Alzheimerdrabbade partner gav 

upplevelsen av att vara isolerad. 

Resultatet visar att de närstående även kunde uppleva positiva upplevelser. 

Närstående kunde finna meningsfullhet i den nya identiteten och sammanhanget. 

Närstående som hade förmågan att acceptera sjukdomen hittade sätt att ta tillvara 

tiden med den Alzheimerdrabbade och upplevde att kärleken dem emellan 
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förstärktes. Samtidigt kunde andra närstående uppleva att kärleken gick förlorade 

eller avtog i takt med hur sjukdomen påverkade den Alzheimerdrabbades 

personlighet. Närståendes upplevelser av att leva tillsammans med en 

Alzheimerdrabbad partner var lika men skiljde sig ändå åt. 

Författarna betonar utifrån resultatet i litteraturstudien vikten av att sjuksköterskan 

använder sig av ett livsvärldsperspektiv för att förstå de närståendes individuella 

behov. När sjuksköterskan förstår de närståendes individuella behov kan rätt stöd 

erbjudas. 

10.1 Kliniska implikationer 

Resultatet av litteraturstudien tyder på att många närstående mår dåligt av att leva 

tillsammans med en partner drabbad av Alzheimer sjukdom. Sjuksköterskan 

kommer träffa på dessa närstående inom vården. Kanske grundas vårdkontakten i 

närståendes egna upplevda besvär på grund av Alzheimer sjukdom eller den 

Alzheimerdrabbades besvär. Oavsett är det av stor vikt att uppmärksamma 

närståendes mående då Alzheimer sjukdom och andra demenssjukdomar benämns 

“de anhörigas sjukdom”. Sjuksköterskan bör alltid ha i åtanke att de närstående ofta 

försvinner i fokuset av Alzheimer sjukdom och den sjuke. Genom litteraturstudiens 

resultat menar författarna att närståendes upplevelser kan komma till användning i 

klinisk praxis. Det är väsentligt att sjuksköterskan lyfter fram och erbjuder rätt 

stödinsatser till närstående. Målet ska vara att alltid värna om både närståendes och 

patientens hälsa och välbefinnande. Författarna väljer även att ta med sig det 

perspektiv där närstående trots sjukdomen väljer sin partner. De närstående som har 

accepterat sjukdomens närvaro i livet och som accepterat sitt nya sammanhang. I 

våra möten med dessa närstående kan vi som sjuksköterskor ta lärdom av deras 

upplevelser och erfarenheter om hur de kunnat acceptera livsförändringen.  

Genom sjuksköterskans utgångspunkt i livsvärldsteorin blir närståendes upplevelser 

och individualiserade behov av stöd och hjälp uppmärksammade. 

10.2 Förslag till vidare forskning 

Författarna har saknat mer ingående forskning om vad närstående önskar av hälso-

och sjukvården i relation till litteraturstudiens syfte. Förslag till vidare forskning 

skulle kunna vara mer retrospektiv forskning i avseende att undersöka närståendes 
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erfarenheter av att leva tillsammans med en Alzheimerdrabbad partner och hur 

sjukdomen påverkade deras liv.  
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Asplund, K.  

2016 

Norge 

Dementia  

The experience of self 

and threats to sense of 

self among relatives 

caring for people with 

Alzheimer’s disease 

This study explored how 

aspects of self were 

affected among close 

relatives to people with 

AD 

Design: Beskrivande kvalitativ Metod: Del av 

en större studie där två individuella intervjuer 

hölls med deltagarna. Denna artikel bygger på 

den inledande intervju som gjordes i den 

större studien.  

Urval: 6 deltagare av 20 var partners som 

lever tillsammans med en Alzheimerdrabbad 

make/maka. Studien baseras på 2 olika 

anhörigas upplevelser till en 

Alzheimerdrabbad person.   

Analysmetod: Harré’s social constructionist 

theory of selfhood including Selves 2 and 3. 

 I resultatet framkommer 4 

kategorier: bevarande av bra 
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O'Connor, 
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Spared emotional 

perception in patients 

with Alzheimer's 

disease is associated 

with negative caregiver 

outcomes 

The present study 

investigated the 

relationship between 

emotional perception 

abilities in AD 

participants and CG 

well-being. 

  

Design: Kvantitativ. 

Metod: Standardiserade skattningsskalor och 

frågeformulär. 

Urval: Totalt 86 personer varav 28 närstående 

till partners med Alzheimer sjukdom, 28 

personer med Alzheimer sjukdom samt en 

kontrollgrupp, 30 personer. 

Analysmetod: Oparade T-test har använts för 

att påvisa demografiska skillnader. Analyser 

med Bivariate Pearson´s correlation för att 

jämföra två olika variabler har även använts, 

samt en slutgiltig analys med Hierarchical 

multiple linear regression model för att påvisa 

signifikans mellan de beroende variabler som 

framkommit.   

Resultatet visar att när en patient har 

nedsatt social förmåga och nedsatt 

kognitiv förmåga finns ett samband 

med närståendes ökade upplevda 

börda och när patienter har svårt att 

sätta ord på sina känslor ökar 

närståendes upplevelser av både 

börda och depression. Nedsatt 

kognitiv förmåga hos den 

alzheimerdrabbade innebar en 

nedsatt upplevelse av 

tillfredsställelse i relationen för den 

närstående.  
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Bilaga 2 Sökmatris CINAHL och PsycINFO 

Grupp:  35               Databasens namn:  CINAHL                  Datum för sökningen: 191108                       

 

Sökning Sökord & kombinationer Avgränsningar 

(limits) 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa i 

fulltext 

Granskade 

artiklar 

Valda artiklar  

S1 (MH”Alzheimer’s Disease”)   28 539         

S2 Relat* OR Spouse* OR next-of-kin OR 

Husband OR Wife OR Wives OR 

”Informal caregiver” OR ”Loved one*” 

  1 188 504         

S3 (MH”Spouses”)   9 608         

S4 S2 OR S3   1 188 504         

S5 Experience* OR Attitude* Or Perception* 

OR Impression* 

  690 545         

S6 S4 AND S5   268 038         

S7 S1 AND S6   1 258         

S8 S7 Årtal från 2014, Peer 

reviewed 

368 131 19 7 Nr 1, 2, 3, 4, 8 

(finns även på 

PsycINFO), 7   
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Grupp: 35        Databasens namn: PsycInfo                  Datum för sökningen: 191108                                          

Sökning Sökord & kombinationer Avgränsningar 

(limits) 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa i 

fulltext 

Granskade 

artiklar 

Valda artiklar 
 

S1 Alzheimer*   68 047         

S2 MAINSUBJECT.EXACT(”Alzheimer’s 

Disease”) 

  45 094         

S3 S1 OR S2   68 047         

S4 Spouse*   30 520         

S5 MAINSUBJECT.EXACT(”Spouses”)   14 097         

S6 S4 OR S5   30 520         

S7 Experience*   653 492         

S8 S3 AND S6 AND S7   260         

S9 S9 Peer reviewed, Årtal 

från 2014 

48 48 16  4 Nr 5 (Finns även på 

CINAHL), 6 
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Bilaga 3 Kvalitetsgranskning – kvalitativ metod.  

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, 

metod, resultat=3p) 

saknas 1/3 2/3 3/3 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod     

Metodval adekvat till 

frågan 

Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 

(repeterbarhet möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   

Urval (antal, 

beskrivning, 

representativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Patienter med 

Alzheimer sjukdom 

Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet >20% 5-20% <5% 

Bortfall med 

betydelse för 

resultatet 

Analys saknas 

/Ja 

Nej   

Kvalitet på 

analysmetod 

Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat     

Frågeställning 

besvarad 

Nej Ja   

Resultatbeskrivning 

(redovisning, kodning 

etc) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet 

(citat, kod, teori etc) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av 

egenkritik och 

felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till 

tidigare forskning 

Saknas Låg Medel  God 

Slutsatser     

Överensstämmelse 

med resultatet 

(resultatets 

huvudpunkter 

belyses) 

Slutsats saknas Låg  Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

Total poäng (max 48 

poäng) 

    

   Total poäng 

(max 48 

poäng) 

 

   %  

   Grad  

Grad1 = 80%     

Grad2 = 70%     

Grad3 = 60%     
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Bilaga 3 Kvalitetsgranskning – kvantitativ metod. 

 

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, 

metod, resultat=3p) 

saknas 1/3 2/3 3/3 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod     

Metodval adekvat till 

frågan 

Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 

(repeterbarhet möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Urval (antal, 

beskrivning, 

representativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Patienter med 

Alzheimer sjukdom 

Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet >20% 5-20% <5% 

Bortfall med betydelse 

för resultatet 

Analys saknas 

/Ja 

Nej   

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat     

Frågeställning 

besvarad 

Nej Ja   

Resultatbeskrivning 

(redovisning, tabeller 

etc) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Statistisk analys 

(beräkningar, metoder, 

signifikans) 

Saknas Mindre bra Bra  

Cofounders Ej kontrollerat Kotrollerat   

Tolkning av resultatet Ej acceptabelt Låg Medel God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av 

egenkritik och 

felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till 

tidigare forskning 

Saknas Låg Medel  God 

Slutsatser     

Överensstämmelse 

med resultatet 

(resultatets 

huvudpunkter belyses) 

Slutsats saknas Låg  Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

Total poäng (max 48 

poäng) 

    

   Total poäng 

(max 48 

poäng) 

 

   %  

   Grad  

Grad1 = 80%     

Grad2 = 70%     

Grad3 = 60%     


