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Sammanfattning 

Syfte: Syftet är att beskriva närståendes upplevelse av att leva nära en person med 

demenssjukdom. 

Metod: Litteraturstudie valdes som metod och tio granskade vetenskapliga artiklar valdes ut 

till resultatet. Analys av innehållet har gjorts av de vetenskapliga artiklarna. 

Resultat: I resultatet framgår att närstående till personer med demenssjukdom upplever att 

deras livssituation förändras i och med sjukdomen samt att deras roller förändras. De får 

också ta på sig nya roller som behövs för att hantera den nya situationen. Närstående upplever 

också förändringar i sina relationer. Resultatet visar också på upplevelser av lidande relaterat 

till känslor av förlust, ensamhet och isolering. Vidare framgår det att närstående kan försonas 

med sin livssituation. I resultatet beskrivs slutligen de närståendes upplevelser av olika former 

av stöd.  

Diskussion: Det finns många likheter mellan olika närståendes upplevelser men också 

skillnader. Det framkom att deras behov av stöd varierar utifrån hur de är som individer samt 

utifrån deras varierande livssituation. Hela familjen påverkas av närståendes demenssjukdom 

och ytterligare forskning om familjefokus skulle vara av värde.  

Nyckelord: Demens, upplevelse, närstående, vårdare. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

Aim: The aim of this study is to describe the experiences of those living close to people with 

dementia. 

Method: A literature review where ten scientific articles have been selected for the results. 

The contents of these scientific articles were analysed. 

Results: According to the results, those living close to people with dementia experience 

changes in their life situation and a change of roles. They also must accept new roles coming 

with the new situation. Family caregivers experience changes in their relationships as well. 

The results also point out the experiences of suffering related to feelings of loss, loneliness 

and isolation. Furthermore, it appears that family caregivers actually can reconcile or atone 

with their life situation. Finally, the family caregiver’s experience of different forms of 

support is described. 

Discussion: The family caregivers share several similar experiences. However, examples of 

differing experiences can also be found. The family caregivers’ being in need of support 

depends on their different individuality and varying life situations. In families where a person 

is suffering from dementia the entire family gets affected. Therefore, additional research on 

family focus regarding dementia would be of value. 

 Keywords: Dementia, experience, family, caregiver. 
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Inledning       
Antalet personer med demenssjukdom ökar och många av dem kommer att vårdas i hemmet 

av närstående. Detta kan i sin tur komma att ställa högre krav på oss som blivande 

sjuksköterskor att möta närstående för att hjälpa dem att hantera sin situation. Vi har under 

utbildningen och i tidigare arbete kommit i kontakt med närstående till personer med 

demenssjukdom och märkt att de upplever en stor fysisk och psykisk börda. De kan själva 

drabbas av ohälsa på grund av den ansträngande situation de befinner sig i. I denna studie vill 

vi fånga de närståendes upplevelse av att leva nära en person med demenssjukdom. 

Bakgrund 
I dagsläget lider cirka 148 000 personer i Sverige av demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2010, 

s. 12-14). Denna siffra beräknas komma att stiga till 180 000 personer till år 2025 (Wijk, 

2010, s. 147-170). Förklaringen till detta är inte en ökad risk att drabbas, utan snarare att 

andelen av äldre i befolkningen ökar (Socialstyrelsen, 2010, s. 12-14). Inom cirka tre år från 

det att diagnosen demenssjukdom har ställts har ungefär hälften av dem som drabbats av 

sjukdomen flyttat till särskilda boenden (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 

2006, s. 6-13).  

 Enligt Socialstyrelsen (2010, s. 12-14) beräknas åtta procent av befolkningen som är 65 år 

eller äldre ha någon form av demenssjukdom. Bland dem som är 90 år eller äldre uppskattas 

uppemot femtio procent lida av demens. I Sverige beräknas ungefär 24 000 personer årligen 

insjukna i en demenssjukdom. Utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv kostar vården och 

omsorgen av personer med demenssjukdomar ungefär 50 miljarder kronor. Kommunerna står 

för 85 % av denna kostnad, medan närstående står för 10 % och landstingen de återstående 5 

% (2010, s. 12-14). Enligt Beck-Friis (2000, s. 8-9) kommer kommunernas resurser inte att 

räcka till för behoven. Därför ökar förväntningarna på hjälpinsatser från de närstående. 

Demenssjukdomar 
Begreppet ”demens” kommer från latin, och kan översättas till ”utan själ” (Wijk, 2010, s. 

147-170) eller ”utan förstånd” (Nationalencyklopedin, 1990). Enligt Statens beredning för 

medicinsk utvärdering (SBU, 2006, s. 15-65) användes begreppet förr inte bara för att 

beskriva det vi idag diagnostiserar som demenssjukdomar, utan även för sinnessjukdomar och 

galenskap. SBU:s projektgrupp definierar demens som ett samlingsnamn för flera sjukdomar. 

Gemensamt för dessa sjukdomar är att de beror på hjärnskador med en betydande påverkan på 
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tanke- och minnesförmågan. Det innebär att personens normala kognitiva förmåga försämras 

avsevärt. Det huvudsakliga symtomet är en nedsättning av minnesfunktionen, men en rad 

andra symtom förekommer också. För att funktionsnedsättningen ska definieras som demens 

ska även en nedsättning av kommunikationsförmåga, praktisk förmåga eller 

orienteringsförmåga föreligga (SBU, 2006, s. 15-65).  

 Hos en stor del av personerna med demenssjukdom leder sjukdomen också till 

personlighetsförändringar med psykiska och beteendemässiga symtom (SBU, 2006, s. 15-65). 

Enligt en studie av Lowery och Warner (2009) är exempel på psykiska symtom ångest, 

hallucinationer och vanföreställningar. Beteendemässiga symtom kan vara aggressivitet, 

plockande, vandring och i vissa fall våldsamhet.  

 Allteftersom sjukdomen stegvis förvärras får den drabbade allt större problem att klara sig 

själv, till exempel med svårt att äta, sköta sin personliga hygien och att klä sig (Beck-Friis, 

2000). Ytterligare nedsättning av funktionerna innebär inkontinens, försämrad motorik och 

oförmåga att förflytta sig. Till slut kan även ansiktsmimiken försämras så mycket att personen 

inte längre kan le. Demenssjukdomar kommer ofta smygande och har ett långsamt 

fortskridande sjukdomsförlopp. Den drabbade blir hela tiden sämre och avlider i förtid 

(Larsson & Rundgren, 2010, s. 295-308).  

 Demenssjukdomar går inte att bota, men det finns läkemedel som delvis kan bromsa den 

successiva försämringen och verka symtomlindrande (Larsson & Rundgren, 2010, s. 295-

308). Enligt Skoog och Ólafsdóttir (2005, s. 815-827) kan läkemedelsbehandlingen leda till 

att kognitiv förmåga och funktionsförmåga bibehålls under en tid. De skriver vidare att även 

patientens livskvalitet kan förbättras och även om den positiva effekten är liten eller 

begränsad i tid så kan den vara värdefull för många patienter.  

 Då medicinsk behandling har begränsad effekt ligger fokus mera på att ge en god och 

professionell omvårdnad. Den ska förankras i en god kunskap om de särskilda behoven som 

sjukdomarnas specifika symtom ger upphov till (Larsson & Rundgren, 2010, s. 295-308). 

 Demenssjukdom kan leda till att den drabbade blir passiv. Det är därför viktigt att erbjuda 

olika individuellt anpassade aktiviteter som stimulerar personen med demenssjukdom. Syftet 

är att stärka patientens välbefinnande och självbild (Socialstyrelsen, 2010, s. 15-55). Det är 

också av stor betydelse att anstränga sig att se och bemöta den enskilda personen bakom 

demenssjukdomen, för att därigenom kunna bekräfta den som drabbats (De Klerk-Rubin, 

2007/2010). 
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Omvårdnad av personer med demenssjukdom 

Socialstyrelsen (2010, s. 15-65) framhåller tre grundläggande förutsättningar för en god vård 

och omsorg av personer med demenssjukdom. Socialstyrelsen rekommenderar 

personcentrerad omvårdnad, multiprofessionellt teambaserat arbete samt personalutbildning. 

Omvårdnaden av personer med demenssjukdom bör bygga på ett personcentrerat 

förhållningssätt.  

 Begreppet personcentrerat innebär att personen med sjukdomen ställs i centrum snarare än 

demenssjukdomen. Man intresserar sig för individen och möter enligt Isacs och Wallskär 

(2004, s. 11) personen ”här och nu”. Personen med demenssjukdom bör bemötas på ett 

positivt sätt och med uppskattning. Den som drabbats av sjukdomen är en person med 

livserfarenhet och egen historia, ”en person som har något att ge andra” (s. 11) och inte bara 

en som ingenting klarar av. Ett viktigt led i god omvårdnad är att nedteckna personens 

livsberättelse genom vilken identiteten stärks och personen accepteras och bekräftas. Enligt en 

studie (Edvardsson, Fetherstonhaugh & Nay, 2010) fyller den personcentrerade omvårdnaden 

en viktig funktion när det gäller att stödja den sjukes identitet och självkänsla. Det är viktigt 

att bekräfta individen som den var och som fortfarande kan fatta små egna beslut samt att 

bevara mentala funktioner så lång som möjligt. 

 Enligt Socialstyrelsen (2010, s. 15-65) ska den personcentrerade omvårdnaden anpassas 

individuellt utifrån den enskilde personens behov och resurser. Det har vetenskapligt bevisats 

att personcentrerad omvårdnad bidrar till en ökad självständighet, integritet och förmåga att ta 

egna initiativ samt minskad agitation och minskat behov av läkemedel. 

 Multiprofessionellt teambaserat arbete syftar till kontinuitet inom vården och omsorgen. 

Personer med demenssjukdom behöver under sjukdomens förlopp stöd och insatser från olika 

yrkeskategorier i olika skeden. Dessa insatser behöver samordnas och ska leda till att 

personernas behov av vård och omsorg tillgodoses i ett helhetsperspektiv (Socialstyrelsen, 

2010, s. 15-65). 

 En långsiktig personalutbildning och handledning i det praktiska arbetet ökar säkerheten, 

tryggheten och välbefinnandet hos personer med demenssjukdom och deras närstående 

(Socialstyrelsen, 2010, s. 15-65). 

Boendeformer för personer med demenssjukdom 
För personen med demenssjukdom är det bäst att bo hemma så länge som möjligt då 

hemmiljön är bekant för dem. I hemmet hittar den sjuka personen bra samt upplever trygghet 

och välbefinnande då denna någorlunda behärskar miljön. De som har en frisk närstående 
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brukar vårdas i hemmet under större delen av sjukdomstiden (Marcusson, Blennow, Skoog & 

Wallin, 2003, s. 229-232). Skoog och Ólafsdóttir (2005) förespråkar att personen med 

demenssjukdom stannar i sin hemmiljö så länge som möjligt. Socialstyrelsen (2010) 

rekommenderar att personer med demenssjukdom som inte längre kan klara eget boende 

erbjuds plats i särskilt specifikt anpassat boende där vård och omsorg ges dygnet runt.  

 En studie (Edvardsson et al., 2010) beskriver vikten av en hemlik och personlig miljö i det 

anpassade boendet. Fotografier, egna möbler och krukväxter är exempel på saker som berikar 

boendemiljön. De bidrar till att bekräfta individen, fungerar som samtalsämne samt påminner 

vårdpersonalen om att den de vårdar är en unik person. Samma studie tar också upp värdet av 

att välkomna de närstående till boendet. En dotter vars mor lever permanent i ett äldreboende 

säger: ”The family should be told that ’this is your mother´s home so come and go as you 

please’” (Edvardsson et al., 2010, s. 2615). I studien beskrivs också hur meningsfulla 

aktiviteter på äldreboendet är en central del i den personcentrerade omvårdnaden. Ett 

meningsfullt och individuellt anpassat innehåll i vardagen kan stärka den sjukes identitet och 

självkänsla.     

Närstående 
Socialstyrelsen definierar närstående som ”person som den enskilde anser sig ha en nära 

relation till”. Begreppet anhörig definieras som ”person inom familjen eller bland de närmaste 

släktingarna” (Socialstyrelsen, 2004). Det blir allt vanligare att begreppet närstående används 

i den vetenskapliga litteraturen framför begreppet anhörig. Den närstående kan således vara 

en släkting eller familjemedlem men även en granne, vän eller arbetskamrat. Med närstående 

avses en eller flera personer som står nära personen som drabbats av ohälsa eller sjukdom. 

Ofta menas här personens familj, men idag behöver familjen inte bara utgöras av personer 

som är nära släkt. Det är patienten själv som definierar vem som ingår i familjen (Östlinder, 

2004, s. 7-10). 

 Begreppet närståendevårdare kan definieras som en person som har tagit på sig uppgiften 

att vårda den sjuke. Vårdaren kan i samband med detta erhålla ekonomisk ersättning från 

försäkringskassa eller kommun (Östlinder, 2004, s. 7-10). 

 Det är en både svår och ansvarskrävande uppgift att vårda en person med demenssjukdom 

(SBU, 2006, s. 44-50). Närstående till personer med demenssjukdom blir utsatta för stor 

press. Sjukdomen drabbar i första hand individen, i andra hand familjen, och i tredje hand 

samhället (Beck-Friis, 2000, s. 27-38). I familjen kan hela livssituationen förändras (Beck-

Friis, 2000, s. 58-60). Närstående till personen med demenssjukdom kan helt uppslukas av 
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rollen som vårdare vilket kan leda till att deras självkänsla raseras. I förlängningen kan detta 

resultera i ovilja eller bitterhet gentemot den som vårdas. Vissa tycker att det är svårt att vara 

vårdare när de uppslukas av vårdarrollen (Campbell et al., 2008). 

   Demenssjukdomarna har i regel ett smygande förlopp, och symtomen kan till en början 

misstas för normala åldersförändringar. Det kan ta flera år innan de närstående förstår hur 

svårt sjuk deras kära är. Det är inte ovanligt att den närstående i det tidiga stadiet av 

sjukdomen blundar för möjligheten att det är en demenssjukdom som familjemedlemmen 

drabbats av. Personen med demenssjukdom upplever bättre dagar och sämre dagar. Det är 

därför lätt för den närstående att ta fasta på de bra dagarna och intala sig att det inte är något 

fel (Marcusson et al., 2003, s. 211-233). Studier har visat att makar till personer med en 

demenssjukdom ibland har behandlat den sjuka illa, till exempel bråkat och skällt på denna. 

Orsaken kan i dessa fall ha varit en bristande insikt om varför partnern betett sig på ett visst 

sätt. Hade man förstått att det rörde sig om en sjukdom hade man också kunnat hjälpa och 

stötta sin partner på ett bättre sätt (Sanders, Ott, Kelber & Noonan, 2008).  

 För närstående kan insjuknandet också innebära en drastisk förändring i roller, relationer 

och ansvar. Den närstående måste till exempel plötsligt ta hand om hushållssysslor som denne 

inte skött tidigare, som det är svårt att klara samtidigt med ansvaret för att se efter och 

övervaka den sjuke. Det gäller att se till att den sjuke inte försvinner iväg, stör grannar eller 

försätter sig själv i fara, dygnet runt (Beck-Friis, 2000, s. 58-61). En studie har visat att 

närstående som vårdar en person med demenssjukdom ägnar i genomsnitt 20 timmar per dygn 

åt att övervaka den sjuke. Är den närstående gift med personen med demenssjukdom är 

motsvarande siffra nästan 24 timmar per dygn (Walker, Livingston, Cooper, Katona & 

Kitchen, 2006). Då arbetet kräver en så stor del av den närståendes tid och kraft är risken stor 

för att denne blir mycket ensam i sin situation. I en cirkelgång ökar det risken för fysisk och 

psykisk utmattning och depression (Beck-Friis, 2000, s. 58-61).  

Behovet av stöd och hjälp 
För närstående till en person med demenssjukdom finns stöd och hjälp att få i olika 

utsträckning. Vilken hjälp som behövs beror på hur den sjukes situation ser ut för tillfället. 

Det är till exempel skillnad på vilka behov den sjuke och dennes närstående har när diagnosen 

ställs, och senare när sjukdomen har förvärrats (Sandman, Axelsson, Friberg, Lundh, 

Norberg, & Persson, 2004, s. 44-48).                 

 Behovet av stöd hos närstående till en person med demenssjukdom handlar framförallt om 

att få kunskap och kompetens, känslomässigt stöd, avlösning och hjälp med praktiska saker 
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(Sandman et al., 2004, s. 44-48). Kommunerna kan erbjuda stöd genom olika utbildnings- och 

psykosociala program (Socialstyrelsen, 2010, s. 7-11). Att delta i dessa former av 

stödprogram kan hjälpa den närstående att få en bättre kunskap och förståelse om sjukdomen. 

Det kan göra denne bättre rustad att hantera olika aspekter av sjukdomen, som till exempel 

beteendeförändringar. Vidare kan träffar med andra närstående i liknande situation hjälpa den 

närstående att hantera de olika känslor som uppstår när hela familjen drabbas av 

demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2010, s. 15-55).   

  Då sjukdomen utvecklas kan vårdsituationen bli mycket tung för den närstående. 

Vårdandet och tillsynen av den sjuke kan ta all den närståendes tid i anspråk. När sjukdomen 

förvärras klarar den sjuke av vardagliga aktiviteter i allt mindre utsträckning (Socialstyrelsen, 

2010, s. 15-55). Den närstående kan då behöva praktisk hjälp till exempel i form av en 

boendeanpassning (Marcusson et al., 2003, s. 211-233). Den sjuke kan delta i dagverksamhet 

eller få bo på ett korttidsboende. På så sätt kan den närstående få tid för sig själv och orka 

med sin vardag bättre (Socialstyrelsen, 2010, s. 15-55).  

 För att avlasta den närstående kan det bli aktuellt med någon form av avlösning. Det kan 

innebära att man får hjälp av vårdpersonal i hemmet (Socialstyrelsen, 2010, s. 15-55). En 

studie har belyst vikten av en god relation mellan närstående och vårdpersonalen. De 

närstående har behov av bekräftelse från vårdpersonalen, som kan bidra till att öka förtroendet 

för sig själva som vårdare. Det är också viktigt för de närstående att få emotionellt stöd från 

vårdpersonalen. De känner sig mer avslappnade om de kan dela sina problem och bekymmer 

med vårdpersonalen. En sådan djupare relation kan till och med innebära att vårdpersonalen 

ses som en del av familjen, och präglas av god kommunikation och tillit (McGhee & 

Atkinson, 2010).  

 Sjuksköterskans roll är att uppmärksamma de närståendes behov av hjälp och stöd. Detta 

behov varierar över tiden, och sjuksköterskan måste kunna fånga upp dem som behöver stöd, 

när behovet av stöd uppstår. Formen av stöd ska anpassas efter familjens behov (Sandman et 

al., 2004, s. 44-48). 

Problemformulering 
Utifrån vår bakgrund har vi sett att i och med befolkningens ökande ålder blir antalet personer 

med demenssjukdom allt fler. Av dessa vårdas en stor del i hemmet av en närstående. 

Resterande personer med demenssjukdom bor i äldreboende där de besöks av närstående i 

olika stor utsträckning. Sjukdomen drabbar inte bara den enskilda personen med 
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demenssjukdom, utan hela familjen. Demenssjukdomarna har ett långt sjukdomsförlopp och 

de närståendes behov av stöd varierar beroende på i vilket stadium den sjuke befinner sig.  

För att kunna fånga upp närstående med hälsorisk och identifiera närståendes behov av 

stöd vill vi studera deras upplevelser av att leva nära och vårda en person med 

demenssjukdom. 

Syfte 
Syftet är att beskriva närståendes upplevelse av att leva nära en person med demenssjukdom. 

Teoretisk referensram 
Vi har valt att använda oss av Katie Erikssons omvårdnadsteori som har fokus på omsorg. 

Erikssons (1987, s. 9-12) syn på människan bygger på uppfattningen av människan som en 

odelbar helhet av kropp, själ och ande. Denna människosyn ligger till grund för hur hon ser på 

hälsa och omvårdnad. När hon beskriver människan utgår hon ifrån ett ontologiskt perspektiv, 

det vill säga frågor angående människans natur och hur människan förhåller sig till sig själv, 

sin omvärld och sina medmänniskor. 

 Enligt Eriksson (1987, s. 9-12) är tro, hopp och kärlek centrala begrepp i människans 

förhållande till sin omvärld. Dessa begrepp utgör kärnan i vårdandets idé. Hon ser tron och 

hoppet som någonting positivt i framtiden och att det hör samman med livsåskådningsfrågor, 

som exempelvis frågor om meningen med livet. Tron och hoppet hjälper människan att leva 

och att närma sig framtidens mål. Eriksson ser också tron som den centrala drivkraften i 

vårdandet. Hon anser vidare att tron och kärleken hör ihop. ”Att leva i tro innebär samtidigt 

att leva i kärlek att kunna ge och ta emot kärlek.” (s. 48). Kärleken ser hon som en bro mellan 

självet och andra människor. I mötet med andra människor är utgångspunkten att ”vilja den 

andra väl” (s. 50) och det innebär enligt Eriksson att man utför en gärning utifrån kärlek. 

 Eriksson (1987, s. 9-12) beskriver vårdande eller omsorg som ett naturligt mänskligt 

beteende. Hon menar att alla människor är vårdare av naturen. Den grundläggande mänskliga 

omsorgen ingår i de faktorer som gör människan till människa: ”…individen genom egna 

handlingar, i samspel med anhöriga och vänner, kan hos sig själv skapa kroppsligt välbehag, 

tillit, tillfredsställelse och utvecklas mot en högre integrationsnivå.” (s.10). 

 Eriksson (1987, s. 9-32) ser vårdandet som en interaktiv process, det vill säga ett samspel 

mellan vårdare och patient. Grundläggande element i denna process är ansning, lekande och 

lärande. Ansande ser hon som den mest grundläggande formen av vårdande. Genom ansande 
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ges värme, närhet och beröring. Detta leder till kroppsligt välbefinnande och visar mottagaren 

att man vill denne väl. 

 Att leka är en del av vårt naturliga mänskliga beteende. I vårdandet kan leken vara 

lustbetonande, skapande, ett uttryck för önskningar eller en övning. Den kan också fungera 

som assimilation, vilket betyder att individen anpassar ny information till sin egen situation. I 

omvårdnadssituationer kan leken bidra till att patienten anpassar sig till en ny livssituation. 

Kreativa former av leken främjar människans utveckling och bekräftar på så vis individens 

karaktär (Eriksson, 1987, s. 19-32). 

 Lärandet kan ha olika innehåll och olika mål. Lärandet öppnar nya vägar och nya 

möjligheter för människans utveckling mot mognad, självständighet och självförverkligande. 

Lärande och lekande är nära förbundna med varandra i vårdandet. Som en 

omvårdnadsfunktion utgår lärandet från individens specifika behov (Eriksson, 1987, s. 19-32).  

 Att vårda är också att dela, vilket innebär att vara delaktig och närvarande hos den person 

man vårdar. Att dela innebär att ha något gemensamt, exempelvis att dela känslor av sorg och 

smärta eller den andres livssituation. Vårdaren och den som mottar vården delar på så vis 

livet. Eriksson tillägger att detta med att dela är en konst. Det är först om människan känner 

sig själv väl och har en tro på sig själv och på sin nästa som denne kan förväntas ha en 

förmåga att dela (Eriksson, 1987, s. 38-41). 

 Eriksson (1990, s. 6-10) utvecklar sin omvårdnadsteori genom att studera vårdandets 

grundmotiv. Hon inför begreppet caritas vilket innebär att vården bygger på kärlek till 

medmänniskan och ett ansvar för andra. Caritastanken är vårdandets grundmotiv och bygger 

på viljan att hjälpa medmänniskan oavsett omständigheterna.  

 Eriksson (1994) fortsätter med att ta upp begreppet lidande som vårdandets grundkategori. 

Med andra ord: en annan människas lidande motiverar vårdandet. 

Metod 
Litteraturstudie valdes som metod. En litteraturstudie kännetecknas enligt Friberg (2006, s. 

115-124) av att den ger en översikt över den kunskap som finns inom det valda vetenskapliga 

området. Litteraturstudie innebär att genom ett strukturerat arbetssätt väljs granskade 

vetenskapliga artiklar ut. Med de vetenskapliga artiklarna menar Segesten (2006, s. 37-44) att 

man får tillgång till de senaste forskningsresultaten inom ett visst ämne eller problemområde. 

Vetenskapliga artiklar redovisar och tillför alltid en ny kunskap.  



9 

 

Datainsamling och urval 
Litteratursökningen gjordes i databasen CINAHL (Cumulative Index to Nursing & Allied 

Health) Plus with full text. Sökorden som användes var ”dementia” i kombination med 

”experience”. Båda dessa termer skulle förekomma i artiklarnas titel.   

 I fortsättningen användes sökord i följande kombinationer: ”dementia + experience”, 

”dementia + experience + family”,” dementia + experience + family + caregiver”.  

 Vid litteratursökningarna i CINAHL valdes en avgränsning med hjälp av förvalsfunktionen 

”peer reviewed”. På så vis innehåller sökresultatet endast granskade artiklar i vetenskapliga 

tidskrifter (Östlundh, 2006, s. 45-70). Endast artiklar författade på engelska har valts. De 

översattes med hjälp av egna språkkunskaper och lexikon.  

 Nästa avgränsning var att få fram vetenskapliga artiklar som publicerats under åren 2000-

2011. På detta sätt fås nyare vetenskapligt material enligt Östlundh (2006, s. 45-70). Med de 

vanligast förekommande avgränsningarna, som är ”peer reviewed”, språk och tid erhölls 704 

träffar. 

 Eftersom antalet träffar fortfarande var för stort, valdes en ytterligare 

avgränsningsfunktion, att endast söka artiklar som förekommer med full text i databasen. 

Antalet artiklar i träfflistan blev då begränsad till 316. Genom att i flera steg lägga till 

ytterligare sökord (se bilaga 1) begränsades antalet artiklar till 46. Efter att ha gått igenom 

dem bedömdes fem artiklar som relevanta för vår studie. Artiklar som inte fokuserade på 

upplevelsen av att leva med en person med demenssjukdom exkluderades.  

 Även en manuell sökning (Östlundh, 2006, s. 37-44) gjordes för att hitta nya idéer, få nya 

uppslag och finna artiklar som inte kommit fram i tidigare sökningar. Sökningen gick till så 

att referensförteckningar i vetenskapliga artiklar gicks igenom. Från den manuella sökningen 

valdes vetenskapliga artiklar som motsvarade vårt informationsbehov. Fem vetenskapliga 

artiklar valdes (se bilaga 1). 

 Resultatet byggs sammanlagt på tio vetenskapliga artiklar som presenteras i bilaga 2. 

Analys 
Innehållet i de vetenskapliga artiklarna analyserades på det sätt som beskrivs av Friberg 

(2006, s. 115-124). De vetenskapliga artiklar som valdes lästes igenom flera gånger. Först 

läste vi artiklarna översiktligt för att bilda oss en uppfattning om vad de handlar om och få en 

överblick av innehållet. Därefter lästes artiklarna grundligt för att analysera innehållet. 

 När artiklarnas resultat lästes igenom på nytt fokuserade vi på olika beskrivningar av 

upplevelser av att leva nära en person med demenssjukdom, för att finna likheter och 
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skillnader i artiklarnas resultat. Ur beskrivningarna togs meningsbärande enheter ut, som 

därefter formades till subteman och huvudteman som beskriver närståendes upplevelser. 

 

Tabell 1 Analysprocessen 

Meningsbärande enheter Subteman Huvudteman 
Hela vardagslivet påverkas 
av sjukdomen som en 
objuden gäst. Bundenhet till 
den sjuke. Anpassning av 
aktiviteter. 

 Upplevelse av förändrad 
livssituation 

Närstående tar över 
arbetsuppgifter som den 
sjuke tidigare utfört. Gamla 
roller i parrelationen 
förändras eller får en ny 
innebörd. 
 
Ansvaret att vårda väcker 
olika känslor. 

Rollförändring 
 
 
 
 
 
 
Vårdarrollen 

Upplevelse av förändrade 
och nya roller 

Balansen i parrelationer 
förändras. Nya former av 
närhet utvecklas. 

 Upplevelse av förändrade 
relationer 

Närstående känns inte längre 
igen av den sjuke. Den sjuke 
är inte längre samma person. 
 
Ensamma fast de är två. Den 
sjukes behov sätts främst. 
Andra tar avstånd. 
 
Omsorg om den sjuke och 
gemensamma aktiviteter – en 
källa till mening.  

Känsla av förlust 
 
 
 
Känslor av ensamhet och 
isolering 
 
 
Känsla av försoning med sin 
livssituation 

Upplevelse av lidande 

Närstående får hjälp genom 
vänner/släktingar, vården, 
stödgrupper, organisationer. 

 Upplevelse av att få stöd från 
olika håll 

  

Eftersom syftet handlar om att beskriva människors upplevelser använder vi citat som 

belyser de närståendes olika känslor, vilket tydliggör subteman och huvudteman.  

Forskningsetiska överväganden 
Så fort forskning bedrivs måste etiska överväganden göras. Vetenskapsrådets (Gustafsson, 

Hermerén & Petersson, 2005, s.8- 9) rekommendationer vad gäller forskningsetik kan 

sammanfattas som krav på ärlighet, öppenhet, ordningsamhet, hänsynsfullhet och oväld.  
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 Ärlighet innebär bland annat att tala sanning om sin forskning samt att inte stjäla eller 

plagiera andras forskningsresultat. Öppenhet handlar om att inte dölja några aspekter av den 

egna forskningen. Metoder, resultat, utgångspunkter samt eventuella kommersiella intressen 

ska bedömas och redovisas öppet. Med ordningsamhet menas exempelvis att genom 

arkivering och dokumentation hålla god ordning i sin egen forskning. I vårt fall har detta 

gjorts genom att redovisa valda vetenskapliga artiklar i bifogade matriser. Ärlighet och 

ordning är viktigt eftersom kunskap byggs på pålitliga forskningsresultat. Därför har vi endast 

valt vetenskapliga artiklar som är ”peer reviewed” vilket innebär att de är kvalitetsgranskade. 

I regel anges också i artiklarna att studien har godkänts av en etisk kommitté. Hänsynsfullhet 

syftar på att andra människor inte får komma till skada. Det kan till exempel handla om andra 

forskare eller försökspersoner. Ordet oväld innebär rättvisa, opartiskhet, objektivitet eller 

saklighet i bedömningen av andras forskning (Gustafsson et al., 2005, s. 8-9).  

 I vårt fall har denna princip använts vid granskningen av vetenskapliga artiklar valda till 

vår studie. Under analysen av artiklarna hade vi hela tiden dessa principer i åtanke för att vara 

så objektiva som möjligt. Samtliga valda vetenskapliga artiklar är författade på engelska. 

Eftersom engelska inte är vårt modersmål är vi medvetna om att det kan finnas en viss risk för 

en annorlunda tolkning.  För att säkerställa tydlighet i uppsatsen använde vi oss av en 

utomstående person som fortlöpande läste igenom denna. 

Resultat 
Resultatet presenteras indelat i huvudteman och subteman som beskriver närståendes 

upplevelser av att leva nära en person med demenssjukdom. 

Tabell 2 Teman 

Subtema  Huvudtema 
 Upplevelse av förändrad livssituation 
Rollförändring  
Vårdarrollen 

Upplevelse av förändrade och nya roller  
 

 Upplevelse av förändrade relationer 
Känsla av förlust 
Känslor av ensamhet och isolering 
Känsla av försoning med sin livssituation 

Upplevelse av lidande  
 

 Upplevelse av att få stöd från olika håll 
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Upplevelse av förändrad livssituation  
Demenssjukdomen innebär en dramatisk förändring i familjesituationen och livssituationen 

för den sjuke och dennes närstående (Persson & Zingmark, 2006). I ett tidigt stadium kan det 

hända att närstående inte märker och inte förstår sjukdomssymtomen hos den sjuke. Några 

förnekar demenssjukdomen i början (Quinn, Clare, Pearce & Van Dijkhuizen, 2008).  

 Närståendevårdare upplever sorg över hur livet har förändrats (Duggleby, Williams, 

Wright & Bollinger, 2009). De flesta aspekter av deras liv påverkas av sjukdomen. I sin studie 

tolkar Persson och Zingmark (2006) sjukdomen som en objuden gäst i parets hem. 

Demenssjukdomen blir en oskiljaktig del av deras vardag. En närstående beskriver situationen 

så här: ”The low for me…I feel trapped. I feel like my life is almost not my own anymore.” 

(Duggleby et al., 2009, s. 517). De närstående upplever att allt eftersom sjukdomen utvecklas 

blir deras och partnerns vardagliga liv och aktiviteter gradvis mer och mer sammanflätade. En 

närstående uppger: ”We do everything together, you know, I bring him along always, 

always.” (Persson & Zingmark, 2006, s. 223).  

 Samtliga deltagare i Perssons och Zingmarks studie (2006) delar upplevelsen av att 

ständigt anpassa sig till de svåra och oönskade livsförändringar som de går igenom. De 

uppger att kännedom om partnerns personlighet och deras gemensamma livshistoria är viktiga 

för att besluta vad de ska göra och hur de gör i olika vardagliga situationer. De beskriver 

också att deras kunskap och förståelse av demenssjukdomarnas symtom och konsekvenser 

hjälper dem att anpassa vardagliga aktiviteter till den sjuka partnerns behov. Det kan 

exempelvis vara att minska partnerns stress genom att göra saker i ett långsammare tempo. 

 Några närstående uppger att de vant sig vid vissa förändringar i vardagen, som till exempel 

att hela tiden behöva besvara samma frågor. Men även beskrivningar av olika svårigheter 

förekommer när det gäller att förstå och hantera sjukdomens negativa och oönskade 

konsekvenser. En närstående beskriver detta så här: ”How are you supposed to live with a 

person who doesn’t understand time for example, who doesn’t find the way to his own toilet, 

in his own home, who thinks that he’s supposed to lie down on the living room table, that 

that’s the bed?” (Persson & Zingmark, 2006, s. 224). 

 Perssons och Zingmarks studie (2006) visar att närstående till en person med 

demenssjukdom får göra anpassningar i hur vardagen och dagliga aktiviteter planeras, 

organiseras och utförs. I den förändringsprocess som sjukdomen framkallar upplever 

närstående att stöd från personer som kände den sjuke innan han/hon blev sjuk är särskilt 

värdefullt. 
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Upplevelse av förändrade och nya roller 

Rollförändring  

Sanders och Power (2009) har studerat hur rollerna i äktenskapet förändras när kvinnan 

drabbas av demenssjukdom eller andra kroniska tillstånd. I studien beskrivs hur män alltid sett 

sig själva som beskyddare av sina fruar. Beskyddarrollen har fått en helt ny innebörd i 

samband med sjukdomen som drabbat frun. Det handlar nu om att beskydda och bevara fruns 

värdighet, självkänsla och personlighet i olika situationer. Detta beskrivs i studien med flera 

exempel. En man berättar: ”She has trouble walking. I try to help her the best I know so 

people don’t stare.” (Sanders & Power, 2009, s. 45). En annan man berättar: ”She has a lot of 

bladder control trouble, so we very seldom leave the house.” (s. 45). För andra män handlar 

beskyddarrollen om att vårda sin fru hemma istället för att placera henne på ett vårdhem. 

Detta beskrivs av en man på följande sätt: ”When I signed on as a caregiver, it did not mean 

only until things got bad and I needed a facility; they don’t do that well there anyway.” (s. 

45). En annan man uttalar sig så här: ”She would rather be with me than in a [nursing] home.” 

(s. 45). 

 Männens roll förändras även dramatiskt när det gäller arbetsfördelningen i hemmet 

(Knutsen & Råholm, 2009). Innan frun blev sjuk hade männens insatser i hemmet inskränkt 

sig till sysslor som till exempel reparationer och gräsklippning . I och med hustruns sjukdom 

har männens ansvar utökats till att även omfatta de sysslor som deras fruar traditionellt hade 

utfört såsom dammsugning, tvätt och matlagning. För vissa män i Sanders och Powers studie 

(2009) har detta väckt känslor av skuld, då de inte hjälpt sina fruar med dessa sysslor tidigare. 

En 83-årig man berättar:  

I never picked up my socks. When she vacuumed, I lifted my feet. You know she could get around the chair I 

was sitting in and things like that. I wasn’t worth much.” Han fortsätter: ”She did all the cooking and really 

all the washing. I never even knew how to operate those things. I have gotten it all coming back to me in the 

last few years (Sanders & Power, 2009, s. 46). 

En del närstående i en annan studie (Quinn et al., 2008) upplever också att de tar på sig roller 

som tidigare uppfylldes av partnern. De är tvungna att ta på sig mer ansvar och upplever det 

som svårt att anpassa sig till sina nya ansvarsområden. En man berättar: ”I’m real responsible 

for everything that happens. Not that I object to that, I mean fine, you know. I’m happy to do 

it, but it’s so.” (s. 772). Närstående accepterar den nya situationen men känner samtidigt att de 

dras åt olika håll. De känner sig tvungna att samtidigt noga övervaka sin sjuka partner (Quinn 

et al., 2008).  
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 För vissa närstående kan förändringen av roller betyda en omsvängning av makten i 

förhållandet då de blir den part som tar alla beslut och har makt att bestämma. En kvinna 

säger: ” I have had to sort of take [on] more power.” (Quinn et al., 2008, s. 772).  

 Ytterligare en ny roll för närstående är att planera aktiviteter och försöka skapa ”…some 

kind of social life…” (Quinn et al., 2008, s. 772). I samband med detta upplever flera män en 

glädje då de kommer ut och umgås med sina fruar och träffar andra människor. En 84-årig 

man berättar: ”It doesn’t really matter what we had to do before we got out. We both usually 

have fun and feel different when we get back home. If it wasn’t for that, I probably wouldn’t 

put the work in the next time.” (Sanders & Power, 2009, s. 46). Andra män i studien upplever 

denna rollförändring som en källa till stress och frustration. En 66-årig man beskriver detta på 

följande sätt: ”She’s like a little kid. She’ll walk out in front of car or anything. I can’t take 

her anywhere…” (Sanders & Power, 2009, s. 46). 

Vårdarrollen 
Enligt en studie (Duggleby et al., 2009) upplever närstående stress på grund av rollkonflikt 

samt överbelastning och utmattning då de handskas med att vårda en person med 

demenssjukdom. I början av sjukdomen då diagnos har ställts upplever närståendevårdare ett 

minskande hopp vilket beror på om den sjuke har en dålig eller bra dag. Närstående vårdar 

ofta personen med demenssjukdom i flera år. I denna studie rör det sig om två till elva år. När 

de lär sig mer om sjukdomen och om omvårdnad kan deras hopp förnyas eller ökas. En 

närståendevårdare berättar: ”That was very hopeful for me, I guess you’d say because I 

learned a lot about the disease and I learned that I wasn’t the only one out there with these 

problems.” (s. 518). En ytterligare källa till förnyat hopp kan vara att sätta kortsiktiga mål 

som till exempel att orka vårda, att klara av situationen, ”to overcome any obstacles that come 

in our way” (s. 517) och att inte ge upp (Duggleby et al., 2009).  

 Hoppet kopplas till rollen som vårdare och inte till den sjuke. De flesta upplever att utan 

hopp skulle det vara för svårt att vårda och det skulle leda till avsky mot vårdandet. Hopp 

beskrivs av närståendevårdarna som viktigt eftersom det är stödjande och ger dem både fysisk 

och mental styrka att fortsätta vårda (Duggleby et al., 2009).  

 En av de största förändringarna för männen i Sanders och Powers studie (2009) är behovet 

att ta ansvar för deras fruars personliga omvårdnad, det vill säga den nya rollen som vårdare. 

En 66-årig man berättar: ”... I had never dressed a woman before in my life. I had never put a 

woman, or man for that matter, on a toilet. I did not know what to do.” (Sanders & Power, 

2009, s. 46).  
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 För flera män är förmågan att ta hand om sina fruar en källa till stolthet. Vissa uttrycker det 

som ett sätt att visa kärlek och engagemang till sina fruar. En 76-årig man beskriver stolthet i 

att ha lärt sig att alltid ha en varm måltid redo till sin fru: ”I’ve been dappling in cooking a 

little bit for a year. I’ve found the slow cooker a great friend. Meat in there in the morning and 

vegetables later in the day. First thing you know, you have a hot meal.” (Sanders & Power, 

2009, s. 47). Liknande upplevelser rapporteras i Knutsens och Råholms studie (2009). De 

flesta män i studien var stolta över arbetet de gjorde. Deras självförtroende har ökat då de 

upptäckt att de kunde klara av situationen, vilket gav dem en känsla av tillfredsställelse och 

glädje (Knutsen & Råholm, 2009). 

 Till skillnad från Sanders och Powers studie (2009) identifierar männen i Knutsens och 

Råholms studie (2009) sig själva som äkta makar och inte som vårdgivare, trots att de faktiskt 

fungerar som sina fruars vårdgivare. En man berättar: ”You need me and I’m here for you...” 

och ”We’ve spent our whole lives together.” (Knutsen & Råholm, 2009, s. 53). Efter att ha 

tillbringat ett bra liv tillsammans är det naturligt att vara där under svåra tider. För många 

närstående är det frågan om att vara trogen det förhållande man haft (Albinsson & Strang, 

2003; Knutsen & Råholm, 2009) och därför tar de ansvar för vården av sina makar dygnet 

runt. ”The worst thing is not getting enough sleep during the nights. After some months I had 

to ask for assistance. I struggle with my bad conscience because I got irritated and angry with 

her. I’m so tired…” (Knutsen & Råholm, 2009, s.53) erkänner en man då han beskriver hur 

hustruns sköra tillstånd kräver hans ständiga uppmärksamhet. I båda artiklarna (Albinsson & 

Strang, 2003; Knutsen & Råholm, 2009) görs tolkningen att det finns en osynlig kamp mellan 

upplevelser av skyldighet, skuld och förpliktelse i de närståendes berättelser.  

I Strangs studie (2001) beskrivs att kvinnliga närstående har en stark känsla av 

engagemang i vårdarrollen. Oavsett om deras långa äktenskap varit bra eller dåligt känner de 

en förpliktelse att ta ansvar för vården av sina makar dygnet runt. En kvinna som varit gift 

med sin man i 55 år förklarar: ”for better or worst, I promised.” (s. 77). En annan kvinna i 

studien gav upp sin karriär för att sköta sin make då det kändes som det enda rätta. Sju år 

senare upplever hon en känsla av att ha förlorat sin identitet, autonomi och ekonomisk frihet 

samt ångrar sitt beslut. Det beskrivs också att med vårdarrollen får vissa kvinnliga 

närståendevårdare en känsla av mening i livet. En kvinna berättar: ”I feel indispensable as 

though nobody will know what to do but me.” (s. 77).  

För vissa närstående ger upprättandet av dagliga rutiner en struktur i vardagen och en 

känsla av mening (Albinsson & Strang, 2003). Att väga fördelar mot nackdelar gör det 
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möjligt för närstående att se positiva aspekter av vårdandet: ”I weigh the positives and 

negatives, like Mom still has got lots of quality of life.” (Duggleby et al., 2009, s. 518).   

Upplevelse av förändrade relationer 
Närstående upplever förändringar i balansen i deras förhållande med partnern. De berättar att 

de alltid haft ett mycket jämlikt förhållande. Jämlikheten minskar dock då den sjuka partnern 

inte längre kan uttrycka sina åsikter eller föra en konversation. En kvinna berättar: ”I mean 

we’ve always had a very equal relationship, and I don’t feel we have that same equal 

relationship.” (Quinn et al., 2008, s. 772).  

 En betydande förändring vid demenssjukdom uppstår i make-/makarelationen. Hustrun till 

en man med demenssjukdom beskriver att hon fått rollen som ”mamma” till sin make: ”It’s 

almost like having a child in one sense, you know, where you have to think ahead for them.” 

(Quinn et al., 2008, s. 772). En 75-årig man beskriver: ”At my age, I don’t really want to take 

care of a child. And I have to, and that’s my frustration. And I know that will never change. I 

feel guilty about my thoughts and know that when she is gone I will regret every feeling of 

frustration I’ve had.” (Sanders & Power, 2009, s. 49). Vissa närstående beskriver hur de har 

svårt att klara av att deras partner hela tiden vill följa med dem vart de än ska. Den sjuke vill 

inte bli lämnad ensam utan vill vara tillsammans hela tiden (Quinn et al., 2008).  

I Sanders och Powers studie (2009) uppger många av männen att det utvecklas en ny form 

av intimitet och närhet. I vissa fall beskrivs detta med att man upplever en närhet som inte 

funnits i relationen innan sjukdomen. En ny typ av relation växer fram. En 78-årig man 

förklarar: ”I think as time grew it [our relationship] got closer. Particularly now, we have 

much more respect for each other.” (Sanders & Power, 2009, s. 47).  

Både närstående och deras partners som är drabbade av demenssjukdom upplever glädje, 

värdighet och välbefinnande genom att vara med och göra saker tillsammans. Närstående 

stödjer sina partners tidigare intressen och aktiviteter som till exempel när en kvinnlig 

närståendevårdare håller sin makes dansintresse vid liv. På detta sätt upplever de fantastiska 

stunder av gemenskap, glädje och ömsesidig njutning. Ett annat sätt är att sitta tillsammans i 

solen, ha en picknick med grannarna eller att gå en tur och andas in atmosfären (Persson & 

Zingmark, 2006).  

 Även sexlivet påverkas. En 79-årig man i Sanders och Powers studie (2009) berättar: ”One 

item in our relationship that has changed is the sex. Haven’t had sex for three years. I don’t 

know why. We just don’t do it. Our relationship is now maintained through respect and 

thoughtfulness…things like that.” (s. 47).  
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 För en del närstående är utvecklingen i relationen acceptabel. För andra innebär denna 

förändring en betydande förlust. En 75-årig man uppger: ”Although I’ll hug her and tell her I 

love her and she’ll get tears in her eyes, I do not think she knows. She’s just kind of out of it.” 

(Sanders & Power, 2009, s. 47).  

 En av de mest påtagliga förändringarna i parrelationen som männen i Sanders och Powers 

studie (2009) uppmärksammar är förknippade med personlighetsförändringar som fruarna 

drabbas av. En man beskriver känslor av smärta och sorg till följd av hustruns våldsamma 

beteende. Många av männen behåller sin uppfattning om fruns snälla och charmiga 

personlighet som den var innan sjukdomen, men upplever också att de blir mer pessimistiska, 

negativa och krävande (Sanders & Power, 2009).  

  Männen anpassar sig till förändringarna för att fortsättningsvis kunna tillfredsställa 

fruarnas behov. De beskriver hur de lär sig att bli mer tålmodiga och toleranta för att kunna 

klara av det oväntade i deras relation. En 78-årig man uppger: ”I am probably the most 

impatient person God ever created. And I’m learning to be patient, but not patient enough. 

Not at all ’cause I know her condition and I get so impatiently upset with her. And that’s not 

her fault.  I just need to learn ways to be more calm.” (Sanders & Power, 2009, s. 48). 

Upplevelse av lidande 
I Knutsens och Råholms studie (2009) beskrivs upplevelsen av att vårda en partner med 

demenssjukdom. Att leva nära en sjuk partner väcker olika känslor hos de närstående. 

Artikelförfattarna visar en rörelse mellan lidande och försoning genom kärlek och gemenskap. 

Begreppet lidande belyser de med känslorna av sorg, förlust, ensamhet och isolering. 

Känsla av förlust 
När männen i Sanders och Powers studie (2009) upplever att relationen de hade upphör på 

grund av sjukdomen väcks ett flertal känslor. Särskilt framträdande är känslan av stor sorg, 

men även känslor som vemod, ilska, förnekelse, skuld och förbittring beskrivs av männen. 

 Några närstående i en annan studie (Quinn et al., 2008) upplever smärtsam sorg då de 

gradvis förlorar sin partner. En kvinna berättar: ”I have been through another grieving 

because I have lost a friend and a companion.” (s. 774). Männen i ytterligare en studie 

(Samuelsson, Annerstedt, Elmståhl, Samuelsson & Grafström, 2001) rapporterar hur svårt det 

var när den nära relationen med deras fruar upphört. ”…not being able to reach her any 

longer… to talk to each other… to get contact.” (s.29).  

 Flera män sörjer och lider förlusten av den person som hustrun en gång var (Knutsen & 

Råholm, 2009) eller att hustrun upplevs som en helt annan person: ”My wife is a totally 
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different person than she was 10 years ago.” (Sanders & Power, 2009, s. 47). En 81-årig man 

uppger: ”Your heart is heavy. It just hurts you, ’cause there’s that woman who is now not up 

to anything like she was. It just really hurts you.” (s. 49).  

 Förlusten av hustruns sällskap i olika situationer beskrivs också som en sorg. Detta 

beskrivs på följande vis av en man: ”I miss her companionship…her just being there.” 

(Sanders & Power, 2009, s. 49). En annan man berättar: ”I miss being able to do things 

together, travel, musicals, things like that…I now do those things alone.” (s. 49). Närstående i 

Knutsens och Råholms (2009) samt Albinssons och Strangs (2003) studier upplever förlust av 

sällskap, meningsfull kommunikation, sammanhang och samtal de haft med sina makar. 

Exempel på existentiell isolering kom fram i artiklarna. Närstående sörjer att deras bästa vän 

och partner inte längre är närvarande på samma sätt som när de var friska. Maken till en 

kvinna med demenssjukdom kallar sin sorg sällsynt eftersom: ”… She’s there. But at the 

same time she’s not there…”. (Knutsen & Råholm, 2009, s.52).”She is with us but she’s not 

really with us…” berättar en annan närståendevårdare (Duggleby et al., 2009, s. 516). 

Samtliga studier (Albinsson & Strang, 2003; Duggleby et al., 2009; Knutsen & Råholm, 

2009; Sanders & Power, 2009) visar att det är vanligt att närstående känner sorg i samband 

med att på sätt och vis förlora sin partner, även om denne fortfarande är kvar i hemmet. 

  När frun inte längre känner igen sin man beskrivs som en stor förlust. En man i Sanders 

och Powers studie (2009) berättar: ”She recognizes me as nobody. ’Why are you here?’ is 

what she says.” (s. 47). Enligt en studie av Duggleby et al.(2009) upplever närståendevårdare 

sorg och förlust i samband med att den sjuke inte längre känner igen dem.  

 Männen i Sanders och Powers studie (2009) är medvetna om sin sorg över förlusten av 

förhållandet men ser det i vissa fall som en svaghet att tala om det: ”I know I am losing her, 

and there’s once in a while where you feel sorry for yourself and allow yourself to grieve. 

Brief moments of weakness.” (s. 49). 

Känslor av ensamhet och isolering 
Männen i Knutsens och Råholms studie (2009) uppger i intervjuerna att de känner sig 

ensamma fast de är två. De älskar sina fruar men på grund av hustruns sjukdom är deras 

kärlek inte besvarad. Den situationen beskrivs som smärtsam av en man vars fru uppmanade 

honom att gå då hon väntade någon annan. ”She didn´t recognize me either…at times. We sat 

here and then she says, ’You have to leave now. I’m expecting someone else’…[cries]. I had 

to go out and she expected someone else to come. I wasn´t her husband anymore. I was 

someone else…” berättar han (2009, s. 53).   
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 Närstående blir enligt Knutsen och Råholm (2009) isolerade på grund av att de sätter den 

sjukes behov främst. Detta innebär att de inte kommer ut och träffar andra människor. De 

saknar sällskap i den krävande rollen som vårdare. Närstående känner sig tvungna att vara 

tillgängliga och ta ansvar dygnet runt. Dottern till en kvinna med demenssjukdom sätter 

mammans behov främst. Hon berättar: ”…I went directly from my work to my mother. I had 

no weekend to myself. I almost stopped seeing my friends – it was too much for me. My life 

changed a lot. I became depressed.” (Samuelsson et al., 2001, s. 29). I samma studie beskrivs 

hur närståendevårdare blir isolerade på grund av ”It’s a round-the-clock job” (s. 29). Liknande 

upplevelse beskrivs i studien av Quinn et al. (2008). 

 Ju mer närståendevårdaren stannar hemma med den de vårdar och ju mer de ger upp sina 

egna intressen, desto mer isolerade blir de från familj och vänner. Några uppger att som följd 

av demenssjukdomen bjuds de alltmer sällan ut av sina vänner (Quinn et al., 2008). Maken till 

en kvinna med demenssjukdom beskriver sin känsla av isolering så här: ”You ended up out in 

the cold (regarding friends).” (Samuelsson et al., 2001, s. 29). I en ytterligare studie (Upton & 

Reed, 2006) beskrivs hur vissa närstående får erbjudande från familj och vänner att följa med 

ut och shoppa eller ta en drink men att de samtidigt inte erbjuds hjälp med frågan om 

avlösning. De flesta närstående i denna studie upplever att andra familjemedlemmar tar 

avstånd från släktingen med demenssjukdom. Detta motiveras med att den sjuke inte längre är 

samma person. I studien konstateras att närståendevårdare känner sig besvikna över vad 

författarna kallar ett socialt svek (Upton & Reed, 2006). 

Känsla av försoning med sin livssituation 
En del närståendevårdare beskriver att det är viktigt att acceptera sin situation och att göra det 

bästa de kan i vården av personen med demenssjukdom (Quinn et al., 2008). En närstående 

berättar: ”I think being realistic, I don’t know, I think that is part of it [hope] because I know 

it…is not going to go away.” (Duggleby et al., 2009, s. 518). En man berättar i Knutsens och 

Råholms studie (2009) att ”You need me and I´m here for you” (s. 53). I Albinssons och 

Strangs studie (2003) berättar en närståendevårdare om hur han tagit över skötseln av 

trädgården vilket tidigare varit hans frus stora intresse. Denna handling ger honom mening 

och avslappning. För andra närstående i samma studie är det goda minnen om gemensamma 

upplevelser som ger dem mening och styrka. 

 Manliga närstående har lärt sig att hantera sin nya livssituation och återställa balans i sina 

liv genom att skapa ett slags samarbete i allt de gör tillsammans med sina fruar (Knutsen & 

Råholm, 2009). Önskan att vara tillsammans baseras på en varm och kärleksfull relation där 
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männen stöttar och hjälper sina fruar. Männen blir glada över att kunna ge något tillbaka till 

sina fruar så gott de kan och upptäcker något nytt i sig själva: ”Something new came into my 

life while standing on the edge.” (s. 53). 

 I Albinssons och Strangs studie (2003) är det bara en av tjugo närstående som tycker sig 

kunna se en dold mening i situationen. De övriga närstående kan inte se någon mening med 

att den sjuke drabbats av demenssjukdom och de ger inte heller uttryck för att det skulle 

finnas någon mening med lidandet.  

Upplevelse av att få stöd från olika håll 
För att klara av svårigheterna i samband med partnerns demenssjukdom uppger flera 

närståendevårdare att de väljer att leva en dag i taget för att undvika att tänka på framtiden, 

vilket är ett ganska deprimerande ämne. Det är svårt för de närstående att göra långsiktiga 

planer eftersom framtiden är osäker och oförutsägbar (Quinn et al., 2008).  

 Flera av männen i Sanders och Powers studie (2009) upplevde svårigheter med att sköta 

fruns hygien. Detta blev avgörande för deras beslut att söka någon form av vårdhjälp. En 75-

årig man uppger: ”I couldn’t take care of her anymore because she wouldn’t let me bathe 

her…but I was giving her total care except for her hygienic things or toilet. I just couldn’t 

handle her anymore and I had to get help.” (s. 46). 

 Stödet kommer från olika håll; vänner fungerande som informella rådgivare, kyrkan och 

olika stödgrupper och föreningar (Quinn et al., 2008).  

 Vissa finner stöd i sina vänner. Några upplever att vännerna blivit mer stödjande och 

tillgängliga. En närstående säger: ”Everyone has so far said is there anything we can do? So 

that is nice.” (Quinn et al., 2008, s. 773) En del upplever starkt att de behöver sina vänner mer 

vid denna tid: ”You need them even if they just come in for a cup of tea.” (s. 773). Vissa 

säger att de inte har någon att prata med. De som har någon att prata med uppger att det är 

fördelaktigt (Quinn et al., 2008). 

 Några närståendevårdare finner stöd i sin tro: ”I pray a lot…and when I ask for help, I have 

to truly believe that He will help me.” (Duggleby et al., 2009, s. 519).  

 Närstående känner sig mindre isolerade genom att delta i stödgrupper. Där kan de se att de 

inte är ensamma och de kan träffa nya vänner (Quinn et al., 2008). I Knutsens och Råholms 

studie (2009) uttrycker männen en önskan att prata med män i samma situation för att få prata 

med någon som går igenom samma saker som de. 
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 Vissa närstående finner det också fördelaktigt att gå med i intresseorganisationer för 

närstående till personer med demenssjukdom. Närstående kan där få information och bättre 

förståelse för demenssjukdomar (Quinn et al., 2008). 

 Ett särskilt stöd för närståendevårdare utgörs av telefonsamtal. Många släktingar till 

närståendevårdarna uppmanar dem att ringa närhelst de vill vilket upplevs som ett viktigt 

skyddsnät. Telefonsamtalen är en källa till tröst för dem (Upton & Reed, 2006). 

 I en studie (Strang, 2001) beskrivs närståendevårdares behov av andrum och egen tid. De 

närstående beskriver värdet av att komma hemifrån med hjälp av avlösning. De upptäcker en 

ny värld som de glömt att den fanns. När de får möjlighet att komma ifrån hemmet kan de 

mentalt koppla bort rollen som vårdare, vara fria från ansvar och oro och vara sig själva. Till 

skillnad från dessa uttrycker närståendevårdare i en annan studie (Vellone, Piras, Talucci & 

Cohen, 2008) att även om de får möjlighet att komma hemifrån så lyckas de inte koppla bort 

vårdarrollen.  

Diskussion 

Metoddiskussion 
Vald metod är litteraturstudie. Med en litteraturstudie fås en översikt över vad som 

framkommit i forskningen inom problemområdet, och det går att på ett relativt enkelt sätt ta 

del av tidigare forskning. Någon annan har intervjuat människor om deras upplevelser och 

transkriberat och analyserat intervjuerna. En nackdel med detta kan vara att det som sagts av 

de intervjuade redan har tolkats en gång. Med en empirisk studie baserad på intervjuer skulle 

det vara egen forskning med resultat som inte genomgått någon föregående tolkning. 

 Syftet med studien var att beskriva närståendes upplevelse av att leva nära en person med 

demenssjukdom. Vetenskapliga artiklar söktes uteslutande i databasen CINAHL. 

Anledningen till detta var att CINAHL beskrivs som världens mest omfattande källa för 

vetenskapliga artiklar om omvårdnad och hälsa. Vår sökning gav dessutom ett 

tillfredsställande antal artiklar som motsvarade vårt informationsbehov och syfte. Vi valde att 

använda sökordet dementia men inte Alzheimer´s disease eftersom Alzheimers sjukdom är en 

av flera demenssjukdomar. Olika konstellationer och kombinationer av sökord visade sig ha 

en avgörande betydelse för vilken typ av artiklar vi hittade. På det sätt vi valde att söka 

relevanta vetenskapliga artiklar var det inte svårt att hitta intressanta artiklar. 

 Vid datainsamlingen sökte vi endast artiklar som publicerats de senaste tio åren för att på 

så vis exkludera forskningsresultat som eventuellt skulle kunna ses som inaktuella.  
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 Endast kvalitativa studier valdes eftersom syftet var att beskriva människors upplevelser. 

Kvalitativ analysmetod ger oss djupare förståelse för fenomen som människors upplevelser 

(Friberg, 2006, s. 105-114).  

 Samtliga artiklar vi använt oss av var författade på engelska. Anledningen till detta är att 

engelska nuförtiden är det officiella språket inom vetenskapen (Segesten, 2006, s. 37-44). I en 

artikel som publiceras på engelska kan forskningsresultat och kunskap samlas, spridas, 

konsumeras och användas av forskare och praktiker runt om i världen. Eftersom engelska inte 

är vårt modersmål är vi medvetna om att det kan finnas en viss risk för en annorlunda 

tolkning.   

 Vid närmare analys av artiklarna gjordes en bedömning om huruvida de kunde anses 

uppfylla kraven på kvalitet. Våra möjligheter att göra bedömningen baserades framförallt på 

hur de var utformade. Enligt Segesten (2006, s. 37-44) skrivs artiklarna efter ett bestämt 

format; abstrakt, bakgrund, syfte, metod, resultat, diskussion och referenser. De artiklar som 

vi använt oss av inkluderades då de var av relevans och kvalitet. Artiklarna härrör från olika 

länder; Italien, Kanada, Norge, Storbritannien, Sverige och USA. Vi har inte funnit några 

skillnader i närståendes upplevelser baserat på i vilket land studien gjorts. 

 Vår studie är baserad på tio vetenskapliga artiklar. I dessa har vi identifierat olika teman 

(se tabell 2). Innehållet i våra teman går till viss del in i varandra. Vi valde att ta med många 

citat då de är studiedeltagarnas egna ord som tydligare beskriver deras upplevelser. 

Resultatdiskussion 
Litteraturstudiens resultat, som beskriver närståendes upplevelser av att leva nära en person 

med demenssjukdom, diskuteras utifrån Erikssons omvårdnadsteori.  

 De närstående upplever en förändrad livssituation orsakad av den tragiska händelse som en 

demenssjukdom innebär. Vidare upplevs känslor av ensamhet/isolering vad gäller deras nära 

och kära och de själva, samt sorg över förlusten av den person den sjuke en gång var. Vårt 

resultat visar att de väsentliga upplevelser hos närstående som lever nära personer med 

demenssjukdom är en daglig kamp med förlust och sorg, ensamhet, samt acceptera och 

försona sig genom gemenskap och kärlek. 

 Många av de närståendes upplevelser som beskrivs i resultatet kan ses som uttryck för 

olika former av lidande. Eriksson (1994, s. 82-99) beskriver lidande som något förknippat 

med människans livssituation, så kallat livslidande. De situationer och upplevelser som 

uppstår då hela människans livssituation rubbas eller tas ifrån henne, exempelvis då en partner 

drabbas av demenssjukdom, kan alltså förstås som ett livslidande. De närståendes 
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livssituation kan som vi sett i resultatet helt ställas på ända när en nära person drabbas av 

demenssjukdom. Enligt Eriksson (1994, s. 82-99) strider en plötslig förändring av 

livssituationen mot det naturliga och vem som helst behöver tid på sig för att finna ny mening 

med livet. Den som tidigare känt sig som en hel människa kan plötsligt känna sig delad i bitar 

eller förlora en del av sin identitet eller till och med värdighet, exempelvis som i Knutsens 

och Råholms artikel (2009) där en manlig närstående inte blir bekräftad i sin kärlek då frun 

inte känner igen honom på grund av sjukdomen. Eriksson (1994, s. 82-99) beskriver 

kärlekslöshet som kanske den allra djupaste formen av livslidande.  

 Som vi sett i resultatet kan den förändrade livssituationen för många kännas hopplös i 

början (Duggleby et al., 2009). Eriksson (1994, s. 82-99) kopplar denna sorts hopplöshet till 

livslidande när människor står inför en obotlig sjukdom och varje dag möter sina nära och 

kära som lider av sjukdom. I de exempel vi tagit upp i resultatet vet de närstående ofta inte 

hur de ska handskas med situationen och det är svårt för dem att inte veta hur de skall handla. 

Detta innebär ett lidande för dem.  

Vi tycker oss kunna se att just närståendevårdare är en unik grupp människor på så vis att 

de gör väldigt mycket för att lindra en annan människas lidande, samtidigt som situationen 

innebär att de själva lider. Närståendevårdare är givetvis inte en homogen grupp utan 

skillnader i upplevelser förekommer. Eriksson (1994, s. 82-99) menar att de närståendes 

lidande i vissa fall kan vara större än den sjukes. Den som själv lider kan enligt Eriksson 

(1994, s. 82-99) inte lida med den andre. Hon uppger att den närståendes oförmåga att lida 

med den sjuke kan väcka känslor av skuld, skam, aggression och förtvivlan. Vidare menar 

hon att detta innebär att närstående i själva verket är att betrakta som patienter själva, som 

behöver hjälp och vård. Kanske kan detta förklara det vi ibland hört ute på praktik – att det är 

en ”närståendesjukdom”.  

Utifrån detta anser vi att sjuksköterskan har en viktig funktion att fylla, då det gäller att 

uppfatta signaler från närstående som verkar behöva hjälp att lindra sitt eget lidande. I 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005) framgår att 

sjuksköterskan ska ha en förmåga att på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt 

kommunicera med bland annat närstående. Eriksson (1994, s. 53-56) menar att en människa 

behöver bekräftelse i sitt lidande då detta är en förutsättning för att nå fram till en känsla av 

försoning. Att bekräfta människans lidande kan göras genom att låta denne veta att ”jag ser” 

(s. 54) vilket kan uppnås genom blickar, beröring eller samtal.  
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  Många närstående har svårt att se en mening i sjukdomen själv och i lidandet (Albinsson 

& Strang, 2003). Men som Eriksson (1994, s. 48-52) säger kan mening uppstå i lidandet när 

människan försonar sig med situationen och hittar möjligheter samt nya vägar i den 

förändrade situationen, och därmed mening. Mening i lidande kommer in i en situation som 

tidigare har verkat hopplös och ger en glimt av hopp. Eriksson (1994, s. 72-81) kopplar ihop 

lidande med en känsla av hopplöshet och menar att den som lider behöver hopp för att kunna 

lindra lidandet. Hoppet knyter hon ihop med ömsesidighet som till exempel att hjälpa och bli 

hjälpt, att ge och ta emot. Det här har vi sett flera exempel på i vårt resultat, närstående som 

accepterar situationen och gör sitt bästa samt finner olika sätt att underhålla eller förnya sitt 

hopp. 

 Den som lider kan enligt Eriksson (1994, s. 72-81) ha ett aktivt eller passivt förhållande till 

sitt lidande. Hon skriver att om omständigheterna inte kan förändras är människan tvungen att 

ändra inställning till omständigheterna (s. 48-52). Det är ett aktivt förhållningssätt till sitt 

lidande. Med en kamp mot lidandet kan det övervinnas. Tro, hopp och kärlek är grundkraften 

i kampen mot lidandet. De förändrar enligt Eriksson (s. 48-52) inställningen till den nya 

situationen. I vårt resultat illustreras den nya situationen av demenssjukdomen vilken ses som 

en objuden gäst som kommit för att stanna. Eriksson (1994, s. 48-52) menar att lidande är en 

del av livet och av den hela människan. Att blunda för lidandet i denna bemärkelse hotar de 

möjligheter som finns i lidandet och omöjliggör acceptans eller försoning.  

Vårt resultat visar att det finns närstående som förlorat en del av sin identitet och värdighet 

då deras partner på grund av sjukdomen inte längre besvarar deras kärlek. Men i lidandet 

finns enligt Eriksson (1994, s. 48-52) möjlighet att bli en hel människa igen. Detta beskrivs 

också i vårt resultat: närstående upplevde mening då de upptäckte att de klarade av många 

aspekter i sin svåra situation som de aldrig trott att de skulle klara. Känslor som stolthet och 

glädje kom av upptäckten att de kunde ta hand om den sjuke partnern samt att de orkade och 

inte gav upp. De blev bekräftade i sin nya vårdarroll.  

 Resultatet visar att en stor del närståendevårdare lyckats hitta mening i vårdandet. 

Vårdandet ses som en naturlig del av äktenskapet och som ett sätt att vara trogen det man 

lovat varandra samt att ära det fina förhållande man haft. För vissa närstående ses 

engagemanget i vårdandet som en möjlighet att ge något tillbaka. För en stor del närstående är 

vårdandet ett sätt att visa kärlek och engagemang. Att ta hand om sina nära och kära kan ses 

som en kärleksgärning utifrån Erikssons (1987, s.19-32) idéer kring ansande.  
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 Vårt resultat visar att närståendevårdarna lär sig mer om sjukdomen och om att vårda en 

person med demenssjukdom. Enligt Eriksson (1987, s. 19-32) är lärandet en del av det 

naturliga vårdandet. Genom lärandet utvecklas människan vilket kan upplevas som 

tillfredsställande. Hon uppger vidare att genom lärandet kan människan återigen bli hel. Detta 

anser vi återspeglas i exemplen i vårt resultat där närståendevårdare utvecklas och bekräftas i 

sin vårdarroll. 

 Eriksson (1987, s. 19-32) skriver att det finns ett tydligt samband mellan det naturliga 

lärandet och lekandet. I leken ingår skapande, lust, övning och prövning. I vårt resultat finns 

exempel på olika former av lekande i vårdandet. Glädje- eller lustfyllda aktiviteter i vårdandet 

ger både närståendevårdarna och personerna med demenssjukdom en möjlighet till vila och 

rekreation. Vi kan se hur aktiviteterna och lekandet kan främja båda parters välbefinnande och 

att detta i sin tur kan bekräfta och förstärka deras identitet och värdighet.  

 Det framkom i resultaten att de närståendes upplevelser i många fall liknar varandra, men 

också att det finns skillnader. Deras behov av stöd varierar därmed eftersom ingen situation 

eller människa är den andra lik. De närstående som vårdar eller lever nära en person med 

demenssjukdom är helt vanliga människor med sina egna och varierande behov. Vår 

reflektion över hur vi som framtida sjuksköterskor kan stödja de närstående i deras 

livssituation leder inte till något enkelt svar. Vi anser dock att ökad kunskap och förståelse för 

vad det kan innebära att leva nära en person med demenssjukdom är ett viktigt första steg.  

 Det finns enligt Sandman et al. (2004) många studier som fokuserar på närståendevårdares 

behov av stöd som individer. Däremot finns inte lika mycket forskning om på vilket sätt hela 

familjen skulle kunna stödjas, och de menar därför att det är ett område som förtjänar mer 

uppmärksamhet i framtida forskning. Vi delar denna uppfattning, då vi i arbetet med att 

litteraturstudien har noterat en avsaknad av just familjefokus.    

   



26 

 

Referensförteckning 
* Artiklar som används i resultatet. 
 
*Albinsson, L., & Strang, P. (2003). Existential Concerns of Families of Late-Stage Dementia 

Patients: Questions of Freedom, Choices, Isolation, Death and Meaning. Journal of 
Palliative Medicine , 6 (2), 225-235. 

Beck-Friis, B. (2000). Det blir lättare när det blir svårare (3 uppl.). Stockholm: Gothia. 
Campbell, P., Wright, J., Oyebode, J., Job, D., Crome, P., Bentham, P., Jones, L. & Lendon, 

C. (2008). Determinants of burden in those who care for someone with dementia. 
International Journal of Geriatric Psychiatry , 23, 1078-1085. 

De Klerk-Rubin, V. (2010). Möta närstående med demens: en guide till validationsmetoden. 
(K. Olsson övers.) Stockholm: Gothia (Originalarbete publicerat 2007). 

*Duggleby, W., Williams, A., Wright, K., & Bollinger, S. (2009). Renewing Everyday Hope: 
The Hope Experience of Family Caregivers of Persons with Dementia. Issues in Mental 
Health Nursing , 30, 514-521. 

Edvardsson, D., Fetherstonhaugh, D., & Nay, R. (2010). Promoting a continuation of self and 
normality: person-centred care as described by people with dementia, their family 
members and aged care staff. Journal of Clinical Nursing , 19, 2611-2618. 

Eriksson, K. (1987). Vårdandets idé. Stockholm: Norstedts. 
Eriksson, K. (1990). Pro Caritate. Vasa, Finland: Åbo Akademi. 
Eriksson, K. (1994). Den lidande människan. Stockholm: Liber Utbildning. 
Friberg, F. (2006). Att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ 

forskning. i F. Friberg (Red.), Dags för uppsats - vägledning för litteraturbaserade 
examensarbeten. Lund: Studentlitteratur. 

Friberg, F. (2006). Att göra en litteraturöversikt. i F. Friberg (Red.), Dags för uppsats - 
vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. Lund: Studentlitteratur. 

Gustafsson, B., Hermerén, G., & Petersson, B. (2005). Vad är god forskningssed? Synpunkter, 
riktlinjer och exempel. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Isacs, L., & Wallskär, H. (2004). Låt minnena leva - en handbok i reminiscensmetoden. 
Stockholm: Gothia. 

*Knutsen, H., & Råholm, M.-B. (2009). The Dialectic Movement Between Suffering and 
Reconciliation: Male Caregivers’ Experience of Caring for Their Wives Suffering from 
Dementia. International Journal for Human Caring , 13 (4), 50-56. 

Larsson, M., & Rundgren, Å. (2010). Geriatriska sjukdomar (3 uppl.). Lund: 
Studentlitteratur. 

Lowery, D., & Warner, J. (2009). Behavioural and Psychological Symptoms of Dementia 
(BPSD): The Personal and Practical Costs of Dementia. Journal of Integrated Care , 17 
(2), 13-19. 

Marcusson, J., Blennow, K., Skoog, I., & Wallin, A. (2003). Alzheimers sjukdom och andra 
kognitiva sjukdomar (2 uppl.). Stockholm: Liber. 

McGhee, G., & Atkinson, J. (2010). The carer/key worker relationship cycle: a theory of the 
reciprocal process. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing , 17, 312-318. 

Nationalencyklopedin. (1990). Höganäs: Bra Böcker. 
*Persson, M., & Zingmark, K. (2006). Living with a person with Alzheimer's disease: 

Experiences related to everyday occupations. Scandinavian Journal of Occupational 
Therapy , 13, 221-228. 

*Quinn, C., Clare, L., Pearce, A., & Van Dijkhuizen, M. (2008). The experience of providing 
care in the early stages of dementia: An interpretative phenomenological analysis. Aging & 
Mental Health , 12 (6), 769-778. 



27 

 

*Samuelsson, A. M., Annerstedt, L., Elmståhl, S., Samuelsson, S.-M., & Grafström, M. 
(2001). Burden of responsibility experienced by family caregivers of elderly dementia 
sufferers. Scandinavian Journal of Caring Sciences , 15, 25-33. 

Sanders, S., Ott, C. H., Kelber, S. T., & Noonan, P. (2008). The experience of high levels of 
grief in caregivers of persons with Alzheimer’s disease and related dementia . Death 
Studies , 32, 495-523. 

*Sanders, S., & Power, J. (2009). Roles, Responsibilities, and Relationships among Older 
Husbands Caring for Wives with Progressive Dementia and Other Chronic Conditions. 
Health & Social Work , 34 (1), 41-51. 

Sandman, P.-O., Axelsson, K., Friberg, K., Lundh, U., Norberg, A., & Persson, M. (2004). 
Demens: Kommentarer. i G. Östlinder (Red.), Närståendes behov: omvårdnad som 
akademiskt ämne III (ss. 44-48). Svensk sjuksköterskeförening. 

Segesten, K. (2006). Användbara texter. i F. Friberg (Red.), Dags för uppsats - vägledning för 
litteraturbaserade examensarbeten. Lund: Studentlitteratur. 

Skoog, I., & Ólafsdóttir, M. (2005). Demens. i Läkemedelsboken (ss. 815-827). Apoteket AB. 
Socialstyrelsen. (2004). Närstående och Anhörig. Hämtat från Socialstyrelsens termbank: 

http://app.socialstyrelsen.se/termbank/PrintTerm.aspx?TermID=645 den 17 Oktober 2011 
Socialstyrelsen. (Februari 2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. 

Hämtat från Socialstyrelsen: 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9879/2005-105-
1_20051052.pdf den 1 November 2011 

Socialstyrelsen. (2010). Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010: 
stöd för styrning och ledning. Stockholm: Författaren.  

Statens beredning för medicinsk utvärdering. (2006). Sammanfattning av SBU:s rapport om: 
Demenssjukdomar. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Författaren. 

*Strang, V. R. (2001). Family caregiver respite and leisure: a feminist perspective. 
Scandinavian Journal of Caring Sciences , 15, 74-81. 

*Upton, N., & Reed, V. (2006). The Influence of Social Support on Caregiver Coping. The 
International Journal of Psychiatric Nursing Research , 11 (2), 1256-1267. 

Walker, A. E., Livingston, G., Cooper, C. A., Katona, C. L., & Kitchen, G. L. (2006). 
Caregivers' experience of risk in dementia: The LASER-AD Study. Aging & Mental 
Health , 10 (5), 532-538. 

*Vellone, E., Piras, G., Talucci, C., & Cohen, M. Z. (2008). Quality of life for caregivers of 
people with Alzheimer’s disease. Journal of Advanced Nursing , 61 (2), 222-231. 

Wijk, H. (2010). Minnessvårigheter och förvirringsstillstånd. i I. Skärsäter (Red.), 
Omvårdnad vid psykisk ohälsa - på grundläggande nivå. Lund: Studentlitteratur. 

Östlinder, G. (Red.). (2004). Närståendes behov: omvårdnad som akademiskt ämne III. 
Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. 

Östlundh, L. (2006). Informationssökning. i F. Friberg (Red.), Dags för uppsats - vägledning 
för litteraturbaserade examensarbeten. Lund: Studentlitteratur. 

 

   

   

 

    



28 

 

Bilaga 1, Sökmatris 

Databaser Sökord Antal träffar Valda artiklar 

CINAHL Plus 
with Full text  

Dementia + 
experience (i titel) 

45 2 

CINAHL Plus 
with Full text 

Dementia + 
experience (ej i 
titel, full text, peer 
reviewed) 

364 0 

CINAHL Plus 
with Full text 

Dementia + 
experience (peer 
reviewed, English 
language) 

848 0 

CINAHL Plus 
with Full text 

Dementia + 
experience (peer 
reviewed, English 
language, publ. 
2000-2011) 

704 0 

CINAHL Plus 
with Full text 

Dementia + 
experience (peer 
reviewed, English 
language, publ. 
2000-2011, full 
text) 

316 0 

CINAHL Plus 
with Full text 

Dementia + 
experience + 
family (peer 
reviewed, English 
language, publ. 
2000-2011, full 
text) 

112 0 

CINAHL Plus 
with Full text 

Dementia + 
experience + 
family + caregiver 
(peer reviewed, 
English language, 
publ. 2000-2011, 
full text) 

46 3 

Manuell sökning  5 5 
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Bilaga 2, Matris över urval av artiklar till resultat 
Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, 
analys) 

Resultat 

Albinsson & 
Strang  

Existential 
Concerns of 
Families of Late-
Stage Dementia 
Patients: 
Questions of 
Freedom, 
Choices, 
Isolation, Death 
and Meaning 

2003, Sverige, Journal 
of Palliative Medicine 

Att studera existentiella 
frågor hos närstående till 
personer med 
demenssjukdom i ett sent 
stadium. Fokus på frågor om 
frihet/ansvar, existentiell 
isolering, döden samt frågor 
om mening. 

Kvalitativ. Intervjuer med 20 
familjemedlemmar. 
Intervjuerna transkriberades 
och analyserades med 
hermeneutisk utgångspunkt. 

Flera närståendevårdare upplevde meningen i 
att ta ansvar i vårdandet. För andra var 
vårdandet förknippat med känslor av skuld 
och tvång. Existentiell isolering handlade om 
förlorad kommunikation.  

Duggleby, 
Williams, Wright 
& Bollinger  

Renewing 
Everyday Hope: 
The Hope 
Experience of 
Family 
Caregivers of 
Persons with 
Dementia 

2009, Kanada, Issues in 
Mental Health Nursing 

Att undersöka upplevelsen av 
hopp hos familjemedlemmar 
som vårdar en person med 
demenssjukdom 

Kvalitativ. 17 
närståendevårdare intervjuades. 
Använt sig av grounded theory 
enligt Charmaz.  

Samtliga närståendevårdare upplevde initialt 
en minskad känsla av hopp. Forskarna fann 
att närståendevårdare med hjälp av olika 
hanteringsstrategier sedan rör sig mot en 
känsla av förnyat hopp.  

Knutsen & 
Råholm  

The Dialectic 
Movement 
Between 
Suffering and 

2009, Norge, 
International Journal for 
Human Caring 

Att beskriva mäns upplevelse 
att ta hand om sina fruar som 
lider av demenssjukdom 

Kvalitativ. Intervjuer med nio 
äkta män. Intervjuerna 
analyserades med en 

Lidande, sorg och förlust i samband med att 
sjukdomen förvärras. Lidande i samband med 
ensamhet och isolering. Försoning genom 
kärlek och gemenskap: Männens 
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Reconciliation: 
Male Caregivers’ 
Experience of 
Caring for Their 
Wives Suffering 
from Dementia 

fenomenologisk modell. rollförändring och ökat ansvar i hemmet. 
Obesvarad kärlek. Identifierar sig ändå som 
make, inte vårdgivare. Upplevelse av sorg och 
ensamhet parat med försoning genom kärlek 
och gemenskap. 

Persson & 
Zingmark  

Living with a 
person with 
Alzheimer´s 
disease: 
Experiences 
related to 
everyday 
occupations 

2006, Sverige, 
Scandinavian Journal of 
Occupational Theory 

Att belysa upplevelsen av 
vardagssysslor bland äkta 
makar som bor med en 
person med Alzheimers 
sjukdom. 

Kvalitativ. Åtta äkta makar 
intervjuades. Fenomenologisk-
hermeneutisk tolkning.  

Deltagarna befann sig i en process där 
familjesituationen förändrades dramatiskt. 
Detta påverkade i stort sett alla aspekter av 
deras vardagliga liv. Huvudteman var att de 
var sysselsatta med konsekvenserna av 
partnerns sjukdom, att deras sysslor var 
sammanflätade med partnerns sysslor och 
behov, samt att leva med ett hot mot 
meningsfulla sysslor/aktiviteter. 

Quinn, Clare, 
Pearce & van 
Dijkhuizen  

The experience of 
providing care in 
the early stages of 
dementia: An 
interpretative 
phenomenological 
analysis 

2008, England, Aging & 
Mental Health 

Att undersöka den subjektiva 
och psykologiska upplevelsen 
hos makar/partners till 
personer med 
demenssjukdom i tidigt 
stadium. 

Kvalitativ. 34 
semistrukturerade intervjuer. 
Fenomenologisk tolkning. 

Fyra huvudteman identifierade: svårigheter att 
förstå innebörden och karaktären av diagnos 
och tillstånd, förändringar i förhållandet, 
problem och utmaningar samt strategier för 
att hantera problemen. 

Samuelsson, 
Annerstedt, 
Elmståhl, 
Samuelsson & 
Grafström  

Burden of 
responsibility 
experienced by 
family caregivers 
of elderly 
dementia 
sufferers 

2001, Sverige, 
Scandinavian Journal of 
Caring Sciences 

Att erhålla en djupare 
förståelse för bördan och 
upplevelsen av att vårda en 
släkting som lider av 
demenssjukdom.  

Kvalitativ. Åtta 
närståendevårdare intervjuades. 
Innehållsanalys.  

Närståendevårdare upplevde en stor börda, 
särskilt tidigt i sjukdomens förlopp. Män som 
vårdade sina fruar upplevde bördan tyngst. De 
gav uttryck för känslor som ilska, oro, 
trötthet, skuld, vånda och isolering. 
Närståendevårdare använde sig av olika 
problem- och känslofokuserade strategier för 
att hantera sin situation. 
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Sanders & Power  Roles, 
Responsibilities, 
and Relationships 
among Older 
Husbands Caring 
for Wives with 
Progressive 
Dementia and 
Other Chronic 
Conditions 

2009, USA, Health & 
Social Work 

Att undersöka förändringar i 
roller, ansvar och relationer 
hos äkta män som vårdar sina 
fruar med tilltagande 
demenssjukdom och andra 
kroniska tillstånd. 

Kvalitativ. Semistrukturerade 
intervjuer av 17 äkta män. 
Fenomenologisk tolkning.  

Resultaten tyder på att männen upplever 
förändringar på så vis att de anpassar sin roll i 
äktenskapet och antar rollen som vårdare. De 
tvingades lära sig att skapa nya former av 
relationer med sina fruar. 

Strang  Family caregiver 
respite and 
leisure: a feminist 
perspective 

2001, Kanada, 
Scandinavian Journal of 
Caring Sciences 

Att belysa närståendevårdares 
motvilja till att använda sig 
av olika alternativ för egen 
vila eller andrum, från ett 
feministiskt perspektiv 

Kvalitativ. Åtta kvinnor 
intervjuades. Tolkande narrativ 
analys.  

Fyra teman framkom i studien: kvinnornas 
engagemang i vårdandet, deras definition av 
andrum och vad det innebär för dem, deras 
förpliktelse att vårda i relation till vårdandets 
etik samt deras syn på berättigande till 
ledighet.  

Upton & Reed  The Influence of 
Social Support on 
Caregiver Coping 

2006, England, The 
International Journal of 
Psychiatric Nursing 
Research 

Att belysa närståendevårdares 
upplevelse av vilket 
inflytande familj och vänner 
har på deras möjligheter att 
orka vårda en närstående med 
demenssjukdom varje dag. 

Kvalitativ. 46 
närståendevårdare intervjuades. 
Fenomenologisk analys.  

De flesta närståendevårdare upplevde vänners 
och familjens avstånd från sjukdomen och 
vårdandet. Samt att ansvar och engagemang i 
vårdande är en del av deras identitet. 

Vellone, Piras, 
Talucci & Cohen  

Quality of life for 
caregivers of 
people with 
Alzheimer´s 
disease 

2007, Italien, Journal of 
Advanced Nursing 

Att beskriva innebörden av 
livskvalitet för vårdare av 
personer med Alzheimers 
sjukdom och att identifiera 
faktorer som påverkar deras 
livskvalitet. 

Kvalitativ. 32 
närståendevårdare till personer 
med Alzheimers sjukdom 
intervjuades. Hermeneutisk 
fenomenologisk analys.  

Vårdarna förknippade god livskvalitet med 
allmänt och psykiskt välbefinnande, god 
hälsa, frihet och god ekonomi. Faktorer som 
förbättrar vårdarens livskvalitet är patientens 
goda hälsa, fysisk och mental avkoppling från 
patienten och mer vårdhjälp. Faktorer som 
försämrar vårdarens livskvalitet är stress och 
oro inför framtiden. 
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