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Sammanfattning
Bakgrund: Alzheimers sjukdom är en sjukdom med långsamt förlopp. Den drabbades minne 
försämras gradvis och symtom så som aggressioner, tolkningssvårigheter, lokalsinne osv. försämras. 
Alzheimers sjukdom brukar i vardagligt tal kallas för ”de anhörigas sjukdom”. Anhöriga som tidigare 
haft en kärleksrelation med sin make/maka får nu anta rollen som vårdare och därmed ansvara för sin 
make/makas liv men också det praktiska runt omkring. Vården bär således även ansvaret att 
genomföra tre genomföra tre samtal med familjen, dels familjesamtal, samt att vården skall skicka ut 
ett avslutande brev, och det skall ske en uppföljning med familjen. 
Syfte: Anhörigas beskrivningar av sin livssituation när en familjemedlem drabbas av Alzheimers
sjukdom – ur ett make/maka perspektiv 
Metod: En kvalitativ litteraturstudie som baserades på fyra patografier som framtagits via en sökning 
på Libris. Data har analyserats genom en kvalitativ innehållsanalys utifrån Graneheim, Lindgren och 
Lundman (2017) och deras exempel på en analys. 
Resultat: I studien framkom fyra kategorier. Kategorin upplevda känslor orsakade av en förändrad 
relation handlar om hur den friska partnern upplever hur relationen till make/maka förändras i form 
av att ha blivit en vårdare. I kategorin känslan av ökat ansvar hos den anhörige beskrivs upplevelser 
av att ha fått olika typer av ansvar i deras nya livssituation. I kategorin sorgekänslor i vardagen hos 
den anhörige framkommer det en enorm sorg som författarna bär på samt att de får en försämrad 
livskvalité. Den slutgiltiga kategorin heter skuldkänslor i beslutsfattande situationer i vardagen och 
handlar om skuld och dåligt samvete i olika situationer som uppstår under sjukdomsförloppet. 
Slutsats: Studien visade att makar till en familjemedlem med Alzheimers sjukdom påverkas oerhört 
mycket psykiskt. Efter att ha blivit vårdare och vårdat sin sjuka partner under flera år framkom det att 
även den friska får en försämrad livskvalité med oro, sorg och skuldkänslor. Anhöriga får även ett 
ökat ansvar då de ofta saknar hjälp och stöd. Familjefokuserad omvårdnad handlar om att även 
anhöriga ska sättas i fokus och få det stöd och hjälp de behöver. Denna studien visar dock på att 
anhöriga inte får tillräckligt med hjälpinsatser för att klara vårda sin sjuka familjemedlem utan att 
själv påverkas negativt.  

Nyckelord: alzheimers sjukdom, anhörig, familjefokuserad omvårdnad, sjuksköterska
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Inledning

Idag uppskattas att fyrtiofyra miljoner människor lever med Alzheimers sjukdom. Med 

anledning av att vår befolkning åldras förväntas därmed siffran att tredubblas till år 2050, (A. 

Lane, Hardy & M. Schott, 2017). Vårdgivare till individer med Alzheimers sjukdom upplever 

ofta en belastning i vardagen samt en depression i jämförelse med andra vuxna individer. 

Livet tillsammans med en individ som drabbats av Alzheimers sjukdom medför att 

vårdgivaren ställs inför både utmaningar och situationer som är mycket krävande, ( P. Roland 

& L. Chappell, 2017). Diagnostiseringen av en familjemedlem medför många känslor i form

av att familjemedlemmarna känner att det är brist på integritet, de sover mycket dåligt samt 

att de upplever ett ”soldatsyndrom” som de menar ger en känsla av att de som vårdare 

behöver bära den fulla bördan att ta hand om sin sjuka familjemedlem, (Grabhner, 2018).

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom finns utformat som skall kunna 

tillgodose en god och personcentrerad vård för den sjuke, men således även för de anhöriga. 

Riktlinjerna tar upp vilka stödinsatser som är utfärdade för demenssjukdomar. Dessa 

omfattar, att utifrån ett personcentrerat synsätt, erbjuda individen över vad som behövs 

vardagen. 

Utifrån sitt eget önskemål och de kvarvarande förmågor. Stödet skall i första hand syfta till 

att utföras i hemmet, men stödinsatserna kan även utföras i dagverksamhet, hemtjänst eller 

särskilt boende. Dagverksamheten är framtagen för att främja att individen kan bo kvar i 

hemmet, samt att förutsättningarna för den anhörige skall förbättras, (Socialstyrelsen, 2017). 

Anhöriga till en individ med Alzheimer sjukdom upplever ofta mycket påfrestande känslor 

och de får således bära en tung börda i samband med att de ofta blir vårdare för sin anhörige. 

Det är således av största vikt att belysa känslorna hos en anhörig hur det är att leva med en 

familjemedlem med Alzheimer sjukdom. 

Bakgrund
Det centrala begreppet som nämns i arbetet är anhörig vilket i arbetet definieras som en 

make/maka.
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Alzheimers sjukdom
Alzheimers sjukdom är en sjukdom med ett långsamt sjukdomsförlopp som brukar vara 

mellan åtta och tio år från det att patienten får diagnosen till att den avlider, (Ekman et al., 

2011). Det finns ett påvisat samband mellan stigande ålder och demenssjukdomar. I dagsläget 

är orsaken inte fastställd varför vissa människor drabbas av Alzheimers sjukdom, men den 

största riskfaktorn är åldern. Genetiska, biologiska och miljöfaktorer är också relaterade till 

utvecklingen av demens. Även vaskulära och psykosociala faktorer är måttligt relaterade till 

utvecklingen. När människor drabbas av en sjukdom, som avser hjärnan, förändras våra

känslor, tankar och beteende, (Fratiglioni, Kivipelto & Qiu, 2013).

Den kognitiva funktionen syftar till människans mentala aktivitet. I detta ingår varseblivning 

(perception), uppmärksamhet, begreppsbildning, förståelse, språkliga processer, motorik, 

tänkande samt olika former av minne och inlärning. En del kognitiva funktioner påverkas 

tidigt i sjukdomsförloppet medans andra kan fungera på ett normalt sätt. Exempel på det här 

är att det episodiska minnet (närminnet) försämras samtidigt som språkförståelsen fungerar 

normalt. Gradvis ökar symtomen och det som tidigare varit opåverkat blir försämrat,

(Almkvist, 2013). Alzheimers sjukdom kommer smygande och ofta befinner sig patienten 

fortfarande i sitt yrkesverksamma liv när sjukdomen inträder. Det är vanligt att de första 

symtomen uppstår på arbetet t.ex. att förmågan att planera, organisera och skapa struktur blir 

svårare. Ett tidigt tecken är att närminnet försämras och den drabbade utvecklar strategier för 

att klara av minnesstörningar. Den drabbade försöker ofta dölja sina svårigheter för 

omgivningen. Ett annat symtom som kan uppstå i den tidiga fasen är visuospatial funktion 

som handlar om vår förmåga att avgöra föremåls inbördes läge, t.ex. att lägga pussel och hitta 

i sin omgivning. Efterhand tilltar symtomen och det blir svårare att sköta dagliga aktiviteter 

och arbete trots olika strategier, (Ekman et al., 2011).

Den kognitiva funktionen försämras ytterligare i form av att lokalsinnet påverkas. Detta gör 

att det blir svårare att orientera sig i främmande miljöer, men sedan även i närområdet och till 

sist även i sitt eget hem. Den exekutiva förmågan blir också nedsatt och det handlar om 

hjärnans samlade svar och reaktion på alla intryck vi får från omvärlden. T.ex. att när det 

ringer svarar vi och när vi är hungriga äter vi. Anhöriga märker att den sjuka blir passiv och 

ointresserad och har svårt att ta tag i saker. Även språket blir påverkat då den sjuke får svårt 

att finna rätt ord på begrepp och vardagliga ting. Den sjuke är ofta medveten om sin nedsatta 
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funktion. Det kan bli svårt att känna igen föremål som tidigare har känts igen och de får även 

svårigheter att hantera sina händer på ett funktionellt sätt. Det är vanligt att även psykiska 

symtom uppstår i form av depression och även i det senare skedet av sjukdomen kan 

hallucinationer och aggressivitet förekomma. Efter ungefär fem till åtta år har 

kommunikationen blivit allt sämre. Den sjuke kan börja använda fraser, säga ord och 

meningar som inte har någon betydelse och kan haka upp sig på enstaka ord. I slutstadiet av 

sjukdomen är språkförmågan mycket begränsad. Den drabbade kan även bli sängliggande på 

grund av svårigheter att gå och även ha en nedsatt förmågan att hålla urin och avföring. I 

dessa fall vistas ofta den sjuka på särskilt boende, (Ekman et al., 2011).

I dagsläget finns ingen kurativ behandling utan endast bromsmediciner som behandlar de 

kognitiva svårigheterna. Detta kan göra patienten pigg och vilja medverka i dagliga 

aktiviteter. Medicinerna har bäst effekt det första året men sjukdomen kommer fortsätta att 

påverka patienten negativt. Patientens livskvalitet blir något bättre av bromsmedicin men 

livslängden påverkas inte. Det finns även icke farmakologiska behandlingar som stödjande 

samtal, träning och dagvård. Andra typer av åtgärder kan vara hjälpmedel för att anpassa den 

nya livssituationen, hos både patient och anhörig, (Almkvist, 2013). 

Familjefokuserad omvårdnad
Den familjefokuserade omvårdnaden innebär att den centrala rollen utgörs av familjen och 

dess betydelse för den sjuka individen och hur denne upplever sin ohälsa och den sjukdom 

som hen drabbats av. Den familjefokuserade omvårdnaden förstås genom två perspektiv, 

dessa är familjecentrerad och familjerelaterad omvårdnad. Den familjecentrerade 

omvårdnaden innebär att familjen betecknas som ett system, medan den familjerelaterade 

omvårdnaden innebär att patienten utgör den centrala delen för vården men trots detta tas det 

hänsyn till patientens sociala sammanhang. Familjen beskrivs som ett system och detta 

innebär att om förändringar sker i en del av detta system, så medför det på så vis att övriga 

delar i systemet blir påverkade. Individer befinner sig alltid i ett sammanhang tillsammans 

med andra människor. Genom att detta sammanhang är konstant så innebär det att en 

förändring i en individs liv medför att de andra individerna i sammanhanget blir påverkade. 

Den påverkan som sker kan vara i både en negativ och en positiv bemärkning. Familjen kan 

ge en påverkan genom ett minskat lidande för de andra i familjen. Således kan situationen 

vara tvärtom. I en sådan situation innebär det att familjen istället medför ett ökat lidande för 
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de andra familjemedlemmarna. Vård i nära relationer kan leda till att de övriga 

familjemedlemmarna påverkas negativt, (Svensk sjuksköterskeförening, 2015).

Familjen utgör en central och viktig roll utöver det som vården erbjuder. Det är ofta som 

anhöriga eller närstående förväntas agera vårdgivare till sina närstående. Forskning visar att 

anhöriga upplever vården av sin familjemedlem som en stor börda, samt att de anhöriga blir 

väldigt utmattade. En viktig omvårdnadsåtgärd inom den familjecentrerade vården är 

hälsostödjande familjesamtal. Det ska genomföras tre samtal med familjen, dels 

familjesamtal, samt att vården skall skicka ut ett avslutande brev, och det skall ske en 

uppföljning med familjen. Det är två samtalsledare som bär detta ansvar. Vidare beskrivs att

en följd till om fokus enbart läggs på patienten är att den anhörige hamnar i bakgrunden. Det 

är således viktigt att familjen bemöts som en enhet för att alla familjemedlemmar skall kunna 

vara delaktiga i både problemidentifiering, problemlösning men även att de får vara delaktiga 

i sådant som påverkar familjemedlemmarnas hälsa och deras livssituation, (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2015). 

Att vara anhörig
När en familjemedlem drabbas av Alzheimers sjukdom medför detta således en stor sorg för 

familjemedlemmen/familjemedlemmarna. Livet är inte längre detsamma och kommer aldrig 

att bli det igen. Den anhörige har inte samma tid för sitt eget liv efter att en familjemedlem 

diagnostiserats med Alzheimers sjukdom. Istället består livet av att leva den andres liv. Det är 

stor risk att den egna hälsan blir lidande när de egna behoven så som god sömn, fysisk 

aktivitet, umgänge med andra osv blir lidande. Alzheimers sjukdom brukar i vardagligt tal 

kallas ”de anhörigas sjukdom”. Det är vanligt att en anhörig tar på sig ansvaret att vårda sin 

familjemedlem. Rollen som vårdare kan antas genom att den anhörige växer in i rollen men 

det kan även ske genom att kärleken till familjemedlemmen gjorde valet självklart. Rollen 

som vårdare kan vara oerhört påfrestande när den anhörige tar på sig ansvaret mot sin vilja 

och oron över att kraven på sig själv blir för höga, vilket medför att både den anhörige och 

den sjuke blir olyckliga, (Ekman et al., 2011). 

Anhöriga som valt att vårda sin familjemedlem har beskrivit ansvaret som ett dygn som 

aldrig tar slut. Som anhörig genomgår individen ofta många kriser under sjukdomens förlopp. 

En individ kan drabbas av en kris i olika situationer, det kan exempelvis handla om att den 
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sjuke inte känner igen sin anhörig. Det ofrånkomliga under förloppet av en Alzheimers

sjukdom är att rollerna förändras. Det är svårt att gå från att exempelvis vara make/maka till 

att plötsligt ha ett ansvar för sin partner. Det är mycket vanligt att den anhörige isolerar sig 

under sjukdomens förlopp, ensamheten växer sig allt större. Det är således även en ständig 

sorg att se sin familjemedlem försvinna allt längre bort från den person hen en gång var. 

Skuldkänslor är oundvikliga för många anhöriga, skuldkänslorna kan bottna i att den 

anhörige känner sig otillräcklig eller över att sjukdomen borde upptäckts tidigare. Oro är 

likaså en känsla som ofta går hand i hand med att Alzheimers sjukdom intar sin 

familjemedlems liv. En individ beskrev att det känns som om det är viktigt att sova med ett 

öga öppet då oron för sin familjemedlem konstant existerar, oavsett tid på dygnet, (Ekman et 

al., 2011). 

Problemformulering
Anhöriga får ofta ta en stor del i ansvaret när deras familjemedlem drabbas av Alzheimers

sjukdom. De går från partner till vårdare och får således ta hand om allting gällande sin 

partner och allt det praktiska runt omkring. Anhöriga drabbas inte enbart av psykiska besvär i 

samband med diagnostiseringen av sin anhörig utan även av fysiska åkommor orsakade av 

tungt arbete och stress. Vården idag riktar sig till patienten, men det är således viktigt att 

sjuksköterskan är upplyst om vilka hjälpinsatser anhöriga kan erbjudas då de i samband med 

att en familjemedlem drabbas av Alzheimers sjukdom får ta en stor del som vårdare. 

Syfte
Syftet med studien var att undersöka anhörigas beskrivningar av sin livssituation när en 

familjemedlem drabbas av Alzheimers sjukdom – ur ett make/maka perspektiv. 

Metod

Design
Uppsatsen bygger på en kvalitativ design med induktiv ansats. Henricson och Billhult (2012) 

beskriver att den kvalitativa designen har för avsikt att studera en persons levda erfarenheter. 

Vidare beskrivs att den kvalitativa forskningen äger rum i den naturliga miljö som det valda 
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fenomenet befinner sig i, (Henricson & Billhult, 2012). Patografier valdes ut och 

analyserades för att därmed ha underlag till studiens resultat.

Urval
Inklusionskriterier: Män och kvinnor som är make/maka till en familjemedlem som drabbats 

av Alzheimers sjukdom. Patografierna ska vara skrivna av en anhörig. Böckerna ska vara 

skrivna på svenska för att underlätta tolkning. Böckernas handling ska utgå från när 

maken/makan diagnostiseras med Alzheimers sjukdom. 

Exklusionskriterier: Patografier äldre än tjugo år. 

Datainsamling
Datainsamlingen utfördes genom en sökning i Libris. Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2011) är Libris en digital, svensk bibliotekskatalog som innehåller litteratur som finns på de 

flesta biblioteken i Sverige. Sökordskombinationen som användes var ”Alzheimers sjukdom

och anhöriga och bok” och även författaren Inga Leissner Andersson. Av denna

sökordskombination blev det 25 stycken träffar. Därefter började vi läsa 10 av böckernas 

sammanfattningar på Libris och Bokus för att få en mer utförlig beskrivning. Tre av 

böckernas sammanfattningar svarade bra på vårt syfte och därför valde dessa. När vi hade läst 

sammanfattningen av en bok som hette: Från tvåsamhet till ensamhet: en berättelse om 

alzheimer och Anders flytt till hemmet, skriven av Inga Leissner Andersson, kunde vi se att 

hon skrivit ytterligare två äldre böcker. En ny sökning gjordes i Libris på enbart hennes namn 

och resultatet blev 4 träffar. Utav dessa valde vi hennes första skrivna bok då den svarade 

mer på vårt syfte, se bilaga ett.

Bilaga 1

Sökord Antal 
träffar

Lästa 
titlar

Lästa 
sammanfattningar

Uppfyller 
inklusionskriterier

Antal 
valda 
böcker

Alzheimers

sjukdom 

och 

anhöriga 

och bok

25 25 10 4 4
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Inkluderade patografier
Titel: Stiltje: [en berättelse om segling, kärlek och Alzheimers sjukdom]

Författare: Torsten Nylander 

Årtal: 2003

Handling: Paret bor på sin båt och är ute på långsegling. Under denna tid förändras hans 

maka och blir allt mer förvirrad och får problem med sitt minne. Symtomen kommer 

succesivt. Maken får ta ett allt större ansvar för sin hustru i takt med att hon insjuknar mer 

och mer i Alzheimers sjukdom. 

Titel: Ett långsamt farväl: om en relation i nöd och lust med Alzheimer

Författare: Ulla Assarsson

Årtal: 2015

Handling: Hennes make drabbas av Alzheimers i ung ålder och deras vardag och relation 

sätts på spel. Livet förändras från att vara man och hustru till att bli vårdare. 

Titel: Den längsta ronden: Om kärlek, demenssjukdom och anhörigvård

Författare: Edna Alsterlund

Årtal: 2010

Handling: Den kända tungviktsboxaren Ingemar Johansson drabbas av Alzheimers i tidig 

ålder men saknar sjukdomsinsikt. Hans hustru får bära det stora ansvaret som anhörig och 

vardagen förändras till en kamp. 

Titel: Allt är inte som vanligt

Författare: Inga Leissner Andersson

Årtal: 2011

Handling: Hustruns upplevelser av när hennes make drabbas av Alzheimers sjukdom. En 

kamp om att låtsas att allt är som vanligt även om det inte är det.   

Dataanalys
Den valda datan har analyserats enligt Graneheim, Lindgren och Lundman (2017). Analysen 

genomfördes med en manifest tolkning med latenta inslag. Den manifesta tolkningen innebär 

att likheter och skillnader identifieras i texten, medan en latent tolkning innebär att finna
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meningen eller betydelsen som inte framträder tydligt i texten, utan befinner sig mer under 

ytan, (Kristensson, 2014, kapitel 8). 

Designen görs utifrån en induktiv ansats som Kristensson (2014) beskriver innebär att en 

slutsats formuleras genom att författaren går från delarna till helheten. Detta innebär att 

författaren utgår från den fakta som finns och därefter formulerar en hypotes eller teori 

utifrån detta, (Kristensson, 2014, kapitel 3). Enligt det exempel på analysen menar

Graneheim, Lindgren och Lundman (2017) på att resultatet presenteras som kategorier och 

teman. 

Vidare genomfördes analysen enligt de steg som Graneheim, Lindgren och Lundman (2017) 

framställer. De fyra valda patografierna lästes enskilt av författarna för att få en god 

helhetssyn av hur det är att vara anhörig. Författarna valde sedan ut 290 meningsbärande 

enheter som svarade på syftet hur det är att vara anhörig till en familjemedlem som drabbas 

av Alzheimers sjukdom. Dessa meningsbärande enheter skrevs ner i ett Google docs

dokument som båda författarna hade tillgång till samtidigt. Meningarna jämfördes och 

diskuterades av författarna för att se så meningarna svarade på syftet, det vill säga 

forskartriangulering. Meningsenheterna kondenserades sedan vilket innebär att 

meningsenheterna kortas ner och presenterar den viktigaste kontexten, detta gjordes 

gemensamt av författarna. När kondenseringen fastställdes, försågs sedan dessa meningar 

med en kod som gav en beskrivning av dess innebörd. Koderna försågs med varsin färg i 

dokumentet för att tydliggöra vilken kategori de skulle ingå i. Koderna sorterades efter färger 

och jämfördes sedan med varandra. Koderna sorterades i kategorier som var relevanta för 

arbetet. Slutligen försågs arbetet med fyra stycken kategorier, (Graneheim, Lindgren &

Lundman, 2017).

Etiska överväganden
Arbetet avser att utifrån fyra valda patografier skapa ett resultat för att få en inblick i 

anhörigas upplevelser när en familjemedlem drabbas av Alzheimer sjukdom. Författarna till 

böckerna har valt att offentligt gå ut med sina namn. Lagen om etikprövning av forskning 

som avser människor (SFS 2003:460) omfattar att skydda den berörda individen samt att det 

är en kvarhållen respekt för människovärdet när forskning utförs. Vidare innebär lagen att 

forskning får godkännas om den uppfyller kraven att människovärdet respekteras, (SFS 

2003:460). Göra-gott-principen fokuserar på en individs välbefinnande, principen består av 
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två delar, att inte skada deltagarna samt att maximera de fördelar som finns och minimera 

skada. Baserat på denna analys görs en riskanalys som innebär att risker och fördelar med 

forskningen vägs mot varandra, (Sandman & Kjellström, 2013, kapitel 25). Författarna till 

patografierna hade för avsikt att sprida kunskap till allmänheten genom sina berättelser.

Genom att författarna givit ut böckerna har de indirekt gett ut sitt samtycke för att sprida den 

information som böckerna baseras på. Författarna till arbetet ansåg att fördelarna vägde över 

riskerna med att genomföra arbetet. Deltagarna och deras historia behandlas genom arbetet 

och efter avslutat arbete med respekt och ödmjukhet. 

Resultat
Den genomförda analysen resulterade i fyra stycken kategorier som utgör resultatet. Dessa 

kategorier är Upplevda känslor orsakade av en förändrad relation, sorgekänslor i vardagen 

hos den anhörige, känslan av ett ökat ansvar hos den anhörige samt skuldkänslor i

beslutsfattande situationer i vardagen.

Upplevda känslor orsakade av en förändrad relation
När en familjemedlem drabbas av Alzheimers sjukdom upplevde de anhöriga att relationen 

förändrades. Den förändrade relationen innebar att stöd, uppmuntran och kärlek inte längre 

var ömsesidigt mellan makarna. Frågor kring vem som skulle ge detta till den anhörige 

uppstod ofta. Sjukdomen medförde således även tolkningssvårigheter för maken/makan vilket 

visade sig påverka den anhöriges vardag mycket starkt. Påverkan bestod av att varje ord 

noggrant fick väljas ut för att undvika misstolkningar. Situationer då tolkningssvårigheterna 

visade sig var när den anhörige upprepade gånger fick återberätta meningar för sin 

make/maka, som glömdes bort mycket fort. Den omtanke och stöd som den anhörige gav till

maken/makan fick omvänd respons och missuppfattades istället. Som anhörig fanns en 

vetskap att allt grundade sig i att make/makan försämrats i sin kognition, men ändå var det 

oundvikligt att känslan av att vara osedd och förminskad uppstod. Trötthet, aggression och 

irritation var vanliga känslor som uppstod hos den som var anhörig.

Att vara åskådare medan sin make/maka sakta försvann längre och längre bort var en vardag.

”Ensam är stark”, var ett uttryck från omgivningen, men detta betvivlades starkt av den 

anhörige. Känslan av att tillhöra olika världar gjorde sig ofta påmind. Viljan att få tillbaka det 

tidigare livet var oerhört stark. Gråten doldes alltid för sin make/maka för att indikera att allt 
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var bra. En stor bit av kärleken var borta för alltid. Den var starkt saknad av den anhörige,

men fick heller inte ta överhanden så pass mycket att det som fortfarande fanns kvar föll i

glömska. Det var en stark lycka att dela var dag med sin make/maka, trots den nu förändrade 

relationen. Glädjen kunde även blandas med känslor av vrede och frustration som var 

oundvikliga. Livet kunde ofta upplevas som mycket mörkt hos den anhörige. Den fysiska 

tvåsamheten fanns kvar, trots detta upplevde den anhörige en stor ensamhet. Längtan efter det 

som en gång var gjorde sig ofta påmind. Kroppen värkte av längtan samtidigt som det kändes 

som att ens make/maka ville ockupera hjärnan helt och hållet. Många dagar bestod av att 

försöka undvika konfrontationer. Under en bra dag uppstod inte dessa, men dessa dagar kom 

allt mer sällan. När maken/makan inte längre kände igen vem den anhörige var, blev livet 

tyngre och det var således detta stadie av sjukdomen som var den svåraste för den anhörige.

Ett svagt igenkännande leende var det som fanns kvar hos maken/makan när sjukdomen 

fortskridit. Den anhörige kunde nu mer vara vem som helst, att de var makar var nu inte 

något som maken/makan längre mindes. Nu mer handlade det om att vara en främmande 

person som var snäll och skötte om sin make/maka, någon som hade kunnat vara vem som 

helst.

”Plötsligt förstår jag. Jag är anhörig. Känner en stor maktlöshet. Kan 

inte påverka så mycket, det är ju inte jag som blivit sjuk. Egentligen. Det 

är som att vara passagerare i ett förarlöst flygplan.”, (Leissner-

Andersson, 2015. s. 103.)

Tankarna om hur maken/makan upplevde verkligheten rådde. Det var en stor sorg att den 

anhörige aldrig fick en fråga ställd till sig av sin make/maka, hur dagen hade varit eller 

liknande. Livet förvandlades till att som anhörig bli utestängd från sin makes/makas värld, 

men vid närmare eftertanke var det ömsesidigt. Det fanns ofta inte kraft att hantera både sitt 

eget men också sin makes/makas liv. Det var mycket att lära. Det svåraste var att allt lades på 

den anhöriges axlar. Oron för den gemensamma framtiden var både tung och svår. Tankarna 

kring hur förhållningssättet till sin make/maka nu skulle vara blev en ny utmaning. Skulle de 

ställa krav, stötta eller hjälpa? Relationen mellan den anhörige och maken/makan 

förvandlades och upplöstes i vänskap och omsorg. Att leva sida vid sida gör att 

igenkännandet av detaljer blev ett faktum. Det som en gång fanns var nu mera ett minne än 

en vardag. Att se sin make/maka förlora intressen för det som en gång varit en höjdpunkt och 

sakta tappa den starka livslusten var mycket tärande för den anhörige. Det var som om 
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livsgnistan var på väg mot sparlåga och skulle aldrig flamma upp igen. Livsgnistan kunde 

fördröjas och som anhörig blev det ytterligare en uppgift att få den att kvarstanna så länge det

var möjligt.

Som anhörig försökte ett par andetag lugna, för att inte något opassande skulle gå från tanke 

till mening. Den anhörige kunde uppleva att det var mycket irriterande att behöva besvara 

samma fråga gång på gång, likaså i detta tillfälle fick de två andetagen göra sig påminda för 

att den anhörige återigen skulle finna ett lugn. En längtan efter det som en gång var, var 

mycket stark. En längtan efter att åter få uppleva det som berikat livet. Tiden då två individer 

kompletterade varandra och som båda var självständiga. Utåt sett kunde de se ut som ett 

vanligt äkta par, men bakom den fasaden fanns det enbart två ensamma själar. Det var som 

om avståndet mellan varandra ökade för var dag, precis som att befinna sig på två olika 

planeter. Den anhörige fick var dag beskåda det som fanns kvar hos sin make/maka. En 

person som det bara fanns ett skal kvar utav. Det var som att ha ena foten i sin makes/makas

värld och den andra i sin egen. Det var som att förlora en del av sig själv. Relationen blev 

förvandlad från make/maka relation till övervakare och vårdare.

Sorgekänslor i vardagen hos den anhörige
En känsla av att vilja beskydda det som en gång var, samtidigt som en kamp med sorgen 

pågår, var en vardag för en anhörig. Känslorna blev mer och mer svårhanterliga. Dagarna 

kunde bestå av att försöka bygga upp och bibehålla en fasad och tänka rationellt, medan en 

inre förtvivlan gjorde sig outhärdlig hos den anhörige. Gråten kunde ständigt ligga på lur och 

visade sig i de mest opassande situationer så som ute bland folk. Trots att sorgen ständigt 

gjorde sig påmind, fick den inte ta för stor plats i livet. En stark sorg över det liv som inte 

blev och över hur det var idag, fanns ständigt hos den anhörige.

Den person som livets glädjeämnen delats med, försvann allt mer in i sig själv.

Irritation uppstod ofta, men det var en förklädnad över ledsamhet, besvikelse och rädsla.

”I mitt ansikte syns dina rynkor, medan ditt ansikte är slätt som en 

babys.”, (Leissner-Andersson, 2011), s. 138.

Som anhörig kände de ofta en vilja av att fly, men det skulle aldrig kunna genomföras. Det 

var svårt att lämna en människa som var så beroende av ens hjälp och som livet delats med 

under en lång tid. Hemmet blev mer som ett fängelse. Gråten fick ofta bli en utväg för att åter 
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komma i balans hos den anhörige. Det var svårt att kontrollera sina känslor. Livet blev ofta 

till en berg och dalbana av alla känslor. Många gånger uppstod känslor av tomhet och

ledsamhet hos den anhörige. Sömnen blev bristande och tankarna på hur situationen och livet 

var upptog mycket vaken tid. Många glädjeämnen hade försvunnit i livet. Det var många 

tankar och känslor som var mycket tunga att bära på ensam. En saknad av omtanke och 

erkänsla präglade livet varje dag, ensamheten i sorgen växte sig allt större för var dag. Det 

var en stor sorg att inte kunna dela sina tankar och känslor med någon som förstod. Den 

anhörige upplevde ofta att den egna kroppen blev outhärdlig att befinna sig i. Det var ett 

helvete att leva med sjukdomen, men det var även ett helvete att leva bredvid den beskrev de 

anhöriga.

Som anhörig var det precis som om någon bestulit en på sin livstid. Det var precis som att bli

utslängd långt ut till havs. Ingen visste i vilken riktning den anhörige skulle börja simma. Var 

dag när mörkret föll, återkom tankarna om vad nästa steg skulle bli, det var en stor sorg att 

bära på vetskapen om att sjukdomen skulle bli värre och maken/makan allt sjukare. Det var 

bara under nattetid som den anhörige fick använda hjärnan ostört men ändå gick hjärnan på 

högvarv av alla frågor som uppstod. Varje dag blev en kamp där den svåraste uppgiften i livet 

skulle lösas, att vara anhörig till en person med Alzheimers. Genom att åta sig denna uppgift, 

blev det även detsamma som att förlora rätten till ett eget liv.

Känslan av ökat ansvar hos den anhörige
När en make/maka drabbades av Alzheimers sjukdom blev den anhörige både deras minne, 

budbärare och hjälpreda i vardagen. Maken/makan förlorade förmågan till att utföra 

vardagliga ting. Det var som om ansvaret automatiskt blev den anhöriges när diagnosen 

fastställdes. Argumentet från vården blev att den anhörige hade kunskap om hur 

maken/makan fungerade. Vardagen bestod av mycket stress. Den anhörige hade svårt att få 

tid till sitt eget liv. Ansvaret var ofta svårt att greppa, ingen hade gett en manual om hur livet 

nu skulle hanteras. Maken/makan behövde ofta hjälp och skulle inte klarat sig utan sin 

anhörige. Den anhörige bar ofta på önskan om att få lägga ansvaret på någon annan. Det blev 

för tungt att ta hand om sig själv och samtidigt ha hela ansvaret för sin make/maka.

Det blev även ett stort ansvar att ha hand om hushållet, matlagning, städ och tvätt, samt andra 

vardagliga ting. Medicinering, möten och sjukhusbesök var också något som den anhöriga 

fick hålla reda på. Det som tidigare varit två vuxnas ansvar blev nu den enas. Det var en 

ständig oro över om maken/makan skulle vakna nästa morgon. Nätterna byttes ut från sömn 
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till ett vakande över om maken/makan fortfarande andades. Vidare upplevde de anhöriga att 

för att få vardagen att fungera krävdes det noggrann planering samt strukturer och 

förberedelser. Det var som att tänka för både sig själv och sin make/maka. 

”Du lånar min hjärna och mitt minne. Jag lånar villigt ut min hjärna till 

dig, men vill ha tillbaka den, intakt. För jag behöver den verkligen, för att 

klara dig och mig.” (Leissner-Andersson, , 2011) s. 153

Det var ett stort ansvar att stå till svars för makes/makans handlingar och uttalanden, vilket

krävde mycket energi. Maken/makan kunde inte längre finna gränser i sina uttalanden, något 

som inte alltid uppskattades av omgivningen. Det blev komplicerat att ha ansvar för någon 

annan och samtidigt låtsas som att allt var som vanligt. Det var svårt att bära allt ansvar 

ensam. Ansvaret krävde all energi hos den anhörige. De anhöriga ansåg att kärleksgester blev 

istället hjälpåtgärder, hålla varandras händer var tidigare en kärleksgest, som den anhörige 

efter diagnostiseringen såg som en hjälpåtgärd. Hjälpåtgärderna blev mer och mer en vardag. 

Det blev således en vana att finna sin make/maka med avföring över kroppen, som även detta 

fick bli en uppgift för den anhörige.

”Jag bär på en tung ryggsäck. Innehållet är du. Då och då och lägger jag 

den ifrån mig. Jag leder en blind som inte blind. Jag talar för en stum, 

som inte är stum. Jag lyssnar åt en döv som inte är döv och jag översätter 

åt den som kunde språket.” (Leissner-Andersson, 2011) S.115.

Situationen var konstant, dygnet runt. Natten i detta nya liv blir istället att vila i en dvala, 

redo att stå till pass när maken/makan behövde gå till toaletten. I nöd och lust gjorde sig mer 

och mer påtagligt. Den anhöriges liv bestod mycket av att stötta till toaletten, byta blöja, 

tvätta ansiktet och borsta tänderna på sin make/maka, något som tidigare kunnat vara en tänkt 

mardröm, men som nu blev verklighet. En tung börda blev även att självständigt som 

anhörig söka vilken hjälp som kunde fås. Det var många samtal till olika instanser inom 

kommun och landsting för att kunna få avlastning och stöd. När informationen nåtts om vilka 

hjälpinsatser det fanns för både maken/makan och den anhörige var det inte lätt att få beviljat. 

Inte nog med att vardagen hade blivit en kamp, så blev detta ytterligare något som energin 

skulle räcka till.
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Skuldkänslor i beslutsfattande situationer i vardagen
Skuldkänslor uppstod ofta under tiden som den anhörige vårdade sin Alzheimers sjuka 

make/maka och dessa känslorna uppstod i olika sammanhang så som beslutsfattande. De 

tillfällen som den anhörige valde att göra något för sig själv innebar direkt en skuldkänsla 

gentemot sin make/maka. Det innebar ofta mer skuldkänslor än glädje. Det var som om rätten 

att till att må dåligt var förlorad.  Det var ofta som tankarna ledde till skuldkänslor och dåligt 

samvete. Skuldkänslorna uppstod hos den anhörige och som var rädd att inte ha gjort sitt 

yttersta för sin make/maka. ”Har jag gjort allt jag kan?” var en fråga de ofta ställde sig. Det 

var en skuld att hålla sjukdomen hemlig för sina nära och kära. Känslan av att inte vilja lämna 

ut sin make/maka var konstant. Det var även en rädsla över att ha agerat eller sagt fel i en 

situation. Det tillhörde vardagen att maken/makan tog illa vid sig och blev arg. Det var en 

stor skuld att hela tiden svara för sin make/maka. Det var lätt att känna skuld när frustrationen 

och irritationen växte över att maken/makan ställde samma frågor.

Det var maken/makan som var sjuk, därför kändes det förbjudet att den anhörige skulle få må 

dåligt. Den anhörige försökte ständigt dölja sina känslor, även detta medförde skuld, att få sin 

make/maka att tro att allt var som vanligt. Ibland behövde den anhörige ta till en vit lögn för 

att komma ur en konflikt och detta ledde också till dåligt samvete. Känslan av att vara en 

svikare var stark. Skuldkänslorna kom när tanken på att kärleksrelationen hade förändrats och 

det kändes mer som en vänskapsrelation. Tankarna på att relationen förändrats gav starka 

skuldkänslor då dessa tankar kändes förbjudna. Känslorna för sin mak/maka svalnade och 

detta var oerhört påfrestande för den anhörige. Sjukdomen förändrade det som en gång var 

kärlek.

Att inte längre orka ha allt ansvar själv, var svårt att erkänna för sig själv, och det var ofta en 

stark vilja att maken/makan skulle flytta till ett boende, detta resulterade alltid i skuldkänslor.

”Jag har skuldkänslor för att jag tänker att han kanske kommer att 

behöva flytta och jag känner skuld varje dag som han går på 

dagverksamheten, trots att jag skulle önska att han kunde gå där 

ytterligare en dag.” (Assarsson, 2015) , s. 167
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Diskussion

Metoddiskussion
Arbetets resultat bygger på fyra stycken patografier som alla belyser upplevelsen av att vara 

anhörig till en familjemedlem med Alzheimers sjukdom, se bilaga två. Dahlborg-Lyckhage,

(2012) beskriver att berättelser så som biografier ses som livsberättelser. Dessa innehåller 

detaljerade beskrivningar av en människas vardag som därmed också blir ett intressant 

material i ett vetenskapligt syfte, (Dahlborg-Lyckhage, 2012). Datainsamlingen för arbetet 

skedde via Libris där sex stycken sökord valdes ut för att välja patografierna. Dessa sökord 

var väl beskrivande för vad vi ville få fram för resultat och därmed krävdes inte fler sökord 

då sökorden gav många resultat. Fler sökord kunde ha använts men detta blev därmed inget 

alternativ då de valda sex orden gav goda resultat. Patografierna valdes sedan ut utefter den 

titel, den sammanfattning och det årtal som böckerna hade.

Författarna ansåg att patografier var lämpligt för att besvara syftet då vi var ute efter en 

persons upplevelser. Patografierna valdes även med anledning av att författarna ville ha 

tillgång till primärkällan. Intervjuer hade varit ett alternativ för studien men ansågs inte 

lämpligt inom ramen för detta arbete då en intervjustudie inte anses lämplig för ett arbete på 

kandidatnivå, eftersom all forskning som baseras på människor enbart får utföras om 

forskaren i fråga besitter tillräcklig med vetenskaplig kompetens, (SFS 2003:460).

Patografierna var skrivna från olika år men detta ansågs inte vara ett problem då det enligt 

författarna inte finns en tidsram för hur upplevelsen av att vara anhörig är. 

Tre av fyra böcker var skrivna av kvinnor, detta var slumpmässigt. Den kvalitativa 

forskningen äger rum i den naturliga miljö som det valda fenomenet befinner sig i, 

(Henricson och Billhult, 2012). Detta gjorde att den kvalitativa forskningen således även av 

denna anledning blev ett självklart val. Analysen för arbetet var enligt Graneheim, Lindgren 

och Lundman (2017) kvalitativa innehållsanalys. Författarna valde mellan versionen från 

2004 och den från 2017 men valde då versionen från 2017 för att därmed ha den senaste

uppdaterade versionen som låg närmast i tiden. Resultatet kan bli mer trovärdigt genom att 

använda sig av citat ifrån de ursprungliga texterna. Citaten som användes styrker kategorierna 

ytterligare då de beskriver vad kategorin innebär. För att få ännu mer trovärdighet i resultatet 
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är det viktigt att diskutera detta tillsammans med en teori som är lämpligt för studien. 

(Danielson, 2012).

Tolkningen i analysen gjordes med manifest metod med latenta inslag. Danielson (2012) 

beskriver att den manifesta tolkningen görs i det första skedet. Det innebär att ange vad som 

står i texten. Den latenta tolkningen avser en djupare tolkning av texten. Den latenta 

tolkningen avser att komma åt den underliggande innebörden i texten. Vidare beskrivs att för 

att innehållsanalysen ska ha en hög tillförlitlighet krävs det att forskaren tydligt redovisar de 

olika stegen i analysen, (Danielson, 2012). Denna beskrivning är i samhörighet med 

tillvägagångssättet för arbetet. Den manifesta tolkningen gjordes när meningsenheterna 

plockades ut och de latenta inslagen för arbetet framträdde vid analysen. Arbetet har en hög 

tillförlitlighet då de olika stegen redovisas i bilagan för analysen. 

Arbetet kunde ha gjorts enligt en kvantitativ metod, som enligt Olsson och Sörensen (2011) 

beskriver innebär att författaren är objektiv samt att resultatet grundar sig på ett stort antal 

individer, Olsson och Sörensen, (2011). Hade arbetet utgått från en kvantitativ metod hade

resultatet baserats på mer statistik om exempelvis vanliga känslor hos anhöriga, men inte hur 

dessa upplevdes. Med anledning av att författarna ville uppnå en inblick i hur det är att vara 

anhörig till en familjemedlem med Alzheimers sjukdom så var därför en kvalitativ metod ett 

bättre val för att kunna besvara syftet. De styrkor som fanns med en kvalitativ metod var att 

en tydlig inblick i de anhörigas upplevelser gavs i samband med att patografierna lästes. De 

svagheter som kunde ses med denna metod var att risken för feltolkning av deras upplevelser 

alltid fanns. Detta försökte i stor utsträckning undvikas av författarna till arbetet genom en 

noggrann läsning, noggrant utvalda meningsbärande enheter samt en tät diskussion 

sinsemellan för att på så vis jämföra tolkningarna. 

Resultatdiskussion
Studiens syfte var ”att undersöka anhörigas beskrivningar av sin livssituation när

familjemedlem drabbas av Alzheimers sjukdom – ur ett make/maka perspektiv”. Följande 

kategorier skall diskuteras Upplevda känslor på grund av en förändrad relation, sorgekänslor 

i vardagen hos den anhörige och känslan av ett ökat ansvar hos den anhörige.
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Under kategorin upplevda känslor på grund av en förändrad relation visade resultatet att i 

samband med en diagnostisering med Alzheimers sjukdom förändrades den relation som en 

gång var. Den anhörige blev en vårdare för sin make/maka. Att inte ha någon att diskutera 

med längre var svårt att ta till sig. Även tanken på att ens make/maka inte var samma person 

längre var tungt att förstå. Det fanns en stark psykisk påfrestning över att ens maka/make inte 

längre mindes det liv som delats under flera år. Det innebar således även en sorg över att 

vardagen bestod av upprepade frågor. Den anhörige upplevde inte längre att kärleken var 

ömsesidig. De anhöriga upplevde ofta att de var osedda och förminskade.

Fynden överensstämmer med Persson och Zingmark, (2006) som beskriver i en artikel att 

anhöriga till en familjemedlem med Alzheimers sjukdom har uttryckt att de upplever att de är 

två personer som bor i huset, men med en Alzheimerssjuk person så är man ändå alltid 

ensam, eftersom man är ensam i alla beslutsfattanden. De beskriver vidare att sjukdomen 

träder in i deras liv som en objuden gäst. Det egna yrkeslivet blir sakta mer sammanflätat 

med sin partners liv allt eftersom sjukdomen fortskrider. Trots allt det svåra så kan de även 

uppleva glädje, värdighet och närhet när de är tillsammans med sin partner och gör saker 

tillsammans, (Persson & Zingmark 2006).

Fynden i kategorin skiljer sig gentemot vad svensk sjuksköterskeförening (2015) beskriver i 

avsnittet om den familjefokuserade omvårdnaden där de beskriver vikten av att 

familjemedlemmarna involveras för de skall kunna vara involverade i beslut som påverkar 

deras hälsa och livssituation. Fyndet skiljer sig på så vis att de anhöriga upplever att de var 

osedda och förminskade, något som hade kunnat varit annorlunda om familjen mer ses som 

en enhet där de anhöriga är mer involverade. De anhöriga i alla patografier var därmed inte 

involverade i beslutsfattanden gällande deras hälsa och livssituation. 

Under kategorin sorgekänslor i vardagen hos den anhörige visade resultatet att detta var 

något alla gick igenom vid en förändrad livssituation då ens livskamrat drabbats av 

Alzheimers sjukdom. Sorgen medförde känslor så som nedstämdhet, ledsamhet, ensamhet 

och irritation och dessa känslor återkom från dag till dag. Den tunga situationen anhöriga 

försattes i kunde leda till stress, sömnlöshet, utmattning, depression och oro. Känslorna kunde 

bli svårhanterliga och det var svårt att hålla upp en fasad när sorgen var som starkast. Sorgen 

fick inte ta för stor plats i vardagen men det var svårt att hålla tårarna inne. En sorg växte sig 

starkare ju mer sjukdomen tog över deras makes/makas liv. Att vara själv i den svåra 
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situationen var mycket svårt. En stark förtvivlan och frustration kunde tydligt visa sig 

dagligen. 

Sjuksköterskan har ett ansvar att upprätthålla en fysisk och psykosocial miljö för att göra 

möten och förändringar möjliga för patienten och familjen. Oftast är det sjuksköterskan som 

bjuder in till möten men det kan även vara familjen som efterfrågar detta med sjuksköterskan. 

Relationen till familjen utgörs utifrån hur sjuksköterskan uppträder vid första tillfället. Det är 

av största vikt att som sjuksköterska vara trevlig, lyhörd, respektfull och hjälpsam i första 

mötet för att familjen ska kunna få ett förtroende. Om sjuksköterskan uppträder på detta sätt

kan det ge en trygg och öppen relation som skapar samarbete och tillit mellan sjuksköterskan 

och familjen. Det är viktigt att lyssna på familjens egna upplevelser för att kunna erbjuda ett 

betydelsefullt samtal som sedan kan leda till att rätt hjälp och stöd ges. Sjuksköterskan kan 

underlätta, skapa förutsättningar och stötta familjen i deras mål till förändring men 

sjuksköterskan kan inte på egen hand åstadkomma förändringen för familjen. (Benzein, 

Hagberg & Saveman, 2017). 

Fyndet i resultatet jämfört med ovanstående beskrivning visar att de sorgekänslor som de 

anhöriga upplevde hade kunnat minimeras om dessa samtal och en relation med en 

sjuksköterska hade funnits. De anhöriga fick aldrig hjälp av en sjuksköterska och därmed 

uteblev chansen att få ett samtal som kunde leda till att de anhöriga och deras make/maka 

kunde få rätt hjälp och stöd. De anhöriga upplevde inte att de hade någon förtroendefull 

relation med någon professionell person. 

Slutligen under kategorin känslan av ett ökat ansvar hos den anhörige visade resultatet att 

anhöriga till en make/maka med Alzheimers sjukdom fick ett mycket stort ansvar. 

Maken/makan klarade oftast att bo kvar hemma de första åren eftersom symtomen kom 

smygande och försämringen skedde över lång tid. Detta resulterade i att anhöriga fick ta ett 

stort omvårdnadsansvar. När diagnosen var fastställd lades det ännu mer ansvar på den 

anhörige. Vidare beskrevs det i resultatet att de anhöriga ansvarade själva för att finna vilka 

stöd och hjälpinsatser som fanns att tillgå.

Persson & Zingmark, (2006) förklarar att makarna upplever en känsla av belastning över att 

vårda sin partner med Alzheimers. Den anhörige får automatiskt ett ansvar i att upprätthålla 

en normal vardag i hemmet både för sig själv och för sin make/maka. Den anhörige blir mer 
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upptagen med de nya vardagliga förändringarna och den pågående processen sjukdomen 

medför. Allt ansvar och måsten i vardagen gör att de friska makarna blir fokuserade på att 

göra allt för sin make/maka, (Persson & Zingmark, 2006). 

Svensk sjuksköterskeförening, (2015) menar på att en viktig omvårdnadsåtgärd inom den 

familjecentrerade vården är att erbjuda hälsostödjande familjesamtal. Det ska genomföras tre 

samtal med familjen, dels familjesamtal, samt att vården skall skicka ut ett avslutande brev, 

och det skall ske en uppföljning med familjen. Det är två samtalsledare som bär detta ansvar. 

Den familjefokuserade omvårdnaden beskriver vidare att familjen utgör en både central och 

viktig roll utöver det som vården erbjuder. Det är ofta som anhöriga eller närstående 

förväntas agera vårdgivare till sina närstående. Forskning visar på att anhöriga upplever 

vården av sin familjemedlem som en stor börda, samt att de anhöriga blir väldigt utmattade, 

(Svensk sjuksköterskeförening 2015).  

Fyndet över vad som beskrevs hur det ska gå till i teorin överensstämmer inte med resultatet 

och hur de anhöriga upplevde vårdens ansvar. Det var således ingen av de anhöriga i 

patografierna som erbjöds dessa samtal.  Således kan den familjefokuserade omvårdnadens 

fynd dras som en parallell till denna kategori då de anhöriga upplevde att det förväntades av 

sjukvården att de skulle anta rollen som vårdare för sin make/maka. 

Rosenberg & Tokovská, (2017) beskriver motsatsen av tidigare fynd, de menar att en del 

familjevårdgivare upplever att de fått praktisk hjälp från stödgrupper. En del beskriver även 

att de får praktisk hjälp ifrån vårdgivare eller sjuksköterskor från särskilt boende. 

Stödgruppen har visat sig vara användbar för att få ny information, men också för att dela 

med sig av medlemmarnas egna erfarenheter. Att få nödvändig information och erfarenheter i 

utbyte mellan varandra är en stor hjälp och medlemmarna fick en känsla av samhörighet. 

(Rosenberg & Tokovská, 2017).

Raivio, Laakkonen & Pitkälä, (2011) pekar på att makarna till en individ med Alzheimers 

sjukdom tycker det är svårt att få information om olika tjänster och att servicesystemet är

komplicerat och svårt att förstå. En maka beskriver att informationen uteblev ofta om vilket 

typ av stöd det fanns rättigheter till. Ett flertal makar föreslog att det skulle finnas en 

kontaktperson eller en plats att hänvisas till för att få information. Även ett möte att diskutera 

hjälpinsatser skulle vara till stor hjälp. Vårdgivarna ansåg att tjänstesystemet är komplicerat 
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även för myndigheterna. Vidare menar de på att deras vardag skulle underlättas mycket om 

det kom hem en vårdpersonal till dem en gång i månaden för att se hur de hanterar 

situationen och se vad de behöver. Biståndshandläggarna behöver alltid mer information 

kring deras livssituation men makarna tycker det är svårt att veta exakt vilken information 

som behövs anges. Biståndshandläggarna var ofta misstänksamma till deras behov av stöd 

och tjänster. När de väl fick lov att ansöka om olika tjänster skedde det förseningar i 

biståndshandläggarens beslutsfattande vilket gjorde att vårdsituationen hann försämras, 

Raivio, Laakkonen & Pitkälä, (2011). 

Således visade även fynden i artikeln skriven av Gibson, Anderson och Acocks (2014) att 

vårdgivare tar ett stort ansvar för sin anhörige med Alzheimers sjukdom. De visade även på 

att 45,7% av de deltagande vårdgivarna upplevde att de olika tjänsteleverantörerna av olika 

typer av stöd inte förstår deras behov. 84% av deltagarna i studien anser även att allmänheten 

inte heller förstår deras behov, Gibson, Anderson och Acocks (2014). Fyndet 

överensstämmer med vad resultatet visade. Det finns hjälpinsatser för således både 

maken/makan men även för de anhöriga. Trots detta uppmärksammas det inte från vårdens 

sida att familjen är i behov av stöd. Sorgen och den psykiska påfrestningen hos den anhörige 

hade således kunnat mildras genom att de blivit informerade och tilldelade det stöd som fanns 

att tillgå. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det finns hjälp och stöd att få som anhörig men 

att detta inte erbjuds. I samband med att det inte erbjuds är därmed de anhöriga inte 

uppdaterade eller informerade om vad som finns att tillgå. Slutsatsen kan därmed dras att de 

anhöriga kunnat uppleva sin livssituation mer hanterbar och kunnat få hjälp med den 

psykiska påfrestning som de var dag utsattes för, om vården hade tagit sitt ansvar. 

Slutsats
Då en make/maka drabbas av Alzheimers sjukdom övertar den anhörige en roll som vårdare.

Den anhörige påverkas starkt psykiskt och det nya livet medförde således ett flertal starka 

känslor. Ett stort ansvar för både sin make/maka samt vardagen antogs av den anhörige. 

Maken/makan samt den anhörige blev aldrig erbjudna något stöd från vården utan detta fick 
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självständigt letas upp. Det är viktigt att som sjuksköterska uppmärksamma anhöriga hur 

tungt det är att vårda på egen hand och vara behjälpliga med vilka insatser och stöd de kan få 

för att underlätta vardagen. Den familjefokuserade omvårdnadens mål om att ge 

hälsostödjande samtal samt se familjen som en enhet stämde således inte in i praktiken.

Arbetet ger goda kliniska implikationer genom att ge vårdpersonal en god insikt i en anhörigs 

vardag. Det behövs mer forskning kring hur anhöriga upplever sin situation som vårdare för 

att uppmärksamma hur påverkade de blir både fysiskt och psykiskt. Vården gör sig själva en 

tjänst att sätta in hjälpinsatser i tid innan det är för sent då den anhöriga till slut också blir en 

patient.

Självständighet 
Arbetet har skrivits gemensamt, böckerna lästes på varsitt håll och meningsenheterna 

plockades ut enskilt. Därefter gjordes analysen gemensamt. Johanna skrev inledningen, samt 

rubrikerna familjefokuserad omvårdnad och att vara anhörig i bakgrunden. Vidare skrev 

Linnea rubriken Alzheimers sjukdom i bakgrunden. Vad gällande metoden skrev Johanna 

design, dataanalys och etiska överväganden. Urvalet skrevs gemensamt. Linnea skrev 

datainsamlingen. I resultatet skrev Johanna kategorierna förändrad relation och psykisk 

ohälsa hos den anhörge. Linnea skrev kategorin Ökat ansvar och skuldkänslor i vardagen.

Vad gällande metoddiskussionen så var det Johanna som skrev denna. Resultatdiskussionen 

skrevs gemensamt. Slutsatsen skrevs gemensamt. 



25

Referenser
Alsterlund, E. (Red.). (2010). Den längsta ronden: Om kärlek, demenssjukdom och 
anhörigvård. Stockholm: Forum. 

Almkvist, O. (2013) Kognitiv funktion vid Alzheimers sjukdom. I A. Nordberg (Red.) 
Alzheimers sjukdom. Studentlitteratur: Lund. 

Assarsson, U. (Red.). (2015). Ett långsamt farväl: om en relation i nöd och lust med 
Alzheimer. Idus förlag. 

Benzein, E., Hagberg, M., & Saveman, B-I. (2017) Relationen mellan familj och 
sjuksköterska – ett systematiskt förhållningssätt. I E. Benzein., M. Hagberg., & B-I. Saveman 
(red.), Att möta familjer inom vård och omsorg. (upplaga 2, S. 53–63) Lund: Studentlitteratur 
AB. 

Danielson, E. (2012) Kvalitativ innehållsanalys. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori 
och metod – Från idé till examination inom omvårdnad. Uppl. 1:2, s. 329-342. Lund: 
Studentlitteratur 

Dahlborg-Lyckhage, E. (2012). Att analysera berättelser (narrativer). I F. Friberg (Red.). 
Dags för uppsats – vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (upplaga 2:4) s. 161-
173. Lund: Studentlitteratur AB. 

Ekman, S-J., Eriksdotter-Jönhagen, M., Fratiglioni, L., Graff, C., Jansson, W., Kivipelto, M., 
Robinson, P., Tjernberg, L., Wahlund, L-O. (2011). Alzheimer. Stockholm: författaren och 
Karolinska Institutet University Press.

Fratiglioni, L., Kivipelto, M., & Qiu, C. (2013) Epidemiologi. I A. Nordberg (Red.) 
Alzheimers sjukdom. Studentlitteratur: Lund. 

Grabher, B-J. (2018). Effects of Alzheimer Disease on patients and their family, Journal of 
nuclear medicine technology, 46(4), 335-340. Doi: 10.2967/jnmt.118.218057

H. Graneheim, U., Lindgren, B-M., Lundman, B. (2017). Methodological challenges in 
qualitative content analysis: A discussion paper. Nurse Eduation Today, 56, 29-34. Doi: 
10.1016/j.nedt.2017.06.002

Henricson, M. & Billhult, A. (2012). Kvalitativ design. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig 
teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad. (s.129-137). Lund: 
Studentlitteratur AB. 

K. Gibson, A., A. Anderson, K & Ackocks, S. (2014). Exploring the service and support 
needs of families with early-onset Alzheimer’s disease. American journal of Alzheimer’s 
Disease 6 other Dementias, 29(7), 596-600. doi: 10.1177/1533317514558160

Kristensson, J. (2014). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik: för studenter 
inom hälso- och vårdvetenskap. Stockholm: Natur och kultur. 



26

Lag om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460). Hämtad från Riksdagens 
webbplats https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/lag-2003460-om-etikprovning-av-forskning-som_sfs-2003-460

Lane, A. C., Hardy, J. & Schott, M. J. (2018). Alzheimer’s disease. European Journal of 
Neurology, 25(1). 59-70. Doi: 10.1111/ene.13439

Leissner-Andersson, I. (Red.). (2011). Allt är inte som vanligt. B4PRESS.

Liu, S., Li, C., Shi, Z., Wang, X., Zhou, Y., Liu, S., Liu, J., Yu, T., & Ji, Y. (2016) Caregiver 
burden and prevalence of depression, anxiety and sleep disturbances in Alzheimer’s disease 
caregivers in China. Journal of Clinical Nursing, 26, 1291–1300, doi: 10.1111/jocn.13601

Mork-Rokstad, A-M. (Red.). (2018). Se vem jag är!: Personcentrerad vård vid 
demenssjukdom(1:1). Lund: Studentlitteratur AB. 

Nylander, T. (Red.). (2003). Stiltje: En berättelse om segling, kärlek och Alzheimers sjukdom. 
Stockholm: Nautiska förlaget. 
Olsson, H & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa 
perspektiv(tredje upplagan). Stockholm: Liber AB. 

Persson, M., & Zingmark, K. (2006) Living with a person with Alzheimer’s disease: 
Experiences related to everyday occupations. Taylor & Francis - Scandinavian Journal of 
Occupational Therapy, 13, 221-228, DOI: 10.1080/11038120600691066

P. Roland, K., & L. Chappell, N. (2017).  Caregiver Experiences Across Three 
Neurodegenerative Diseases: Alzheimer’s, Parkinson’s and Parkinson’s With Dementia. 
Journal Of Aging And Health, 31(2), 256-279. Doi: 10.1177/0898264317729980

Raivio, M., Laakkonen, M-L., & Pitkälä, K. (2011) Alzheimer’s Patients’ Spouses Critiques 
of the Support Services. International Scholarly Research Network ISRN Nursing. 1-8.
doi:10.5402/2011/943059

Sandman, L. & Kjellström, S. (2013). Etikboken: etik för vårdande yrken(upplaga 1:6). Lund: 
Studentlitteratur AB. 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom – Stöd för 
styrning och ledning. Hämtad från: 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20739/2017-12-2.pdf

Svensk sjuksköterskeförening. (2015). Hämtad 2019-04-16 från 
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-
sjukskoterskeforening/ssf-om-publikationer/ssf.om.familjefokuserad.omvardnad.webb.pdf

Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani. (2011) Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan 
forskning och klinisk verksamhet (uppl 3) Studentlitteratur: Lund 

Wright. M. L., Watson. L. W., & Bell. M. J. (2002) Familjefokuserad omvårdnad. Lund: 
Studentlitteratur AB.



27

Bilaga 2

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori

Det gör så ont i 

mig att jag inte 

längre kan 

känna den 

kärlek som vi 

hade förr. Allt 

som rör mina 

känslor nu 

handlar om 

omvårdnad.

Kärleken för 

honom finns inte 

där längre. 

Känslorna 

handlar nu om 

omvårdnad. 

Förändrad 

kärleksrelation

- Upplevda 

känslor 

orsakade av en 

förändrad 

relation

Jag är inte 

längre hustru 

och älskarinna, 

jag är vårdare 

och vän och vi 

har inte samma 

syn på detta.

Jag är inte längre 

hans fru utan jag 

har blivit hans 

vårdare.  

Förändring - Upplevda 

känslor 

orsakade av en 

förändrad 

relation
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Han behöver 

stöd, 

uppmuntran och 

kärlek. Det 

paradoxala är 

att jag aldrig får 

detsamma från 

honom, så vem 

ska ge mig stöd, 

uppmuntran och 

kärlek?

Han behöver 

stöd, 

uppmuntran och 

kärlek, men vem 

ska ge mig stöd?

Behov av stöd - Upplevda 

känslor 

orsakade av en 

förändrad 

relation

Har konstaterat 

att jag 

egentligen går 

igenom ett 

sorgearbete över 

att vår relation 

så sakta 

kommer att ta 

slut, - även om 

vi kommer att 

Genomgår ett 

sorgearbete över 

vår relation som 

snart kommer ta 

slut, trots att vi 

fortsätter leva 

tillsammans.

Relation på väg 

mot sitt slut. 

- Upplevda 

känslor 

orsakade av en 

förändrad 

relation
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fortsätta leva 

med varandra.

Jag blev 

utestängd från 

din värld, 

liksom du från 

min.

Vi är utestängda 

från varandras 

världar. 

Utanförskap - Upplevda 

känslor 

orsakade av en 

förändrad 

relation


