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Sammanfattning 
När en familjemedlem drabbas av Alzheimers sjukdom förändras hela livssituationen för de 

närstående. För att kunna ge en individanpassad omvårdnad med god kvalitet för personer 

med Alzheimers sjukdom krävs en bra samverkan mellan sjuksköterskan och de närstående. 

Genom att få en ökad förståelse och kunskap om de närståendes upplevelser har 

sjuksköterskan möjlighet att möta de närståendes behov och stödja dem i vårdarrollen. Syftet 

med studien är att belysa upplevelsen av att vårda en person med Alzheimers sjukdom i 

hemmet. Metoden utgår från Lundman och Graneheims kvalitativa innehållsanalys där tre 

självbiografier granskas och analyseras. Analysen resulterade i tre kategorier med tre 

tillhörande subkategorier. Kategorierna är sorg, förändrad livssituation och ljuspunkter. De 

närstående lever dagligen med sorgen och saknaden av det som varit. Vardagen tillsammans 

med en person med Alzheimers sjukdom fylls av fysisk och psykisk belastning och risken för 

utmattning är stor. Samtidigt upplever de närstående ljuspunkter tillsammans med sin 

livspartner som får dem att fortsätta att orka vårda den Alzheimers sjuka personen i hemmet. 

 

Nyckelord: Alzheimerssjukdom, kvalitativ litteraturstudie, närståendes upplevelser, 

sjuksköterska, vård i hemmet
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INTRODUKTION 
 
Som sjuksköterskor kommer vi i kontakt med personer med demens och deras närstående 

både inom somatisk vård, öppenvård och hemsjukvård. Det är viktigt att sjuksköterskan som 

vårdar personer med demens skaffar sig kunskap om patientens behov och livssituation för att 

kunna upprätthålla en god livskvalitet. Statens offentliga utredningar (SOU1997:51) betonar 

vikten av ett individuellt bemötande där personliga behov, vanor och intressen respekteras 

eftersom varje människa är unik och har sin egen historia. För att uppnå detta krävs, framför 

allt för personer med demens, ett samarbete mellan sjuksköterskan och de närstående. Geijer-

Edgren och Rausch (1999) framhåller att personalen kan hjälpa personen med demens att 

bevara ”livslinjen” genom att ha de närstående som samarbetspartners. De poängterar att ett 

gott samarbete ökar livskvaliteten både för den sjuke och för deras närstående samt 

underlättar personalens arbete. 

 

 När en ofrivillig förändring av tillvaron sker, till exempel när någon närstående drabbas av en 

demenssjukdom, uppstår ofta en krisreaktion. Vårdpersonalen är inte alltid medveten om den 

kris och krisbearbetning som den närstående går igenom (Almberg & Jansson, 2002). Om vi 

som sjuksköterskor inte visar de närstående förståelse för situationen och ger det stöd som 

krävs, finns det risk för att de närstående inte lyckas ta sig igenom krisens faser. Det viktiga 

samarbetet mellan närstående och vårdpersonal kommer då inte tillstånd. Weman, Kihlgren 

och Fagerberg (2004) har undersökt arbetssituationen och samarbetet med närstående ur 

sjuksköterskans perspektiv på särskilda boende i kommunen. De menar att ett utökat 

samarbete mellan vårdpersonal och närstående är viktigare när det gäller personer med 

demens än äldre utan demens eftersom dessa närstående ofta har svårt att acceptera 

demensdiagnosen och behovet av information och stöd är stort. En förståelse för de 

närståendes situation, deras reaktioner och upplevelser av att deras livskamrat/vän har 

drabbats av demens, är en förutsättning för att sjuksköterskan ska kunna erbjuda god kvalitet 

på omvårdnaden. 

 

 
BAKGRUND 
 

I Sverige finns det drygt 150 000 personer som lider av någon form av demenssjukdom 

(Almberg & Jansson, 2002). Av dessa får 50-70 procent diagnosen Alzheimers sjukdom. 
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När antalet äldre ökar i vårt land, ökar också antalet människor som insjuknar i demens, 

eftersom sjukdomen ökar med stigande ålder (Marcusson, Blennow, Skoog & Wallin, 2003). 

Enligt Almberg och Jansson (2002) är det 70 procent av dem som har diagnosen demens som 

vårdas av närstående. Antalet närstående som tar ett stort ansvar för omvårdnaden som sker i 

hemmet ökar. De utför uppgifter som annars skulle utföras av vård- och omsorgspersonal. 

Detta gör dem till en oerhört betydelsefull grupp och det är av stor vikt att forskning utgår 

från ett helhetsperspektiv med ett mer familjecentrerat synsätt. Att kunna ge rätt stöd åt 

närstående så att de orkar med livssituationen och upplever meningsfullhet i sitt dagliga liv är 

en viktig uppgift för sjuksköterskan. Newby (1996) har studerat vilka faktorer som påverkar 

familjen där en av familjemedlemmarna har en kronisk sjukdom. Det framkommer i artikeln 

att det är en utmaning för sjuksköterskan att bemöta och förstå behoven hos den närstående i 

samma utsträckning som hos patienten. 

 
Närståendes roll 
Med närstående menar vi en person som står den demenssjuke nära och delar hans eller 

hennes vardag. Det kan vara en maka/make, barn, syskon, släkting eller nära vän.  

 

När man som närstående får ta ansvar för en person som behöver mycket hjälp och stöd 

innebär det oftast att livet blir annorlunda än tidigare. Det finns en risk att man glömmer bort 

sig själv och försummar sina egna behov som sömn, umgänge med vänner, fysisk och psykisk 

aktivitet. Demenssjukdom brukar ibland kallas ”de närståendes sjukdom” (Ekman, 

Eriksdotter-Jönhagen, Fratiglioni, Graff, Jansson, Robinson, Tjernberg & Wahlund, 2002). I 

en studie av Samuelsson, Annerstedt, Elmståhl, Samuelsson och Grafström (2001) söker man 

efter en djupare förståelse för närståendes börda och erfarenhet av att vårda en släkting som 

drabbats av Alzheimers sjukdom. Resultatet visar på en emotionell belastning. Isolering och 

utanförskap är två starkt bidragande orsaker. Det är framför allt äkta makar som upplever 

detta, de känner sig fångade och upplever en brist på frihet, om de som närstående inte har 

någon att dela ansvaret med. När den närstående inte kan leva upp till omgivningens eller 

egna förväntningar utlöses känslor av otillräcklighet, skuld, skam och dåligt samvete 

(Almberg & Jansson, 2002). Samuelsson et al (2001) beskriver också i sin studie närståendes 

oro över risken att inte kunna ta hand om den sjuke om han eller hon själv exempelvis skulle 

bli sjuk, med tanke på den demenssjukes hjälplöshet och sårbarhet. Kraven på de närstående, 

både de egna och utifrån kommande krav, är stora. Blir kraven allt för stora kan det leda till 

ohälsa hos de närstående samt medföra negativa konsekvenser för de demensdrabbade. 
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Pinquart och Sörensen (2006) undersökte i sin studie vilka åtgärder som kan hjälpa till att 

minska kraven och bördan för de närstående. Studiens resultat visar att det krävs tidiga 

skräddarsydda och multipla åtgärder, till exempel personlig rådgivning/utbildning, dagvård 

och hemtjänstinsatser, för att se resultat på närståendes välmående. Täta uppföljningar för att 

bedöma belastningen och den upplevda bördan för de närstående, därefter om behovet finns, 

direkta åtgärder. Ju tidigare de individuella åtgärderna sätts in desto bättre blir resultatet. 

 
En hel del studier har gjorts på närståendes upplevelser av sitt liv tillsammans med 

maka/make som har drabbats av Alzheimers sjukdom. Persson och Zingmark (2006) har detta 

syfte i sin studie, att belysa vardagslivet i just dessa familjer. Det var åtta personer som deltog 

i studien, de intervjuades med ett fåtal öppna frågor. Resultatet visar att det finns en strävan 

efter att få vardagen så meningsfull som möjligt för båda med initiativ från den friska 

partnern. De som sedan tidigare hade många gemensamma aktiviteter och intressen hade 

större möjlighet att finna gemensam källa för glädje även i den nya livssituationen. Om inte 

aktiviteten direkt kunde utföras som tidigare fanns det ofta liknande aktiviteter som gav en 

mening för båda parters livskvalitet. Vidare i studiens resultat belyses upplevelsen av sorg, 

förlust och känslan av otillräcklighet. De uttrycker rädsla att inte klara av eller orka fortsätta 

ta hand om sin sjuka partner, ett tvivel på sin egen förmåga som vårdare. Ensamhetskänslan 

trots tvåsamheten kommer också fram i studien, förlust av det som tidigare varit. Som ett stöd 

för att anpassa sig till den nya livssituationen upplever deltagarna att nära vänner och 

släktingar är värdefullt. Att få små andningshål i vardagen, tid för sig själv och få möjlighet 

att ladda batterierna är viktigt. 

 

Mayer (2001) har i sin studie intervjuat sex män och fyra kvinnor om deras upplevelser och 

erfarenheter av att vara närstående till en Alzheimer sjuk make/maka.   

De närstående upplever en sorg över situationen men också sorg som omfattar andra 

dimensioner. Ängslan, oro inför framtiden, förlust av självbestämmande, saknad av 

integrationen med partnern, sömnstörningar, minskad tid för återhämtning och socialkontakt 

och ilska. I artikeln beskriver de närstående känslor som förtvivlan, hjälplöshet, ensamhet, 

skuldkänslor, nedstämdhet och ruelse. Några närstående känner att de blivit bestulna på de 

gyllene åren. Det de närstående upplever som jobbigast är att den sjukes personlighet ändrats, 

de lever med en främling. Att vara behövd, känna sig värdefull, kunna återbetala för den 

godhet som make/maka givit dem tidigare i livet och känslan av att göra ett bra jobb är 

positiva saker som de närstående tar upp. 
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I en annan studie intervjuas 14 män om vilka upplevelser de har av att vårda sina fruar som 

alla hade en demensdiagnos (Russell, 2001). De närstående beskriver att de känner sig 

isolerade men även upplever en tillgivenhet, ansvar och engagemang. Något många av 

männen tvingas lära sig är att laga mat och ta hand om hemmet. Man upplever det som en 

jobbig situation samtidigt som man känner sig behövd. För att orka fysiskt och psykiskt är det 

viktigt för männen att få återhämta sig med vänner och familj. Många av männen beskriver 

precis som i ovan artikel att de nu får chansen att återbetala sina fruar för allt jobb som de 

tidigare la ner på barn, familj och hem. 

 

Galvin, Todres och Richardson (2005) gör i sin studie en serie av intervjuer med endast en 

deltagare. Syftet är att undersöka den närmaste miljön kring en anhörigvårdare och hans 

upplevelser av Alzheimers sjukdom. Ett vidare syfte är att få insikt i den komplexa situation 

som anhörigvårdare har och med hjälp av detta stödja andra familjer i liknande situationer. 

Studien resulterar i tre kategorier: någonting är fel, att bli vårdare, skapa en mening. I den 

första kategorin tar författarna upp känslan av förlust av den gemensamma framtiden, 

isoleringen från omgivningen och nya strategier för att hålla förhållandet levande. Under 

vårdarrollen beskrivs den fysiska och psykiska utmattningen av att ständigt vara en 

närvarande vårdare, det värdefulla stödet från sjuksköterskan i hemsjukvården samt känslan 

av ångest och skuld vid överlämnandet av ansvaret till professionella vårdgivare. Under sista 

kategorin beskrivs vikten av att finna en trygg och kontinuerlig avlastning för båda parterna 

och som anhörigvårdare veta var det finns hjälp att få om något akut skulle inträffa.  

 

Efter genomgång av tidigare forskning inom ämnet framkommer det att de flesta studier 

utgörs av kvalitativa intervjuer med skiftande perspektiv. Ofta direkt med den närstående i 

fokus men även indirekt med sjuksköterskans perspektiv av hur den närstående upplever sin 

situation. Genom att analysera självbiografier skrivna av den närstående, där författaren fritt 

uttrycker sin upplevelse utan styrning av en forskningsfråga, hoppas vi kunna fånga 

ytterligare dimensioner av den komplexa bilden det innebär att vara närstående till en person 

som har drabbats av Alzheimerssjukdom. 

 
Definition av demens 
Ordet demens kommer från latinets dementia och betyder ”från sina sinnen” eller 

”förståndsförlust”. Idag används ordet demens som ett samlingsbegrepp för ett antal 

sjukdomar (Bråne, 1997). 
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Klassifikationen i Sverige av demenstillstånd bygger dels på känd eller förmodad orsak till 

demens, dels på de sjukliga förändringarnas utbredningar i hjärnan. WHO: s klassifikation, 

ICD-10, utgör grunden för demensdiagnostik (Armanius-Björlin, Basun, Beck-Fris, Englund, 

Eriksdotter-Jönhagen, Gustafson, Lannfelt, Nygård, Sparring-Björkstén, Terzis, Wahlund & 

Wimo, 2004).  

För att en person ska få diagnosen demens krävs att minnesfunktionen är påverkad och andra 

kognitiva funktioner är nedsatta som t ex abstraktionsförmåga, omdömesförmåga, 

tankeförmåga eller planeringsförmåga. Dessa symtom ska vara så kraftiga att de påverkar 

dagliga aktiviteter. Personligheten och beteendet hos den sjuke ska vara förändrat och minst 

ett av följande symtom ska finnas: apati, irritabilitet, känslomässig labilitet eller förgrovning 

av socialt beteende. Den sjuke måste ha en bibehållen medvetandegrad. Symtomen ska ha 

varat mer än ett halvår (Melin & Bang-Olsen, 1999). 

 

Alzheimers sjukdom 
Läkaren och forskaren Alois Alzheimer beskrev 1907 det första fallet av Alzheimers sjukdom. 

Alzheimers är en mycket vanlig sjukdom hos äldre människor och är den tredje vanligaste 

dödsorsaken i västvärlden. Dock är sjukdomen ovanlig hos dem som är under 65 år. Kvinnor 

drabbas något oftare än män (Marcusson et al, 2003). Hjärnceller dör normalt under livet utan 

att det bildas nya, men vi har en betydande reservkapacitet och nervcellerna har förmåga att 

bilda utskott och på så sätt kompensera nervcellernas död (Brandt, Sahlin & Svensson, 1993). 

Vid Alzheimers sjukdom sker en fortskridande degeneration, förtvining av nervceller och det 

bildas senila plack samt neurofibriller (Marcusson, Blennow, Skoog & Wallin, 1997). Även 

om senila plack och neurofibriller är karakteristiska förändringar vid Alzheimers sjukdom är 

de inte specifika för sjukdomen. Det är ett mycket ovanligt fynd hos individer under 40 års 

ålder men förekommer hos de flesta som är över 80 år gamla (Marcusson et al, 2003). 

Sjukdomsförloppet vid Alzheimers sjukdom delas in i tre olika faser mild, medelsvår och svår 

demens. På senare år har även initialfasen av sjukdomen allt mer uppmärksammats. Nedan 

följer en kort beskrivning av de olika stadierna. 

 

 

Initialfasen – mild kognitiv störning:  

Sjukdoms symptom kommer smygande. Ofta börjar det med minnessvårigheter. Närminnet 

sviktar först men även högre hjärnfunktioner som förmågan till snabba associationer och att 

klara av hög belastning under stress kan påverkas tidigt. 



 6 

Det är inte ovanligt att personen känner oro och ångest inför denna nya situation. Även 

depressiva symtom förekommer. Personen som drabbats använder sig ofta av både medvetna 

(minneslappar) och omedvetna (undviker krävande uppgifter) strategier för att kompensera 

minnessvårigheterna. Närstående är i denna första fas sällan medvetna om att något är på tok. 

Denna fas kan vara mellan något år upp till 8-10 år.  

Mild demens:  

Minnesstörningen är uppenbar för närstående. Personen har svårt att uppfatta och förstå 

komplexa resonemang. Även att utföra praktiska moment på ett adekvat sätt blir svårt.  

Personen får svårigheter att hitta ord och orienteringsförmågan är påverkad både i tid och 

rum. Som regel är personen medveten om sina svårigheter och känner sig otillräcklig och 

mindervärdig. Uppvisar irritabilitet. Fasen varar mellan 1-4 år. 

Medelsvår demens: 

Denna fas domineras av en allt mer uttalad minnesstörning. Språket blir allt mer 

svårbegripligt och personen får svårt att läsa texten i en tidning. Dyspraxin leder till att det 

blir svårt att få på sig kläderna rätt. Personen har problem att hitta i sin omgivning. Det 

förekommer även allmänna kognitiva symtom som nedsatt koncentrationsförmåga och 

svårigheter att lösa vardagens problem. Personen kan te sig ointresserad och försjunken i sin 

egen värld. Lättare grad av emotionella symtom finns som minskad sjukdomsinsikt och 

känslomässig avflackning. Tilltagande beteendestörningar kan ses som aggressivitet, 

rastlöshet och sexuellt ohämmat beteende. Behov av stöd och hjälp i vardagen från närstående 

ökar markant. Fasen varar mellan 2-5 år. 

Svår demens: 

Under denna sista fas förvärras samtliga symtom. Personen kan inte komma ihåg namnen på 

de närstående och har svårt för att känna igen dem. Kan inte längre orientera sig. Inte sällan 

upprepas monotona fraser eller rörelser. Personen får allt svårare att klara ADL-funktioner 

och att äta själv. I slutstadiet är personen rullstolsbunden eller sängliggande, urin och faeces 

inkontinent och måste skötas helt. Hela kroppen tacklar av och personen går ofta bort i en till 

demenssjukdomen sekundär sjukdom som till exempel lunginflammation. Fasen kan vara 

under 1-4 år (Marcusson et al, 2003) 

 

Teoretisk referensram 
Att vara närstående till en person som drabbas av Alzheimers sjukdom innebär en förändring 

av det dagliga livet. Carnevalis (1996) omvårdnadsmodell handlar om sambandet mellan 

dagligt liv och funktionellt hälsotillstånd, dagligt liv och funktionellt hälsotillstånd är två 
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faktorer i en människas liv som är beroende av varandra och när sjuksköterskan planerar sin 

omvårdnad så bör det ske utifrån dessa två faktorer. Hur individens livskvalitet upplevs står i 

förhållande till balansen mellan krav i dagligt liv samt mellan individens inre och yttre 

resurser. Trots höga krav kan individen uppnå balans genom att sänka kraven så att de kan 

mötas av de inre och yttre resurserna (Carnevali, 1996). De inre resurserna utgörs av bland 

annat intellektuell styrka, kommunikation, sinnesstämning och vilja. Vid demens sviktar 

personens inre resurser på grund av sjukdom. Yttre resurser utgörs bland annat av ekonomi, 

bostad och medmänniskor. Närstående är en yttre resurs och när deras resurser inte räcker till 

för att tillgodose den sjukes behov blir målet för sjuksköterskan att stödja eller ta över delar 

av omvårdnaden. Carnevalis modell vill inte definiera hälsa som att individen är sjuk eller 

frisk, fokus läggs istället på att hitta en balans som kan bidra till hög livskvalitet oavsett 

individens hälsotillstånd. 

 
SYFTE 
  
Syftet med studien var att belysa närståendes upplevelser av att vårda en person med 

Alzheimerssjukdom i hemmet. 

 

STUDIENS BETYDELSE 
 

För att kunna upprätthålla god kvalitet och individuellt anpassad omvårdnad för personer med 

demens krävs en god samverkan mellan vårdpersonal och närstående. När det gäller att få en 

helhetsbild av personen med demens, intressen, personliga vanor och behov är de närstående 

en oerhört viktig grupp. Genom att ta reda på vilka upplevelser de närstående till personer 

med Alzheimers sjukdom har får vi en bättre kunskap och förståelse för de närstående vilket 

underlättar vårt samarbete runt den sjuke. Kvaliteten i verksamheter inom hälso- och 

sjukvården ska fortlöpande utvecklas och säkras, äldreomsorgen ska kontinuerligt kunna möta 

den enskildes individuella behov av omsorg och vård (SOSFS 2005:12).  
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METOD 
Denna studie baseras på en litteraturstudie av självbiografiska böcker. Genom att ta del av 

närståendes berättelser får vi en djupare beskrivning av människors egna upplevelser och 

erfarenheter. 

 
Datainsamling    
Kriterierna som vi hade var att böckerna skulle vara självbiografiska verk som den närstående 

själv hade skrivit och den närstående skulle ha varit delaktig i omvårdnaden av personen med 

Alzheimerssjukdom i hemmet. Böckerna skulle vara skrivna på svenska. Vi valde att inte 

begränsa oss till vissa årtal eftersom vi anser att upplevelser och känslor är de samma oavsett 

årtal.  

Vi sökte litteraturen via www.libris.kb.se. Vi använde sökordet Alzheimer tillsammans med 

klassifikationen Lz, som står för biografier i bibliotekskatalogen och kryssade i att verken 

skulle vara på svenska. Vi fick elva träffar. Två av böckerna var översatta till svenska från 

andra språk. En bok fanns i två upplagor. En bok handlade om tiden efter flytt till vårdhem 

och en av böckerna var skriven av den Alzheimersjuke själv. En av böckerna var inte 

tillgänglig, en hade ett samhällsperspektiv i beskrivningen och i en var det oklart om det var 

en person med Alzheimers sjukdom det handlade om. Kvar fanns tre böcker som stämde 

överens med våra kriterier.  

 
 
Datamaterial 
Nedan följer en kortfattad presentation av de tre självbiografiska verk som vi valde. 

 

Bohman, G. (1990). Sagan om Gunnel. Stockholm: Bonnier. 101 sidor. 

Gösta, make till Gunnel, vill i sin bok skildra hur Alzheimers sjukdom steg för steg bröt ned 

den psykiskt och fysiskt starka kvinna som han gifte sig med 1934. Gösta beskriver Gunnels 

sjukdomstid från de första vaga tecknen på att någonting inte stämde fram tills dess hon 

kommer till Åkersberga sjukhus. Han berättar om de erfarenheter och svårigheter som han 

och familjen upplevde.  

 

Larsson, R. (1994). År med Maria - att leva nära en demenssjuk. Stockholm: Liber. 172 sidor. 

Marias make Rickard har i sin bok skildrat, i dagboksform, de tre år som Marias Alzheimer 

sjukdom var speciellt svår. Dagboken speglar Marias och Rickards dagliga situation med 

http://www.libris.kb.se/�
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Marias förvirring och ångest och hans trötthet, oro och reaktioner över situationen. Rickard 

beskriver även de erfarenheter han har av vårdens otillräckliga resurser. 

 

Nylander, T. (2003). Stiltje. Stockholm: Nautiska Förlaget. 191 sidor. 

1977 bröt makarna upp sitt ordnade liv för att under ett år segla till Västindien med sin 

älskade segelbåt Cantella. Sabbatsåret kom dock att utsträcka sig till flera decennier av båtliv 

på världshaven. Maken Torsten skildrar klarsynt och kärleksfullt de upplevelser han har av att 

hans hustru och seglarkamrat drabbas av Alzheimers sjukdom. Hösten 2000 tvingas paret att 

gå iland för gott. Torsten ser det som en livsuppgift att sköta sin hustru Clary och gör ett 

enastående jobb. Clary blir dock allt sämre och till slut tvingas han inse att han inte klarar att 

sköta henne hemma.  

 

Analys 
Vi använde kvalitativ innehållsanalysmetod med induktiv ansats som Lundman och 

Graneheim (2008) beskriver. Denna metod fokuserar på tolkning och granskning av texter. 

Dessa texter analyseras förutsättningslöst och kan till exempel vara baserade på människors 

berättelser om sina upplevelser.  
Vi läste båda litteraturen (analysenheten) för att vi skulle få en känsla för helheten. Vi 

reflekterade sedan tillsammans över innehållet i böckerna.  

Meningsbärande enheter, det vill säga meningar och stycken som innehöll information 

relevant för syftet, togs ut. Dessa meningsbärande enheter var grunden för vår analys. 

Under analysprocessen kondenserade vi meningsenheterna, det vill säga vi kortade ner texten 

för att den skulle bli mera lätthanterlig, dock bevarades det centrala i texten.  

De kondenserade meningsenheterna kodades. En kod är en etikett som kortfattat beskriver 

innehållet. Koderna grupperade vi i olika kategorier. En kategori innehöll flera koder med 

liknande innehåll. Vi fick till slut tre huvudkategorier. Dessa var ömsesidigt uteslutande och 

fullständiga vilket innebar att inga meningsbärande enheter hamnade i mer än en kategori 

eller föll mellan två kategorier. Våra tre huvudkategorier omfattar vardera tre underkategorier.  

I tabell 1 visar vi tillvägagångssättet under analysprocessen. 
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Tabell 1. Analysförfarande 

Meningsbärande 

enheter 

Kondenserade 

meningsenheter 

Kod Kategori Subkategori 

”Vem är du?” Jag visste 

att en dag skulle frågan 

komma, ändå kändes det 

som ett hugg i bröstet. 

(Nylander, 2003, s.169) 

 

Hugg i bröstet, 

min hustru känner 

inte igen mig. 

B=  

Sorgens-

uttryck 

Sorg  Saknad 

Clary erfordrade 

ständig passning och 

någon gång måste jag 

lämna hemmets väggar.  

(Nylander, 2003, s.180) 

Ständig passning D= 

Bundenhet 

Förändrad 

livssituation 

Utmattning 

Läste Britt-Marie 

Colstrup, en 

gammaldags roman  

för Maria. En flykt från 

verkligheten för oss 

båda. (Larsson, 1994, 

s.35) 

Verklighetsflykt 

för oss båda 

I=  

Glädje ämne 

Ljuspunkter Kärlek och 

glädje 

Hon hittade inte tillbaka 

och jag fick ibland 

tillbringa timmar oroligt 

letande efter henne. 

(Bohman, 1990, s. 71) 

Oroligt letande C=  

oro i 

vardagen 

Förändrad 

livssituation 

Utmattning 

 

RESULTAT 
Analysen resulterade i tre huvudkategorier med tillhörande tre subkategorier som redovisas i 

tabell 2. Kategorierna beskrivs var för sig i löpande text och illustreras med citat från 

datamaterialet. 
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Tabell 2. Kategorier och subkategorier 

Kategori Subkategori 

Sorg  Saknad  

Ilska 

Självförebråelse 

Förändrad livssituation Utmattning 

Ensamhet 

Isolering 

Ljuspunkter Kärlek och glädje 

Stöd 

Återhämtning 

 
 
 
Sorg   
I analysen framkom att sorg kan uttryckas på många olika sätt. Vi fick fram tre 

underkategorier som alla beskriver närståendes uttryck för sorg som känslor av Ilska, Saknad 

och Självförebråelse. Det fanns en längtan efter det förlorade och en besvikelse över att livet 

inte blev som man hade planerat. Drömmar och förhoppningar som man har haft om 

framtiden grusas sönder. Ingenting blir som det har varit och man måste acceptera det som 

man inte kan förändra. Man måste leva i den nya verkligheten. Det fanns en stor tomhet och 

saknad över det som varit men inte längre är. Att som älskande behöva skiljas åt därför att det 

inte längre fanns något alternativ var en stor sorg. De närstående anklagade sig själva när de 

inte orkade hålla skenet uppe.  

 

Saknad   
Analysen visade att makarna till den Alzheimersjuke personen upplevde en förlust över att 

förlora sin livskamrat.  Utåt sett såg hon likadan ut men hon var inte längre samma person. 

Det fanns en saknad över att inte längre kunna ha ett intellektuellt utbyte. Kommunikationen 

blev inte meningsfull. Ständig oro måste stillas och missförstånd måste klaras upp. Fantasi 

och verklighet vävs ihop av den sjuke. Det framkommer även i analysen att det fanns en 

saknad av en annan närhet än den rent fysiska. Att inte längre bli igenkänd av sin älskande var 

en stor sorg. Man levde tillsammans men ändå ensam. Han levde i sin värld och hon i sin. Den 

gamla samvaron fanns inte längre kvar. 
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”Våra blickar skulle aldrig mer mötas i samförstånd, bara som en opersonlig kontakt och då 

var det inte Clary med sina bruna, livliga ögon, utan en främmande kvinnas opersonlighet jag 

hade framför mig.” (Nylander, 2003, s 177) 

 

”Vad jag vet är att jag nu sitter vid den kvinnas sida som blev min hustru för mer än femtio år 

sedan och blev mor till mina barn. Men jag vet också – även om den vetskapen är svår att 

bära – att det mesta av det som betytt allt för oss i livet, inte längre finns kvar. Annat än i 

minnenas värld.” (Bohman, 1990, s 100)  

 

Den ålderdom man hade planerat kom nu inte att bli som man tänkt sig. Saker som man sett 

fram emot och längtat efter skulle nu inte att bli av. 

 

”Under kvällen kände jag en tagg i bröstet. Jag sålde inte för att jag ville utan för att 

omständigheterna inte medgav något annat alternativ………En epok i våra liv var slut.” 

(Nylander, 2003, s 130) 

 

 
Ilska      
Analysen visade att de närstående kände ilska över den situation som sjukdomen hos deras 

maka hade tvingat dem in i. Man ville att allt skulle vara som tidigare, innan sjukdomen bröt 

ut. Man kände ilska och smärta över att se sin älskade behöva lida. Det var svårt att acceptera 

sjukdomen och att livskamraten bara kommer att bli sämre. Det fanns ingen återvändo. Det 

man tidigare tog för givet i livet hade slitits ifrån en. Man frågade sig varför?                                                                                                                                                                                     

 

”Och som i all sorg finns hos mig också vrede, min ilska över situationen – varför har det 

blivit såhär, varför kan hon inte förstå, varför kan hon inte gå, varför kan det inte vara som 

förr!” (Larsson, 1994 s 128-129) 

 

”All protest, sorg, hat, måste få skrika ut, måste dånande få ett utlopp, måste få slita sönder 

allt och alla som bundit och binder, måste få skrika ut mot mig själv och allt som gått galet, 

all bunden sorg och nedtryckt ångest, allt som höll på att förstöra vårt liv, allt som vi inte 

kunde få tillbaka, allt som skulle sprängas i tusen bitar.” (Larsson, 1994 s 1994) 
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Självförbråelse    
Vi tolkade utifrån analysen att de närstående ofta förebrår sig själva. Vid flera tillfällen 

tappade de självbehärskningen mot den sjuka och efteråt fick de dåligt samvete. Desto tröttare 

den närstående var desto svårare var det att kontrollera känslorna och irritationen växte över 

makans oförmåga. Ansvaret över den sjuke tyngde och den närstående fick skamkänslor över 

att inte orka. Känslor av ruelse och ånger över att inte förstå vad som höll på att utvecklas hos 

sin livskamrat kom fram i analysen. Istället för irritation och förebråelser ansåg de att de 

kunde ha visat makan förståelse. De närstående hade svårt att koppla av när hustrun var på 

avlastning eftersom känslor av att vara orättvis och av att ha svikit gjorde sig gällande.  

 

”I hennes ögon kunde jag läsa bottenlös förtvivlan. Min ilska kom omedelbart av sig och jag 

blev så förbannad på mig själv att jag kunnat dunka huvudet i väggen.”  (Nylander, 2003 s 

174) 

 

”Jag kan känna mig som fången som fått permission en dag från fängelset. Fånglivets 

begränsningar följer honom. Trots friheten känner han kedjornas tyngd om benen.” (Larsson, 

1994 s 150) 

 

”Dagen blev ett enda långt helvete. Samvetet läxade upp mig för att jag svikit min plikt och 

fallit för den lättaste lösningen.” (Nylander, 2003 s 181) 

 

Förändrad livssituation   
Vår analys visade att livet och vardagen förändrades radikalt när den ena partnern drabbades 

av Alzheimers sjukdom. Kategorin Förändrad livssituation är uppbyggd av tre 

underkategorier; Utmattning, Ensamhet och Isolering. När sjukdomsförloppet fortgick blev 

det en ständig utmaning att upprätthålla en fungerande vardag för paren. Denna livsvärlds 

förändring för de närstående var mest påtaglig en bit in i sjukdomsförloppet, då personen som 

led av demens plågades av ökad oro och svårigheterna att lokalisera sig i hemmet blev 

påtaglig. Beroendet ökade och den närstående måste då ständigt vara närvarande för att 

skydda, lugna och sköta alla vardagliga situationer, dag som natt. Detta tillsammans med 

rädslan och oron över sjukdomsförloppet och den ständiga försämringen ledde till närståendes 

upplevelse av utmattning. Analysen visade att närstående kände sig ensamma när de inte 

längre kunde dela sin vardag och sina tankar med sin livspartner som de tidigare hade gjort. 

Det fanns samtidigt en rädsla hos den närstående att bli lämnad ensam när tidpunkten för flytt 
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eller avlastningsplats för den som led av Alzheimers sjukdom närmade sig. Den förändrade 

livssituationen innebar också att de närstående upplevde en isolering. De kände sig isolerade 

till hemmet med de vardagliga sysslorna och saknade de sociala kontakterna som fanns 

tidigare. 

 

Utmattning 
Som en följd av de fysiska och psykiska påfrestningar det innebär att vara närstående till 

någon som lider av demens, framkom det i analysen att det till slut uppkommer en upplevelse 

av utmattning. Den närstående levde ständigt under en känslomässig påfrestning som gav en 

oerhörd trötthet och tärde på den mentala hälsan. Analysen visade att det fanns en ständig oro 

och rädsla hos de närstående över vad som kunde hända i ovaksamma situationer och en oro 

över sjukdomsförloppet. För att kunna dämpa oron måste hela tiden vardagen förändras och 

anpassas efter den sjukes behov. Detta innebar att det inte fanns mycket plats för återhämtning 

och vila hos de närstående. Det visade sig att en känsla av maktlöshet uppkom när den 

närstående gav och gav men vardagen fungerade ändå inte tillfredsställande. Vardagen kunde 

beskrivas som en ständig kamp mellan sjukdomssymtomen och närståendes vilja att ge sin 

maka lugn och glädje. Det framkom av analysen att den fysiska utmattningen var en följd av 

sömnbrist och att ständigt vara en närvarande vän. Många Alzheimers sjuka har svårt att skilja 

på natt och dag. Känslor av oro och ångest uppkommer ofta nattetid. Detta tillsammans med 

den påfrestande vardagen ökade tröttheten hos de närstående som vårdade sin livskamrat. De 

närstående befann sig ofta på gränsen av sin förmåga och de balanserade hela tiden på 

marginalen av vad de orkar med. Den ständiga tröttheten ledde till att tålamodet tröt i olika 

vårdsituationer. 

 

”Jag var kommen till bristningsgränsen och kände att fortsätter det en stund till så slår jag 

till henne.” (Larsson, 1994 s 138) 

 

Det kom fram av analysen att den ständiga monotonin, att allt i vardagen och de gemensamma 

samtalen präglades av en oändlig upprepning som upplevdes väldigt påfrestande och 

tröttande. 

 

”Ändå är det inte det som mer eller mindre pågår varje dag som tröttar ut mig, utan att jag 

måste ställa upp och vara närvarande hela tiden, ordna, hitta på, hejda, svara på frågor, 

svara på frågor och svara på frågor.” (Larsson, 1994 s 121) 
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Ensamhet  

Analysen visade att ensamhetskänslor uppstod när ens partner drabbades av Alzheimers 

sjukdom. De närstående levde som vårdare och tyckte synd om makan men hade inget utbyte 

av samvaron. De var tillsammans men ändå ensamma, att inte längre kunna kommunicera 

med varandra bidrog till upplevelsen av ensamhet. De närstående beskrev situationen som en 

långdragen skilsmässa där makan kroppsligen var där men ändå frånvarande. Denna ensamhet 

var inte ett val de gjort. En bristande förståelse från omgivningen mynnade också ut i 

ensamhetskänslor. En annan ensamhet som framkom i analysen var när de närstående 

behövde skiljas från makan när hon så småningom flyttade till annat boende. Tomheten över 

att inte längre vara behövd och medvetandet om oåterkallelighet blev påtaglig. Att vara den 

som lämnas ensam när partnern till slut kommer att dö, att behöva lära sig att leva med 

ensamheten var en tung känsla. 

 
”Inte bara våra seglingar var borta, hela hennes liv var utsuddat och kvar fanns i stort sett 

bara tomhet.” (Nylander, 2003 s 176) 

 
”Påtvingad ensamhet är aldrig skönt, då kan ensamheten kännas som ett fängelse.” (Larsson, 

1994 s 169) 

 

”Under ett långt äktenskap har jag inte lärt mig att vara ensam. Mitt behov av gemenskap är 

stort.” (Larsson, 1994 s 50) 

 

Isolering 
Vardagen förändrades och de egna intressena blev åsidosatta, nya rutiner krävde en trygg 

miljö. Analysen visade att de närstående upplevde sig alltmer isolerade till hemmet. 

Isoleringen till hemmet och den bundenheten som upplevdes var en mycket svår förändring 

som gav upphov till känslor av instängdhet. De närstående upplevde att de blev berövade på 

all känsla av personlig frihet då personen som led av Alzheimers sjukdom krävde en ständig 

närvaro och oron blev svår om de lämnades ensamma. 

 

”Tapeterna associerade till taggtråd.” (Nylander, 2003 s 127) 

 

De närstående upplevde en isolering från omvärlden och det tidigare sociala livet de hade levt. 

Många gånger kunde det vara den närstående själv som valde att dra sig undan det sociala 

livet för att underlätta för sin livspartner. Det kom även fram att de upplevde att vännerna inte 
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visade den förståelse och engagemang som de närstående hade önskat. Omgivningen hade 

svårt att förstå den oro och sorg som sjukdomen medförde. Denna brist på förståelse ökade 

känslan av isolering. 

 

”Det är också svårt att de vi ringer till inte förstår ångesten hos Maria. Man förstår inte hur 

allvarligt det är, en nödsignal, att vi behöver omedelbar hjälp, att jag inte klarar det länge 

till.” (Larsson, 1994 s 90) 

 

”Ringde en god vän men förstod strax att han inte var intresserad av att lyssna.” (Larsson, 

1994 s 96) 

 

Ljuspunkter  
Det förekom även positiva upplevelser i analysen för de närstående som vårdade sin 

livskamrat med Alzheimers sjukdom. Kategorin Ljuspunkter är uppbyggd av tre 

underkategorier; Kärlek och glädje, Stöd samt Återhämtning. De närstående kände en glädje 

när de såg sin makas ursprungliga personlighet, det fanns fortfarande vägar att nå fram till sin 

livskamrat. Nya vägar för gemensam kommunikation hittades och fortfarande hade de 

gemensamma aktiviteter att glädjas åt. De närstående hittade oftast någon i vänkretsen eller 

någon av vårdpersonalen som de kunde känna ett förtroende för. Då fick de en möjlighet att 

prata av sig och känna ett betydelsefullt stöd i situationen. Att uppleva återhämtning var 

viktigt för att orka gå vidare i sin vårdarroll. Det kunde vara att sjukdomsförloppet stod stilla 

ett tag så att makarna kunde känna ett lugn i sin vardag eller att det fanns en fungerande 

avlastningsplats så att den närstående kunde vila och koppla av ett tag. 

 
Kärlek och glädje 
Det framkom av analysen att trots svårigheter i vardagen upptäckte paren nya sätt att umgås 

som möjliggjorde en känsla av gemensam glädje. Det kunde vara ett av parens tidigare 

gemensamma intressen som de märkte fortfarande fungerade som en glädjekälla för de båda, 

kanske med en viss modifiering. Det kunde vara att läsa en bok tillsammans, en 

skogspromenad eller en utflykt med bilen. Det var stunder när den närstående såg sin 

livspartners ursprungliga personlighet och upplevde att hon mådde bra, vilket skänkte mycket 

glädje och kraft. När de närstående upplevde den här ömsesidiga glädjen kände de även att 

relationen växte sig starkare. Det kunde vara korta stunder då parens blickar möttes och 

närheten till varandra och kärleken kändes mer påtaglig än någonsin. Nya vägar att 

kommunicera med varandra upptäcktes och den fysiska närheten blev allt viktigare. 
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”Att jag håller om henne och kramar henne är det bästa jag kan göra för henne och det är 

skönt för mig också för då kan jag för en stund glömma att det är som det är.” (Larsson, 1994 

s 47) 

 

Analysen visade också att det fanns ett uttryck av tacksamhet och gottgörelse för allt vad den 

sjukdomsdrabbade gett av omsorg och kärlek under ett långt liv. Detta gjorde att de 

närstående gjorde allt som stod i deras makt för att skänka tillbaka så mycket de orkade av 

kärlek och god omvårdnad. 

 

”Att byta blöjor på ungarna när de var små skulle aldrig falla mig in. På något vis kändes det 

här som en gottgörelse” (Nylander, 2003 s 134) 

 

”Vid måltider och promenader kan vi – tycker vi – också ge uttryck åt något av den 

gemenskap och vår tacksamhet för mors omsorg om oss under ett långt liv.” (Bohman, 1990 s 

99) 

 

Stöd 
I analysen framkom det att en del närstående upplevde stor förståelse och hjälpsamhet från 

omgivningen vilket bidrog till ett viktigt stöd för de närstående i vårdar rollen. Empatiska 

vänner som hade en förståelse för parets förändrade livssituation och som kunde ge stöd på 

deras och sjukdomens villkor var en oerhörd resurs.   

En bra kontakt med vårdpersonalen, där samarbetet mellan närstående, kontaktpersonen och 

personen som led av Alzheimers fungerade bra var ett värdefullt stöd. 

 

”Hon är verkligen lika mycket kontaktperson för mig som för Maria. Frågar alltid efter hur 

jag mår, något som jag sällan upplevt på alla ställen Maria varit.” (Larsson, 1994 s 163) 

  

Återhämtning 
Det förekommer perioder i sjukdomsförloppet när den demens drabbade uppvisade en viss 

förbättring vilket upplevdes som en återhämtnings fas och en oerhörd lättnad enligt analysen. 

Andra återhämtningssituationer fanns också, som att skriva ned alla upplevelser och 

bekymmer i dagböcker eller att få avreagera sig med spik och hammare. Vissa närstående 

upplevde återhämtning och avkoppling genom att prata med andra om allt möjligt förutom om 

just den närståendes situation. Ett besök i den gemensamma sommarstugan kunde upplevas 
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som en lättnad och en stund av återhämtning, där ute ställde inte omvärlden samma krav och 

anspråk på den sjukdomsdrabbade. En fungerande avlastningsplats som gav den 

sjukdomsdrabbade stimulans samtidigt som den närstående upplevde återhämtning var en 

fantastisk tillgång. 

Att uppvisa känslor och att inte bara svälja inåt kunde göra att det kändes lättare för stunden. 

 

”Jag hade alltid varit dålig på att gråta. Jag lärde mig nu att det är ett utmärkt sätt för att 

åter komma i balans. Ju intensivare jag kunde låta tårarna flöda desto mer återhämtade jag 

mig och kunde fungera som vanligt.”  (Nylander, 2003 s 145) 

 

DISKUSSION 
Metoddiskussion 
Syftet med studien är att belysa närståendes upplevelser av att vårda en person med 

Alzheimerssjukdom i hemmet. Vi valde att göra en litteraturstudie på självbiografiska verk. 

Här är det den närstående själv som har skrivit ner sina upplevelser utan styrning av en 

forskningsfråga. Om vi istället valt att granska vetenskapliga artiklar hade det funnits en risk 

att vi missat helhetsbilden av de närståendes upplevelse då en tolkning av deras upplevelser 

redan gjorts av artiklarnas författare. Vi sökte litteraturen via www.libris.kb.se. Sökordet 

Alzheimer användes tillsammans med bibliotekskatalogens klassifikation av självbiografier, 

Lz. Vi begränsade vår sökning till svenska verk då det annars fanns en risk att vi skulle missa 

nyanser i språket vid vår översättning. Vi fick elva träffar på en gång och kunde välja ut tre 

böcker som stämde överens med våra kriterier. De tre böckerna är alla skrivna av män. Vi tror 

inte att detta har påverkat resultatet då andra studier visat att upplevelserna är lika oavsett om 

det är män eller kvinnor som vårdar (Persson & Zingmark, 2006; Meyer, 2001). Ingen 

begränsning gjordes avseende årtal när böckerna skulle vara skrivna. Böckerna vi valde var 

skrivna 1990, 1994 och 2003. I resultatet framkommer inte någon skillnad mellan böckerna 

vad gäller årtal när böckerna var skrivna och de närståendes upplevelser av att vårda den 

Alzheimerssjuke i hemmet. Detta visar att årtalet inte hade betydelse för vår studie. Vi anser 

att böckerna har hög trovärdighet eftersom det är den anhörige själv som har skrivit ner sina 

upplevelser utan andras tolkningar.  

Vi använde oss av kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats som beskrivs av Lundman 

och Graneheim (2008). Vi valde denna metod eftersom den är användbar när man vill granska 

och tolka texter. Vi fick många meningsbärande enheter från våra tre analysenheter. Detta 

http://www.libris.kb.se/�
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gjorde att vi upplevde en viss svårighet att gruppera de kodade kondenserade 

meningsenheterna till kategorier och subkategorier. Under analysens gång diskuterade och 

reflekterade vi tillsammans för att inga missuppfattningar skulle uppstå. Detta tycker vi 

stärker trovärdigheten i resultatet. Trovärdigheten av studien stärks också av att vi utförligt 

har beskrivit hur vi har gått tillväga under litteratursökning och analys. Vi ger exempel på 

analysförfarande i tabellform. Avsikten med citat i resultat delen har varit att tydliggöra den 

närståendes upplevelser. Under arbetet med studien har vi haft kontinuerlig handledning.  

 
Resultatdiskussion 
Analysen resulterade i tre kategorier med tre tillhörande subkategorier. Resultatdiskussionen 

kommer att redovisas utifrån kategorierna; Sorg, Förändrad livssituation och Ljuspunkter. 

 

Sorg 
Sorg är något som finns i det dagliga livet och något som vi alla kommer i kontakt med. Alla 

typer av förluster som värderas högt av den drabbade följs av sorg. Resultatet av vår studie 

visar att de närstående upplever en saknad över att livet inte blev som man hade planerat. I 

Mayers studie (2001) framkommer på liknande sätt att de närstående känner sig bestulna på 

de bästa åren då man tillsammans skulle resa, dansa och delta i gemensamma aktiviteter. Vår 

analys av de självbiografiska verken visar att upplevelsen av förlust och sorg är en del av 

vardagen för den närstående. Hos den sjuke är personligheten och beteendet förändrat och de 

intressen som tidigare fanns finns inte längre kvar. Persson och Zingmark, 2006 beskriver 

liknande resultat i sin studie och studien som Meyers (2001) gjorde visar att integrationen 

med partnern saknas. Vår studie visar att de närstående upplever att de lever med en främling 

då deras älskade är förändrad. Man saknar det intellektuella utbyte som tidigare fanns. 

Resultatet visar att i sorgen finns även känslor av ilska. Man vill ha tillbaka det ”gamla” livet 

och har svårt att acceptera sjukdomen. Mayer (2001) beskriver att närstående känner ilska 

över att ha förlorat sin älskade och att istället för en jämställd ha fått ett ”barn” att ta hand om. 

Man beskriver att det finns en ilska över att tvingas in i en situation som man inte har valt. I 

vårt resultat fick vi fram att de närstående förebrår sig själva över att inte orka tillräckligt 

mycket. Känslor av ånger, ruelse, irritation och orättvisa gör sig gällande. Man känner skam 

över att lämna bort sin älskade. Galvin et al (2005) beskriver på liknande sätt i sin studie att 

de närstående kände ångest och skuld över att lämna över ansvaret till professionella vårdare 

när orken tog slut.  
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Förändrad livssituation 

Känslor av utmattning, ensamhet och isolering genomsyrar de självbiografiska böckerna. De 

närstående beskriver pressen de ständigt känner av att alltid finnas till hands. Vårt resultat 

visar att det är både den psykiska och fysiska påfrestningen av att leva tillsammans med en 

person med Alzheimerssjukdom som leder till utmattning. De närstående kan ha svårt att 

hantera de beteende som uppträder som en följd av diagnosen. Almberg och Jansson (2002) 

framhåller liknande upplevelser, att de kognitiva förändringar som glömska, 

orienteringssvårigheter och att inte bli igenkänd upplevs av de närstående som mycket 

stressande. Sjukdomsförloppet fortgår ständigt och det innebär att livssituationen förändras 

hela tiden. Vår analys visar att de närstående får anpassa sig och hitta nya rutiner för att få en 

fungerande vardag vilket beskrivs som mycket tröttande. Liknande resultat har Samuelsson et 

al (2001) fått i sin studie om närståendes upplevelse av att vara anhörigvårdare till en 

demenssjuk person, alla deltagarna upplever en tung börda och det visar sig framför allt vara i 

början av sjukdomen. Doris Carnevali (1996) menar att de närstående har en inre resurs som 

innebär en fysisk, psykisk och känslomässig styrka som gör att de klarar av att ta hand om sin 

maka/make som drabbats av Alzheimerssjukdom. Men om kraven i det dagliga livet blir för 

stora är det risk för att de närstående drabbas av utmattning och ohälsa om de inte får hjälp 

utifrån. Tanken med Carnevalis omvårdnadsmodell är att det ska råda balans mellan det 

dagliga livets krav och yttre och inre resurser. Pinquart och Sörensen (2006) poängterar i sin 

studie vikten av att sätta in individanpassade åtgärder så fort det är möjligt för att minska 

belastningen hos de närstående och undvika ohälsa. Det visade sig också i vårt resultat att det 

finns en ständig oro hos de närstående. En oro att inte orka med att fortsätta att vårda när 

sjukdomen förvärras och en oro att något skulle hända i en oaktsam situation. Känslor som 

kräver energi och leder till utmattning. Detta stämmer överens med resultatet i Samuelsson et 

al studie (2001) som visar på närståendes oro och rädsla över att själva bli sjuka och inte klara 

av att vårda sin maka/make. 

Känslor av ensamhet kommer fram i analysen. Att inte längre kunna kommunicera med 

varandra och dela vardagens tankar får de närstående att känna sig ensamma. Liknande 

resultat fick Persson och Zingmark (2006) fram i sin studie, de närstående upplever en 

ensamhetskänsla trots att de fortfarande lever i en tvåsamhet. I samma studie visar det sig att 

de närstående får inskränkt frihet genom att vara i vårdarrollen vilket leder till isolering. I vår 

studie framkommer att det ibland var den närstående själv som drog sig undan det sociala 

livet, dels för att det var mest praktiskt för att få vardagen att fungera och dels för att den 

närstående inte orkade på grund av utmattning. En del närstående upplever en brist på 
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förståelse från omgivningen med isolering som följd. Här var inte resultatet samstämmigt för 

en av de närstående hade aldrig upplevt brist på förståelse från omgivningen utan endast stöd 

och omtänksamhet. 

 

Ljuspunkter 
Vårt resultat visar även på positiva upplevelser för de närstående som vårdar sin partner med 

Alzheimerssjukdom. Det är känslor av kärlek och glädje, stöd och återhämtning. En av de 

positiva upplevelserna som framkommer av vår analys är att den fysiska närheten i flera 

avseende blir viktigare när inte närheten genom den verbala kommunikationen finns längre. 

Även Persson och Zingmark (2006) beskriver att närstående uppskattar närheten i vardagen 

mer och det känns också viktigare än före sjukdomen, det kan vara en utflykt i solen eller att 

dansa tillsammans. I samma studie kommer forskarna fram till att makar som före sjukdomen 

hade många gemensamma intressen och aktiviteter oftast har det lättare att hitta liknande 

aktiviteter där båda kan finna gemensam glädje trots sjukdomen. I studien Samuelsson et al 

(2001) framkommer att hur parets relation var före sjukdomen har stor betydelse för den 

närståendes upplevelse av den nya situationen. Vårt resultat visar att stöd från vänner eller 

hälso- och sjukvårdspersonal är en viktig resurs för de närstående. Utifrån Carnevalis (1996) 

omvårdnadsmodell är stöd från omgivningen ett exempel på en yttre resurs som krävs för att 

det ska råda balans mellan det dagliga livet och de yttre och inre resurserna. Persson och 

Zingmark (2006) beskriver i sin studie att få uppleva ett stöd från sin omgivning, vännerna 

eller vårdpersonalen upplevs som mycket positivt och stärkande för de närstående. Almberg 

och Jansson (2002) skriver också om vikten av känslomässigt stöd, att de närstående får 

möjlighet att ge uttryck för de negativa känslor som uppstår i samband med vårdarrollen samt 

att få möjlighet att träffa andra i liknande situation och utbyta erfarenheter. Att få 

återhämtning är oerhört viktigt för att den närstående ska fortsätta orka vara vårdare. 

Resultatet i vår studie visar att det är individuellt vad som upplevs som återhämtning för den 

närstående. Det kan vara att skriva dagböcker, få avlastning för en dag och göra vad man vill 

eller att sjukdomen tillfälligt förbättras och det blir en lättnad i vardagen. Galvin et al (2005) 

framhåller i sin studie att upplevelsen av återhämtning vid avlastningsperioder i hemmet eller 

på korttids boende, kommer först när de närstående känner sig trygga och vågar lita på 

vårdpersonalen när de lämnar över ansvaret för sin livskamrat. 
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Slutsats 
Sammanfattningsvis visar resultatet på både positiva och negativa upplevelser med att vara 

närstående till en person med Alzheimerssjukdom som vårdas i hemmet. Det finns en stor 

kärlek och önskan från de närstående att ge den demensdrabbade en så bra och innehållsrik 

vardag som möjligt. Samtidigt lever de närstående dagligen med sorgen och saknaden efter 

det som varit. Vardagen präglas av både fysisk och psykisk belastning, upplevelsen av 

bundenhet är påtaglig när personen som lider av Alzheimerssjukdom kräver mycket hjälp och 

tillsyn. Behovet av stöd och återhämtning är stort för att förhindra att de närstående ska 

drabbas av utmattning och depression. Vi som sjuksköterskor kan ge information, utbildning 

och stöd för att öka möjligheterna för de närstående att hantera sin situation och klara av det 

dagliga livet bättre. Att inte uppmärksamma de närståendes situation kan ge negativa 

konsekvenser för omvårdnaden av de Alzheimerssjuka. Det är även av vikt att använda de 

närstående som en resurs i vården, omvårdnaden kan både underlättas och förbättras genom 

att fråga och lyssna på de närståendes kunskap om den demensdrabbade. Denna 

litteraturstudie kan förhoppningsvis ge ökad kunskap om närståendes upplevelse vilket ger 

sjuksköterskan en beredskap att möta de närstående och ge det välbehövliga stödet. 
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