
 
 

 
 
Kandidatarbete i vårdvetenskap, 15 hp  

 

 

Upplevelser av att vårda sin partner med 
Alzheimers sjukdom i hemmet 
En kvalitativ litteraturstudie ur närståendeperspektiv 
 

Anna Holte 

Alexandra Nilsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handledare: Peter Petersson 

Sjuksköterskeprogrammet, kurs: VO1409 

Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa 

Karlskrona Januari 2013 



 
 

Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa,  
Sjuksköterskeprogrammet, kandidatarbete i vårdvetenskap 
Januari 2013 

 

Upplevelser av att vårda sin partner med 
Alzheimers sjukdom i hemmet 
 
Anna Holte 
Alexandra Nilsson 
 
 
Sammanfattning  
Bakgrund: Alzheimers sjukdom är den vanligaste demensformen i västvärlden. Många 
närstående vill så långt som möjligt under sjukdomsförloppet vårda sin partner i hemmet. De 
anser sig själv vara den som bäst utför vården då de känner till de unika behoven hos sin 
partner. I takt med sjukdomens progredierande förlopp ökar partnerns behov av stöd från den 
närstående. Detta leder till en ökad fysisk och psykisk belastning hos den närstående. 
Syfte: Syftet är att belysa närståendes upplevelser av att vårda sin partner med Alzheimers 
sjukdom i hemmet.  
Metod: Litteraturstudie utförd med kvalitativ metod. Analys utförd med kvalitativ 
innehållsanalys. 
Resultat: I föreliggande studies resultat framkommer det att vårdgivande närstående 
upplevde det som deras plikt att sköta partnern med Alzheimers sjukdom i hemmet. Hjälp 
från utomstående var inget alternativ eftersom de närstående ansåg sig var den enda som 
kunde skänka total trygghet. I takt med sjukdomens progredierande förlopp ökade ovissheten 
inför framtiden. Ovissheten inför framtiden ledde till tvivel inför fortsatt vård i hemmet. 
Slutsats: Mer kvalitativ forskning föreslås inom berört område. Detta för att ge ökad insikt i 
hur närstående upplever vardagen som vårdgivare i hemmet. Genom detta kan en bättre 
förståelse uppnås för de närstående som vårdar sin partner med Alzheimers sjukdom i 
hemmet. 
 

Nyckelord: Upplevelse, Alzheimers sjukdom, Närstående, Informella vårdgivare 
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Inledning 
Alzheimers sjukdom är den vanligaste demensformen i västvärlden (Marcusson, Blennow, 

Skoog & Wallin, 2003). Enligt Jansson och Almberg (2003) är det cirka 50 – 70 % av dessa 

personer som har demensformen Alzheimers sjukdom. Enligt Hubbell och Hubbell (2002) är 

det cirka 70 – 80 % av dem med Alzheimers sjukdom som blir vårdade av sina närstående i 

hemmet. Marcusson et al. (2003) menar att sjukdomens utveckling försvåras över tid och har 

därmed ett progredierande förlopp. Vilket Johansson (2007) menar leder till att den fysiska 

och kognitiva förmågan gradvis försämras hos den som är drabbad av sjukdomen. Nolan, 

Hansson, Magnusson och Andersson (2003) framhåller att detta leder till ökat vård – och 

omsorgsbehov. Partners ökade vårdbehov kan enligt Nygård (2000) leda till att den 

närstående försummar sig själv. Fysisk och psykisk belastning är vanliga påfrestningar som 

kan uppstå hos den närstående (ibid.). Ducharme, Levesque, Lachance, Kergoat och 

Coulombe (2011) framhåller att det inte finns tillräckligt med studier som belyser den 

närståendes upplevelse som vårdgivare i en parrelation. Genom detta kommer föreliggande 

studie undersöka närståendes upplevelser av att vårda sin partner med Alzheimers sjukdom i 

hemmet. 

Bakgrund 

Alzheimers sjukdom 
Alzheimers sjukdom är en av de vanligaste dödsorsakerna i västvärlden (Marcusson et al., 

2003). Sjukdomen drabbar framförallt personer över 65 år (ibid.). Enligt Foley, Kaschel, Logi 

och Della Sala (2011) uppkommer sjukdomen genom att nervceller i hjärnan dör onormalt 

fort. Områden av hjärnan som drabbas är hippocampus, tinning – och hjässlober. Dessa 

områden kallas för hjärnans minnescentral (ibid.). 

 

Enligt Marcusson et al. (2003) är minnessvårigheter ett av de vanligaste symtomen på 

Alzheimers sjukdom. Förloppet vid Alzheimers sjukdom delas in i tre faser, mild demens, 

medelsvår demens och svår demens. Under den första fasen kan personen med sjukdomen 

själv uppleva sina minnesstörningar. Samtidigt som minnesstörningarna tilltar kan 

koncentrationsförmågan bli allt sämre vilket kan ställa till problem i vardagen. I den andra 
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fasen försämras den kognitiva förmågan vilket leder till svårigheter att utföra praktiska 

moment. Svårigheterna handlar framförallt om brist på egenvård och skötsel av den 

personliga hygienen. I det tredje stadiet blir partnern med sjukdomen alltmer beroende av 

hjälp utifrån för att kunna få sina dagliga aktiviteter tillgodosedda (ibid). Williams (2011) 

belyser att kravet på närstående närvaro och stöd ökar i takt med sjukdomens progredierande 

förlopp. Johansson (2007) menar att de närståendes betydelse i vården är nära relaterad till 

sjukdomens olika stadier. 

Vårda i hemmet 
Enligt Lindencrona (2003) definieras hemmet som det ordinära boendet vilket syftar specifikt 

till den privata bostaden. 

 

I Sverige har mellan 100.000 och 150.000 personer någon form av demens (Larsson & 

Nilsson, 1998). Alzheimers sjukdom utgör den största gruppen av alla befintliga 

demensformer. Majoriteten av de personer som är drabbade vårdas av sina närstående i 

hemmet (ibid.) 

 

Enligt Lindencrona (2003) är god vård och omsorg en mycket viktigt faktor för ett gott 

välbefinnande. De närstående som finns i omgivningen har en mycket viktig roll för en god 

livskvalitet (ibid.). Genom att allt fler personer med Alzheimers sjukdom vårdas i hemmet får 

den närstående utföra de vårdinsatser som annars skulle ha utförts av vård och 

omsorgspersonal (Jansson & Almberg, 2003). Enligt Johansson (2007) är dessa vårdinsatser 

inriktade kring de stadier som personen med sjukdomen genomgår. Skötsel av hygien, hjälp 

med att äta och att alltid finnas tillhands är viktiga stödåtgärder (ibid.). Mannion (2008) 

menar att detta kan leda till att den närstående försummar sina egna behov, vilket kan leda till 

psykisk och fysisk ohälsa. Gwynther (2001) framhåller att vårdinsatserna som ökar med tiden 

leder till ett ökat krav på den närstående. Genom dessa ökade vårdkrav kan en känsla av 

isolering i det egna hemmet uppstå hos den närstående vårdgivaren (ibid.). 

Närstående 
Närstående definieras enligt Socialstyrelsen (2004) som en person som den enskilde har en 

nära relation till, vilket i första hand utgörs av nära anhöriga. Det vill säga familj, 

maka/make, barn föräldrar eller syskon (ibid.). I denna studie kommer närstående som 

begrepp utgå från den person som lever i en parrelation tillsammans med den som är drabbad 
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av Alzheimers sjukdom. Vilket i detta fall kan vara maka/make, förlovade eller samboende 

par. Enligt Conde – Sala, Garre – Olmo, Turro – Garriga, Vilalta – Franch och Lopez – Pousa 

(2010) finns det skillnader i upplevelsen beroende vem i familjen som är den informella 

vårdgivaren. Närstående i en parrelation, tillskillnad från vuxna barn, ser vårdandet av sin 

närstående som en viktig uppgift och antas därför mer naturligt (ibid.).  

 

Alzheimers sjukdom brukar kallas för den närståendes sjukdom (Larsson & Nilsson, 1998). 

Begreppet syftar till det ökade ansvaret, vilket kan riskera att den närstående glömmer bort 

sig själv och försummar sina egna behov (ibid.). Trots ökad belastning hävdar Karlawish, 

Klocinski och Merz (2000) att många närstående vill så långt som möjligt vårda sin partner 

med Alzheimers sjukdom i hemmet. Johansson (2007) menar att många närstående kan 

uppleva att de sviker sin partner om ansvaret lämnas över till någon annan 

Upplevelse 
Eriksson (1991) menar att en upplevelse är en företeelse som engagerar individen som helhet. 

Upplevelsen är av subjektiv karaktär vilket kan vara svårtolkad utifrån en annan människas 

perspektiv. Vidare menar Eriksson (1991) att den individuella upplevelsen står i relation till 

människan som helhet vilket består av kropp, själ och ande. 

Teoretisk referensram 
Erikssons (2002) teori utgår från begreppen ansa, leka, lära. Ansandet har som huvudsyfte att 

skänka kroppsligt välbehag och är den mest grundläggande delen i vårdandet, detta begrepp 

är nära knutet till hygien och kroppslig vård och har som mål att skänka ett kroppsligt 

välbehag (ibid.). Den som skänker kroppsligt välbehag genom att vårda menar Eriksson 

(2002) visar bekräftelse på den andres existens. Att vårda, sköta, hålla ren och pyssla om är 

handlingar som är nära knutna till begreppet ansa och ses som en omsorgsfull handling som 

ger ett kroppsligt välbehag. Lekandet hör till det naturliga beteendemönstret som är ett viktigt 

inslag i den naturliga vården (ibid.). Enligt Eriksson (2002) är det genom leken som 

människan kan växla mellan olika verkligheter och på så sätt behärska svåra situationer och 

ta till sig information. Leken ses som ett hjälpmedel för att kunna hjälpa personen som är i 

behov av vård anpassa sig till en ny situation som uppkommit i livet och därmed kunna 

anpassa sig lättare till den nya situationen (ibid.). Eriksson (2202) menar att lärandet har som 

syfte att främja mänsklig utveckling, där mognad, självförvekligande och självständighet är 

en del i utvecklingen där tidigare begränsningar och hinder kan leda till nya möjligheter. 
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Dessa tre begrepp är kopplade till vårdandet och syftar till att skänka tillit, tillfredställelse och 

kroppsligt välbehag vilka är grundade i ett helhetstänkande mellan den som mottar vård och 

den som skänker vård (ibid.). 

  

Eriksson (2002) skiljer mellan naturlig och professionell vård, där den professionella vården 

utgörs av vårdpersonal. Den naturliga vården är den vård människor har om sig själv och sina 

närstående, den finns naturligt i alla människor och utgör kärnan i vården (Eriksson, 2002). 

Då en person inte har tillräcklig förmåga till att ansa, leka och lära ställs det ett ökat krav på 

den närstående som får stå för den naturliga vården. Eriksson (2002) menar att den naturliga 

vården ska ge stöd till människan som inte har tillräckliga resurser till att vårda sig själv. 

Syfte 
Syftet är att belysa närståendes upplevelser av att vårda sin partner med Alzheimers sjukdom 

i hemmet.  

Metod 
Föreliggande litteraturstudie är utförd med kvalitativ metod. Med litteraturstudie menas att 

utefter problemformulering söka vetenskapliga artiklar och övrig litteratur systematiskt. 

Sökningen utförs efter en plan som är uppsatt och därefter utförs kritisk granskning av 

insamlad data (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2009). Litteraturen och de vetenskapliga 

artiklarna som eftersöks ska innehålla data som svarar mot problemformulering och syfte som 

finns i bakgrunden till föreliggande studie (ibid.). Polit och Beck (2008) menar att 

litteraturstudie utförd med kvalitativ metod används för att uppnå en fördjupad förståelse för 

fenomenet som eftersöks. I denna studie eftersöks närståendes upplevelser vilket innebär den 

subjektiva upplevelsen av situationen. Genom detta har studien som mål att uppnå en 

helhetsbild inom det specifika området (Olsson & Sörensen, 2011). 

Datainsamling och urval 
Databaserna som använts till studien är Academic Search Elite, Cinahl och Medline (bilaga 

1). Databaserna valdes eftersom alla tre referensdatabaserna innehåller vetenskapliga artiklar 

inom omvårdnadsforskning. Valda artiklar redovisas i bilaga 2. Flera databaser användes för 

ett större urval av artiklar och därmed ett bredare underlag för kvalitetsgranskning, 
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analysering och slutligen bygga resultatet på. Under datainsamlingen till föreliggande studie 

deltog båda författarna, detta för att undvika bias som kan uppstå då tillvägagångssättet vid 

framtagning av tilltänkt material bearbetas felaktigt som kan påverka resultatet. Bias innebär 

att tillvägagångssättet vid hanteringen och tolkningen av granskade resultat blir felaktigt 

utförda (Willman et al., 2009). 

 

Enligt Willman et al. (2009) är Academic Search Elite en referensdatabas som erbjuder 

artiklar inom hälsa, vård och hälsoteknik. Cinahl innehåller fler än 600 indexerade tidskrifter 

med artiklar från omvårdnadstidskrifter. Medline innehåller referenser inom både medicin 

och omvårdnad. Denna databas innehåller cirka 15 miljoner indexerade artiklar där 6000 nya 

artiklar indexeras i veckan. Cinahl är tillskillnad från Medline mer inriktad mot artiklar inom 

omvårdnadsforskning (ibid.). I studien har litteratursökning skett i de tre tidigare nämnda 

databaserna där olika kombinationer av indexord och sökkommandon använts, detta menar 

Willman et al. (2009) är en viktig metod för att finna relevant litteratur. 

 

Enligt Polit och Beck (2008) står MeSH för Medical Subject Headings, vilket används för en 

strukturerad sökning utifrån de olika databaserna som använts för litteratursökningen till 

studien. MeSH – termer används då rätt benämning på sökordet skulle tas fram. Sökord som 

använts är: Alzheimer’s disease, Informal caregivers, Spouses, Home Nursing, Caregivers 

burden, Quality of life, Experiences och Family. Sökorden togs fram genom de bärande 

begreppen som återfinns i syftet och genom användning av nyckelord från abstrakt i artiklar 

som använts i bakgrunden. Polit och Beck (2008) menar att användandet av nyckelord från 

relevanta referenser är en god strategi för en bredare sökning. Sökorden som använts i 

sökningen kombinerades med Booleska sökord som ger möjlighet till kombinationer av olika 

slag som är gynnsamt för en framgångsrik sökning. Det utfördes även fritextsökning på varje 

enskild databas där begreppet Alzheimer trunkerades med en högersidig stjärna, detta för att 

framhäva alla resultat med Alzheimer oavsett ändelse. Alzheimer utgör därmed stammen av 

ordet och ändelsen kan variera (Willman et al., 2009). Då en mer avgränsad sökning vill 

uppnås ska den Booleska sökoperatören AND användas, genom att använda AND kan flera 

söktermer kombineras vilket resulterar i ett mer avgränsat område. Booleska sökoperatorer 

används då söktermer antingen ska kombineras eller separeras från varandra inom en och 

samma sökning (ibid.). I studien användes enbart den Booleska sök operatören AND. 

Artiklarna som valdes ut skulle svara mot studiens syfte och för ytterligare specificering och 

avgränsning i sökningen utformades inklusionskriterier. I sökandet efter relevanta och 
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användbara artiklar fanns samtliga inklusionskriterier med. Abstrakten lästes först för att 

skapa en ytlig uppfattning om studien och dess innehåll. 

Inklusionskriterier 

Artiklarna som i föreliggande studie utgår från är peer – reviewed, har abstrakt och hela 

texterna tillgängliga samt skrivna på engelska eller skandinaviska språk, eftersom dessa språk 

behärskas av författarna till denna studie. En artikel som är peer – reviewed innebär enligt 

Willman et al. (2009) att den är akademiskt granskad av sakkunniga inom det berörda 

området. I ett abstrakt framkommer det mest relevanta från studien vilket ger en snabb 

överblick om texten är av värde för kommande studie (Olsson & Sörensen, 2011). Artiklarna 

skulle även vara från år 2000 till 2012 för ökade chanser till att få den senaste forskningen. 

Vid sökresultat med mindre än 300 träffar lästes samtliga titlar. Artiklarna skulle vara skrivna 

utifrån närståendes perspektiv som vårdar sin partner med Alzheimers sjukdom i hemmet. 

Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskningen (bilaga 3) utgick från sju artiklar som valts och syftar till att studien 

ska uppnå högsta möjliga kvalitet. Granskningen utfördes med hjälp av Willman et al. (2009) 

granskningsprotokoll för studier med kvalitativ metod. Enligt protokollet kunde artiklarna 

uppnå bra, medel eller dålig kvalitet. Kvalitetsgranskningen utgick från 13 olika frågor där ett 

poäng gavs om artikeln uppfyllde ett ja utifrån frågan. En av de 13 frågorna tar upp om etiskt 

resonemang fanns angivet i framtagen artikel, samtliga artiklar som genomgick 

kvalitetsgranskning hade detta med. När alla frågor besvarats sammanställdes erhållna poäng 

för att sedan divideras med 13. Genom denna uträkning framkom en procentsats som sedan 

kunde ge svar om vilken kvalitet artikeln hade. 80 – 100 procent räknades som bra kvalitet, 

70 – 79 procent medelkvalitet och 60 – 69 procent visade på dålig kvalitet. Sex av de sju 

artiklarna som granskats uppnådde bra kvalitet och en uppnådde medelkvalitet. 

Analys 
Föreliggande studies analys har utförts genom kvalitativ innehållsanalys (bilaga 4) efter 

Granheims och Lundmans tolkning av Krippendorffs analysmetod (Granheim & Lundman, 

2004). Metoden valdes då data samlats in från studier med kvalitativ metod. Kvalitativ metod 

har som utgångspunkt att öka förståelsen av upplevelsen inom ett visst område (Friberg, 

2006). Kvalitativ innehållsanalys för narrativ data belyser innehållet utifrån de studier som 

valts för vidare analysering (Polit & Beck, 2009). De valda artiklarna utgår från intervjuer 
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vilket utgör narrativ data som beskriver upplevelsen. Genom detta valdes denna analysmetod 

då studiens syfte belyser hur närstående upplever situationen då deras partner med 

Alzheimers sjukdom vårdas i hemmet. 

 

Analysprocessen började med att resultatet i valda studier granskades och lästes enskilt vid 

upprepade tillfällen för ökad förståelse och för att skapa en helhetsbild kring innehållet. 

Under analysprocessen fördes ständigt en diskussion mellan författarna om materialets 

relevans för att undvika att väsentliga delar av materialet föll bort. De meningsbärande 

enheterna som togs fram svarade mot föreliggande studies syfte och markerades med färg och 

nummer. Därefter utfördes översättningen med hjälp av Engelsk – Svenskt lexikon. 

Översättningen i sig är en tolkning av framtaget material (Polit & Beck, 2008), översatt 

mening skrevs ner på lappar med motsvarande färg och numrering. På baksidan av lapparna 

antecknades undersökt studies titel och sidnummer för att på ett smidigt sätt kunna härleda 

ifrån vilken artikel de meningsbärande enheterna härstammar ifrån. En meningsbärande enhet 

kan bestå av en eller flera meningar där innehållet är sammanhängande och svarar mot 

studiens syfte (Granheim & Lundman, 2004). De meningsbärande enheterna genomgick 

därefter kondensering där de mest väsentliga delarna av den översatta ursprungsmeningen 

togs fram. I nästföljande steg kodades meningen, vilket innebär att kärnan från den 

kondenserade meningen framträder och speglar syftet (Polit & Beck, 2008). De framtagna 

koderna skrevs var för sig ner på lappar. Lappar med koder som hade liknande innebörd 

samlades ihop och bildade därefter underkategorier och kategorier. Framtagna 

underkategorier och kategorier utgjorde sedan resultatet. Exempel på analysförfarande, se 

bilaga 4. 
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Resultat 
De sju vetenskapliga studier som analyserats resulterade i fem huvudkategorier där en 

huvudkategori resulterade i två underkategorier som redovisas i figuren nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 1. Kategoriöversikt.  
 

Figur 1. Kategoriöversikt. 

Upplevelse av plikt 
Närstående upplevde det som deras plikt att sköta den sjuka partnern i hemmet, detta sågs 

som den enda valmöjligheten. Hjälp från utomstående var inget alternativ eftersom den 

närstående ansågs sig vara den som bäst kände till de unika behoven hos sin partner. De 

närstående kunde därmed skänka total trygghet till sin partner med sjukdomen (Paun, 2003; 

Watts & Teitelman, 2005). De närstående ansågs sig vara den enda som kunde utföra rätt 

sorts vård till sin partner med Alzheimers sjukdom vilket ingen annan utomstående hade 

förmåga till. Trots att de närstående upplevde en ökad belastning var motivationen stark att 

vårda sin partner i hemmet eftersom det sågs som deras skyldighet för ett fortsatt fungerande 

förhållande (Calasanti & Bowen, 2006; Watts & Teitelman, 2005). Den upplevda plikten var 

påtaglig i beslutet att vårda sin partner med Alzheimers sjukdom i hemmet (Paun, 2003). 

”That’s very simple, I’m his wife, therefore I’m his caregiver!” (Paun, 2003, s. 303).  
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Upplevelse av ovisshet 
Den sjuka partnerns tillstånd påverkade den vårdgivande närståendes upplevelse på ett sätt 

där psykisk belastning blev mer framträdande i takt med sjukdomens progredierande förlopp 

och där ovissheten om framtiden blev mer påtagligt. Ovissheten om hur sjukdomen 

fortskrider och vad detta kommer att innebära i framtiden för den vårdgivande närstående 

skapade tvivel om fortsatta möjligheter till vård i hemmet (Calasanti & Bowen, 2005; Hayes, 

Boylstein & Zimmerman, 2007; Sörensen, Waldorff, Waldemar, 2008; Vellone, Piras, 

Talucci & Cohen, 2008). Kunskaper kring sjukdomen och dess förlopp ökade den 

närståendes förståelse för partnern med Alzheimers sjukdom och dess behov. Kunskapen och 

förståelsen kring detta var något som underlättade i situationer då tvivel om framtida förmåga 

att vårda partnern med Alzheimers sjukdom i hemmet blev påtaglig (Hayes et al., 2007). 

Upplevelse av ensamhet 

Utanförskap 

Närstående upplevde en lägre social delaktighet efter att deras partner fått diagnosen 

Alzheimers sjukdom. De var ofta generade över sin partners uppträdande och ville därför inte 

vistas i sociala sammanhang. Partnerns minskade oberoende ställde ökat krav på den 

närståendes närvaro vilket innebar brist på tid till att umgås med familj och vänner. Detta 

upplevde de närstående som en orsak till ett ökande utanförskap (Hayes et al, 2007; Paun, 

2003). Upplevelsen av utanförskap framträdde även då vänner och familj tog avstånd (Hayes 

et al., 2007). Det minskande oberoendet ökade kravet på närståendes närvaro och stöd som 

medförde orkeslöshet. Engagemanget för familj och vänner minskade, vilket drev den 

närstående längre bort från den sociala gemenskapen (Paun, 2003). 

Ensam sköta hushållet 

Ju längre sjukdomen fortskred ökade den närståendes ansvar till att anta sig nya 

hushållssysslor i hemmet. De fick nya ansvarsområden som partnern med Alzheimers 

sjukdom tidigare skött (Calasanti & Bowen, 2006; Hayes et al., 2007; Paun, 2003; Sörensen, 

Waldorff & Waldemar, 2008). Anta sig nya uppgifter i hemmet upplevdes som ytterligare 

utmaning samtidigt som de skulle stödja förmågan till att sköta uppgifter i hemmet som 

partnern med Alzheimers sjukdom hade förmåga och möjlighet att utföra (Hayes et al., 2007; 

Sörensen et al., 2008). Trots att de närstående försökte stödja partnerns förmåga till 

hushållsarbete fick de närstående i förlängningen även överta dessa uppgifter i takt med 
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sjukdomens progredierande förlopp. De närstående upplevde sig som ensam ansvariga för 

hushållsarbetet vilket ökade belastningen på deras vårdgivande roll (Calasanti & Bowen, 

2006; Hayes et al., 2007; Sörensen et al., 2008). 

Upplevelse av rollförändringar 
När den närstående vårdar sin sjuka partner i hemmet leder detta till en upplevd förändrad 

rollfördelning i förhållandet. I takt med sjukdomens progredierande förlopp minskar 

förmågan hos partnern med Alzheimers sjukdom att utföra sina dagliga aktiviteter på ett 

oberoende sätt (Paun, 2003; Sörensen et al., 2008). Partnern med Alzheimers sjukdom 

förlorade i de flesta fall även förmågan att kunna kommunicera och förmedla känslor. Detta 

påverkade den närstående genom att den tidigare värme och kärlek som varit naturliga inslag 

i förhållandet avtagit (Hayes et al, 2007; Paun, 2003; Persson & Zingmark, 2006). Det 

förändrade känslomässiga förhållandet drev den närstående och partnern med sjukdom längre 

bort från varandra vilket upplevdes som dramatiska förändringar i förhållandet (Hayes et al., 

2007; Paun, 2003; Watts & Tietelman, 2005). De känslomässiga förändringarna inverkade 

även på den fysiska intimiteten som tidigare varit en självklarhet i förhållandet. I takt med 

sjukdomens progredierande förlopp var de närstående ofta avståndstagande från den sexuella 

intimiteten. Den avtagande känslomässiga och fysiska närheten upplevdes av de närstående 

som minskad bekräftelse på kärleken, de kände att partnern de levde tillsammans med inte 

var den samma som tidigare. De upplevde relationen som en förälder – barn relation där de 

fysiska behoven blev alltmer framträdande (Hayes et al., 2007; Persson & Zingmark, 2006). 

 

She perceived herself as acting primarily in the capacity of a mother who 

provided constant emotional and physical support, not as a wife/lover who 

received various forms of support from her husband (Hayes et al., 2007, s. 

55). 

 

Vårdandet av sin partners hygien och utseende var ett sätt för de närstående till att bibehålla 

partnerns könsidentitet och personliga karaktär (Calasanti & Bowen, 2005; Paun, 2003; 

Vellone et al., 2008). Detta upplevde den närstående som en del av rollförändringen inom 

förhållandet. Partnern med sjukdomen sågs alltmer som ett barn i behov av vård och omsorg 

(Hayes et al., 2007; Paun, 2003). Vårdandet av sin partners utseende skänkte gemensam 

tillfredställelse i relationen mellan de båda partnerna (Calasanti & Bowen, 2005). 
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Upplevelse av egentid 
Den närstående värdesatte egentid och paus i vardagen högt. Genom egentid kunde den 

närstående återhämta sig med hjälp av fysisk aktivitet, avslappning och vila. Pausen ingav en 

uppenbar känsla av frihet från oro och hade en reparativ inverkan. Vid de svårare perioderna 

var pauserna i vardagen psykiskt stärkande, uppiggande och skänkte ny energi, avspänning 

och glädje (Persson & Zingmark, 2006; Watts & Tietelman, 2005). 

 

Trots beslutet att vårda själv i hemmet erhöll de närstående hjälp under kortare perioder där 

de kunde vara hemifrån utan att oroa sig för sin partner (Persson & Zingmark, 2006; Vellone 

et al., 2008; Watts & Tietelman, 2005;). 

 

För många hade omhändertagandet av sig själv och den egna hälsan blivit en lärdom med 

tiden. God hälsa värdesattes högt och var avgörande för fortsatt utförande av vård i hemmet 

av sin partner med Alzheimers sjukdom (Paun, 2003; Vellone et al., 2008). 

Diskussion 

Metoddiskussion 
De referensdatabaser som nyttjades var Academic Search Elite, Cinahl och Medline. Dessa 

tre databaser användes eftersom samtliga innehåller artiklar inom vård och omvårdnad 

(Willman et al., 2009). Om ytterligare databaser använts kunde sökresultatet ha sett 

annorlunda ut. Möjligen hade fler kvalitativa artiklar påträffats som kunnat användas till 

föreliggande studies resultat. 

 

Sökorden som användes vid databassökningen var hämtade från tidigare använda 

bakgrundsartiklars nyckelord samt från Medlines thesaurus, MeSH. Sökningarna utfördes 

med samma uppsättning av sökord i alla tre databaser. Utbudet av artiklar hade möjligen 

kunnat se annorlunda ut om sökorden anpassats till varje enskild databas thesaurus. Trots 

detta var sökningarna i Academic Search Elite och Cinhal mer framgångsrika än sökningarna 

i Medline. De sju kvalitativa artiklar som togs fram ansågs tillräckliga för framtagandet av 

resultat till föreliggande studie, de innehöll rikligt med data som svarade mot studiens syfte  
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De olika sökorden kombinerades med den Booleska sökoperatorn AND för ett så snävt 

sökresultat som möjligt. Om den Booleska sökoperatorn OR nyttjats hade troligtvis resultatet 

av artikelsökningen sett annorlunda ut. Genom att använda OR menar Willman et al. (2009) 

att den systematiska sökningen breddas och därmed ger ett ökat sökresultat. Detta hade 

kunnat resultera i fler relevanta artiklar, vilket hade kunnat påverka resultatet.  

Kvalitetsgranskningen utgick från Willmans et al. (2009) granskningsprotokoll. Protokollet 

valdes då det är lätt att förstå och använda sig av. En svaghet med kvalitetsgranskningen var 

att de angivna frågorna var tolkningsbara och därmed kan poängsättningen variera. Enligt 

Willman et al. (2009) kan det vid poängsättningen i samband med kvalitetsgranskningen 

förekomma under – och övervärdering av framtagen litteratur. Därmed hade 

kvalitetsbedömningen kunnat se annorlunda ut om någon annan utfört granskningen av 

samma litteratur. Samtliga artiklar till föreliggande studies resultat erhöll medel – och hög 

kvalitet, detta innebär att ingen artikel exkluderades på grund av för låg kvalitet. Troligtvis 

har föreliggande studies resultat inte påverkats negativt på grund av kvalitetsgranskningen. 

 

I samtliga artiklar som kvalitetsgranskats fanns ett tydligt etiskt resonemang. Detta framgick 

genom att respondenterna tilldelats information angående att de kunde avsäga sig vidare 

medverkan under studiens pågående process. Det framgick även att alla respondenter som 

medverkat i studierna benämndes efter tilldelade koder och uteslöt därmed att 

personuppgifter angavs. Genom detta upprätthölls sekretessen vilket ökar studiernas 

tillförlitlighet och trovärdighet. Detta kan ha påverkat föreliggande studies resultat positivt. 

 

Granheim och Lundmans analysprocess utgick från en tolkning av Krippendorffs 

analysmetod, detta var en enkel metod för ett strukturerat arbete där den slutliga tolkningen 

växer fram genom de olika stegen som processen innebär. En stor textmassa bryts ner genom 

kondensering och kodning för att slutligen bli ett mer lätthanterligt och tolkningsbart material 

som utgör kategorier och underkategorier (Polit & Beck, 2008). Genom att använda sig av 

denna metod framkommer likheter och variationer av studerad data från olika källor som 

utgör föreliggande studies resultat. Positivt med metoden var dess enkla tillvägagångssätt 

som var lätt att följa. Nackdelen med analysmetoden är att de meningsbärande enheterna som 

tagits fram kan ha tolkats på ett felaktigt sätt och därmed lett till ett felaktigt resultat. 

 

Resultatet i föreliggande studie kan ha påverkats då undersökningsmaterialet är från olika 

delar av västvärlden (Helman, 2007). Eftersom de närståendes upplevelser undersökts kan 
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resultatet ha påverkats av detta, då upplevelsen är nära knuten till den kulturella bakgrunden 

och utgör därmed skillnader i upplevelserna mellan olika populationer (ibid.). 

Resultatdiskussion 
I föreliggandes studies resultat framkom det att partnern var i behov av omfattande hjälp med 

de dagliga aktiviteterna. Genom detta upplevde den närstående sin partner alltmer som ett 

barn i behov av vård och omsorg. Den närstående hade därigenom huvudansvaret för sin 

sjuka partners hygien, omsorgen för bibehållen könsidentitet och utförandet av de fysiska 

behoven. Omsorgen och omhändertagandet av partnerns utseende skänkte gemensam 

tillfredsställelse mellan de respektive partnerna. Detta styrks genom Erikssons (2002) teori 

som menar att den som skänker kroppsligt välbehag genom att vårda visar bekräftelse på den 

andres existens. Den nya rollen som vårdgivare kan upplevas som utmanande då den 

närståendes ansvar för partnern med Alzheimers sjukdom ökar i takt med sjukdomens 

progredierande förlopp (Ducharme, Levesque, Lachance, Kergoat & Renee Coulumbe, 

2011). 

 

Närstående till personer med Alzheimers sjukdom upplevde ofta en känsla av plikt där de var 

tvungna att vårda sina partner på egen hand i hemmet så långt som möjligt. De upplevde 

institutionell vård som ett svek där de lämnade bort sin partner, detta trots ökad belastning 

såväl fysiskt som psykiskt för den närstående. Den närstående ansåg sig vara den enda som 

kunde utföra korrekt vård till sin partner eftersom de kände till de unika behoven, detta 

ansågs vara en viktig faktor för att partnern skulle uppleva välbefinnande. Enligt Greenwood, 

Loewenthals och Roses (2001) ville inte de vårdgivande närstående flytta sin partner till 

särskilt boende. De var rädda att partnerns individuella och unika behov inte skulle bli 

tillgodosedda på ett tillfredsställande sätt, detta styrker resultatet i föreliggande studie. Detta 

belyser även Conde – Sala et al., (2010) de närstående såg det som sin plikt att sköta om och 

vårda sin partner i hemmet, uppgiften ansågs naturlig och självklar. 

 

Känslan av ensamhet ökade när partnerns behov av hjälp och stöttning blev alltmer påtaglig. 

Det krävdes att den närstående fanns tillgänglig större delen av dygnet. Detta ledde till en 

känsla av ensamhet och utanförskap då de upplevde sig som bundna till hemmet i den 

vårdgivande rollen. Ensamheten präglades av att kontakten med övrig familj och vänner blev 

allt sämre. Gwynther (2001) styrker detta resultat och menar att känslan av ensamhet ökade i 
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takt med sjukdomens progredierande förlopp vilket gjorde att den närstående kände sig mer 

isolerad till hemmet. 

 

Förmågan att engagera sig i familj och vänner utöver engagemanget i den närståendes 

omvårdnadsbehov avtog vilket var en bidragande faktor i känslan av utanförskap och 

minskad social gemenskap. Detta i kombination med att omgivningen också tog avstånd då 

de inte var helt bekväma i hur de skulle förhålla sig i situationen. Detta styrks av Croog, 

Burleson, Sudilovsky och Baume (2006) som menar att upplevelsen av socialt utanförskap 

och personliga sociala uppoffringar var en vanligt förekommande upplevelse hos den 

närstående. 

 

En annan aspekt som framkom i föreliggande studies resultat var partnerns beteende och 

uppförande som förändrades i takt med sjukdomens progredierande förlopp. Den närstående 

hade därmed svårt att delta i sociala sammanhang tillsammans med sin partner då de ofta 

upplevde situationen som generande. I takt med sjukdomens förlopp avstod den närstående 

allt oftare från de sociala sammanhangen. Mahoney (2003) styrker detta och menar i sin 

studie att den närstående försökte vara förutseende i detta och därmed göra sig beredd på sin 

partners uppförande. Enligt Jansson och Almberg (2003) kan detta leda till en påtaglig känsla 

av isolering till det egna hemmet eftersom partnerns behov av vård ökar i takt med 

sjukdomens progredierande förlopp. 

Slutsats 
Föreliggande studies resultat visar på ett behov av utomstående stöd som inte enbart behöver 

innebära familj för att kunna utföra dagliga aktiviteter på ett självständigt sätt som vårdgivare 

och därmed få en paus i vardagen. Utomstående stöd var en del som många närstående 

upplevde som positivt och som kunde skänka ny kraft och energi i vardagen. 

Sammanfattningsvis föreslås mer kvalitativ forskning inom berört område. Detta skulle 

kunna ge ökad insikt i hur närstående upplever sin vardag som vårdgivare i hemmet och vilka 

stödjande faktorer som måste vidtas för att stärka de närstående i sin vårdgivande roll. 

Självständighet 
Samarbetet under studiens gång har fungerat bra och båda upplever lika delaktighet och 

ansvar för studien. Anna har arbetat fram inledning och bakgrund. Analyseringsprocessen är 

till en början utförd individuellt genom granskning av artiklar för att sedan ta fram 
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meningsbärande enheter, som sedan gemensamt diskuterades och valdes ut till resultatet. 

Alexandra har tagit fram artikelöversikt, översikt kring de meningsbärande enheterna samt 

databassökningar, som redovisas i bilagorna. Övriga delar i arbetet har tagits fram 

gemensamt. Anna och Alexandra anser att samarbetet fungerat väl. 
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Bilaga 1 Databassökningar 1(3) 
Academic Search Elite 

Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 
artiklar 

Informal caregivers AND 
Alzheimer’s disease AND 
Home 

191 121120 33 2 

Spouses AND Alzheimer’s 
disease 

60 121120 12 0 

Alzheimer’s disease AND 
Spouses AND Home 

42 121120 20 1 

Spouses AND Home 
nursing AND Alzheimer’s 
disease 

3 121121 1 0 

Caregivers burden AND 
Alzheimer’s disease 

73 121121 18 0 

Alzheimer’s disease AND 
Spouses AND Quality of  
life 

8 121123 1 0 

Alzheimer’s disease AND 
Spouses AND Burden 

17 121123 3 0 

Alzheimer’s disease AND 
Spouses AND 
Expereiences 

17 121123 4 1 

Alzheimer* AND Family 1302 121123 0 0 
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Bilaga 1Databassökningar 2(3) 
CHINAL 

Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 
Alzheimer’s disease 

AND Spouse AND 

Home 

42 121121 11 0 

Alzheimer’s disease 

AND Spouses 
14 121127 4 1 

Alzheimer’s disease 

AND Spouses AND 

Experiences 

1 121121 0 0 

Alzheimer’s disease 

AND Spouse AND 

Quality of life 

22 121121 0 0 

Alzheimer’s disease 

AND Spouses AND 

Burden 

7 121121 0 0 

Caregivers burden AND 

Alzheimer’s disease 
12 121121 6 0 

Alzheimer’s disease 

AND Spouses AND 

Experiences 

1 121123 0 0 

Alzheimer’s disease 

AND Spouses AND 

Quality of life 

0 121123 0 0 

Alzheimer* AND 

Family 
86 121123 16 2 
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Bilaga 1 Databassökningar 3(3) 
MEDLINE 

Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 
Alzheimer’s disease 

AND Spouses AND 

Home 

29 121001 8 0 

Alzheimer’s disease 

AND Spouses 
60 121121 12 0 

Alzheimer’s disease 

AND Informal 

caregivers AND Home 

174 121121 27 0 

Spouses AND Home 

nursing AND 

Alzheimer’s disease 

3 121121 1 0 

Caregivers burden AND 

Alzheimer’s disease 
73 121121 5 0 

Alzheimer’s disease 

AND Spouses AND 

Quality of life 

4 121123 0 0 

Alzheimer’s disease 

AND Spouses AND 

Burden 

6 121123 1 0 

Alzheimer’s disease 

AND Experiences AND 

Spouses 

2 121123 0 0 

Alzheimer* AND 

Family 
844 121121 0 0 
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Bilaga 2 Artikelöversikt  
Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 
Watts, J.H. & 
Tietelman, J. 
2005  
USA 

Achieving a restorative 
mental break for family 
caregivers of persons with 
Alzheimer’s disease. 

Datainsamling genom 
semistrukturerade intervjuer 
med fenomenologisk ansats. 

Maka/make, förlovade partners och nära familjemedlemmar till 
personer med medelsvår eller svår Alzheimers sjukdom som vårdat 4 
h/dag de senaste fem åren eller under minst sex månader, totalt 15 
intervjuer. 

Bra. 

Sörensen, L.V., 
Waldorff, F.B., 
Waldemar, G. 
2008 
Danmark.  

Early counselling and 
support for patients with 
mild Alzheimer’s disease 
and their caregivers: A 
qualitative study on 
outcome. 

Semistrukturerade enskilda 
intervjuer. 

Tio slumpmässigt utvalda par av totalt 165 par varav kvinnor mellan 65 
– 81 år och män mellan 65 – 85 år. Inklusionskriterier för att delta i 
studien var att personerna skulle delta i DAISY – studie, kunna förklara 
sin situation och medverka vid en intervju. 

Bra. 

Hayes, J., Boylstein, 
C., Zimmerman, M.K. 
2009 
USA 

Living and loving with 
dementia: Negotiating 
spousal and caregiver 
identity trough narrative. 

Intervjumetod med öppna 
frågor. Som bandas och 
därefter transkriberas 
ordagrant. 

Rekrytering genom stödgrupp på Alzheimercenter. 28 av 32 
intresserade uppnådde inklusionskriterierna för att delta. 
Inklusionskriterie var att leva med den sjuka partnern med Alzheimers 
sjukdom i minst sex månader. Totalt 13 män och 15 kvinnor. 

Bra. 
 
 

Persson, M. & 
Zingmark, K. 
2006 
Sverige 

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

Fenomenologisk – 
hermeneutisk tolkning av 
individuella intervjuer som 
bandades och därefter 
transkriberades. 

Åtta makar deltog som rekryterades genom en demensklinik de hade 
regelbunden kontakt med. Inklusionskriterier för att delta var att de 
skulle leva tillsammans med en person med Alzheimers sjukdom. 

Bra. 

Paun, O. 
2003 
USA 

Older women caring for 
spouses with Alzheimer’s 
disease at home: Making 
sense of the situation. 

Intervjumetod efter frågor. 
Data analyserades genom 
bearbetning av en 
fenomenologisk metod. 

14 deltagare rekryterades genom tre olika organisationer: stödgrupp, 
hemsjukvård och medicinskt dagcenter.Inklusionskriterier för att kunna 
delta: minst 60 år, varit vårdgivare till person med Alzheimers sjukdom 
i minst tre år, vårdtagaren kräver hjälp vid minst två moment i sin ADL, 
respondenten ska kunna och vilja beskriva sina upplevelser. 

Bra. 

Vellone, E., Piras, G., 
Talucci, C., Cohen, 
M.Z. 
2008 
Italien 

Quality of life for 
caregivers of people with 
Alzheimer’s disease. 

Enskilda intervjuer med öppna 
frågor med närstående till 
personer med Alzheimers 
sjukdom. Intervjuerna  

Elva män och 21 kvinnor rekryterades genom en geriatrisk avdelning 
som de var på med sina närstående med Alzheimers sjukdom.  

Bra. 
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Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 
  bandades och transkriberades ordagrant, 

studien är av en hermaneutisk – 
fenomenologisk design. 

  

Calasanti, T. & 
Bowen, E. 
2005 
USA 

Spousal caregiving and crossing 
gender boundaries: Maintaining 
gendered identities. 

Kvalitativ studie med semistrukturerade 
intervjuer som bandades och därefter 
transkriberades. 

Rekrytering till studien gjordes genom kyrkor och 
stödgrupper till personer med Alzheimers sjukdom. 
Totalt rekryterades nio män och 13 kvinnor. 

Medel. 
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Bilaga 3 Granskningsprotokoll  
Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2009) 

Finns problemformulering? Ja Nej Vet ej  
Patientkaraktäristiska (Undersökningsgrupp) Ålder______ 

Man/Kvinna______ 
Antal______ 

Finns etiskt resonemang? Ja Nej Vet ej 
Är kontexten presenterad? Ja Nej Vet ej 
Urval  

- Relevant? 
- Strategiskt?  

 
Ja Nej Vet ej  
Ja Nej Vet ej  

Metod för  
- Urvalsförfarande tydligt beskriven? 
- Datainsamling tydligt beskriven? 
- Analys tydligt beskriven?  

 
Ja Nej Vet ej 
Ja Nej Vet ej 
Ja Nej Vet ej  

Giltighet  
- Är resultatet logiskt/begripligt?  

 
Ja Nej Vet ej 

Kommunicerbarhet  
- Redovisas resultatet klart och tydligt? 
- Redovisas resultatet i förhållande till en 

teoretisk referensram?  

 
Ja Nej Vet ej 
Ja Nej Vet ej  

 
Huvudfynd 
Vilket/ vilka fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat?  

Sammanfattande bedömning av kvalitet 
 

Bra Medel Dålig 

 
Kommentarer: 
 
 
 
Granskare (Sign):
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Bilaga 4 Exempel på analysförfarande 
Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Huvudkategori 
Känsla av att ingen annan kunde 
utföra vården lika bra som makarna 
själva. 

Ingen annan kunde utföra 
vården lika bra som 
makarna själva 

Ingen annan kunde 
utföra vården  

 Upplevelse av den 
äktenskapliga plikten 

Jag är hans fru och därmed hans 
vårdgivare, ingen tvekan om det, 
som fru har man inget annat val än 
att bli vårdgivare. 

Som fru är jag hans 
vårdgivare, har inget 
annat val. 

Ingen annan kunde 
utföra vården 

 Upplevelse av den 
äktenskapliga plikten 

En vårdgivare delgav att frun hade 
svårt att komma ihåg saker vilket 
slutade i att vårdgivaren tog över 
matlagning och största ansvaret för 
hushållet. 

Vårdgivare tog över 
matlagning och största 
ansvaret över hushållet 

Ansvarig över hus 
hållet 

Ensam sköta hushållet Upplevelse av ensamhet 

De var nu tvungna att i hemmet 
överta uppgifter som deras 
närstående nu blivit oförmögna att 
fortsätta med. 

Överta nya uppgifter som 
de närstående var 
oförmögna till 

Överta nya uppgifter Ensam sköta hushållet Upplevelser av ensamhet 

En del delgav en mycket lägre 
social delaktighet på grund av att 
de var generade över sin mans 
uppförande. 

Låg social delaktighet på 
grund av genant 
uppförande 

Låg social delaktighet Utanförskap Upplevelser av ensamhet 

Besvikelse gentemot familj och 
vänner när de tar avstånd eller 
behandlar vårdgivaren annorlunda 
efterhand som sjukdomen 
avancerar 

Familj och vänner tar 
avstånd 

Avståndstagande 
omgivning 

Utanförskap Upplevelser av ensamhet 

Krav på att vårda, förändrad 
situation gjorde att upplevelsen av 
maken fick fruarna att se sin man 
som ett barn, inte som en vuxen, 

Förändrad situation 
gjorde att maken sågs 
som ett barn 

Maken sågs som ett 
barn 

 Rollförändringar 

Äktenskapliga roller som 
förändrats till följd av den 
vårdgivande rollen. 

Äktenskapliga roller som 
förändras 

Äktenskapliga 
rollförändringar 

 Rollförändringar 



 

27 
 

 
Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Huvudkategori 
Ville ha någon som tog hand om 
vårdtagaren i en timme per dag för 
att själv kunna åka och handla, 
besöka en vän eller göra något 
annat som inte går ut på att vårda. 

Att få göra något på egen 
hand och för sin egen 
skull som inte innebär att 
vårda 

Få tid till sig själv  Upplevelse av egentid 

Trots hinder av olika slag bad 
många vårdgivare om hjälp som 
kunde ge dem den paus de behövde 

Behov av utomstående 
hjälp för en paus 

Behov av paus  Upplevelse av egentid 

Vissa informella vårdgivare var 
kraftigt oroad inför framtiden för 
den närstående och hur de skulle 
orka med som vårdgivare 

Oroade inför framtiden 
att inte orka med rollen 
som vårdgivare 

Tvivel inför framtiden  Upplevelse av ovisshet 

En sak som försämrar min 
livskvalitet är min mans sjukdom, 
jag vet inte vad som kommer att 
hända eller när, jag är orolig för vår 
framtid. 

Inte veta vad som ska 
hända i framtiden 

Oro inför framtiden  Upplevelse av ovisshet 
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