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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdom och står för 50-75 % av 
demenssjukdomar. Alzheimers sjukdom är ett snabbt växande hälsoproblem i dagens 
samhälle. Det är en sjukdom som tar över både individens liv och även dess närståendes och 
anhörigas liv. Det brister med kunskap och information kring Alzheimers sjukdom hos de 
närstående vilket gör att det är svårt att bidra med adekvat vård, vilket kan leda till att en 
närstående blir anhörigvårdare i hemmet. Detta kan i sin tur leda till fysiska, psykiska och 
sociala effekter för den som vårdar, för patienten och familjen. 
Syfte: Syftet med studien var att beskriva upplevelse att vara anhörigvårdare som närstående 
till en individ med Alzheimers sjukdom i hemmet.  
Metod: Metoden som användes i studien var en analys av två patografier med en kvalitativ 
ansats. Dataanalysen som användes var Graneheim och Lundmans tolkning av 
innehållsanalys med grund i en manifest ansats och med latenta inslag.  
Resultat: De närstående som antog rollen som anhörigvårdare till individen med Alzheimers 
sjukdom ansåg att de glömdes bort av utomstående och vårdpersonalen på sjukhuset. Det 
visade sig att på grund av bristande information av vårdpersonalen på sjukhuset och bristande 
kunskapsöverföring var de närstående ovetande när de tog sig an rollen som anhörigvårdare. 
De upplevde att deras egna liv och det sociala livet försvann. Deras vardag ändrade sig helt 
efter dem hade valt att vara anhörigvårdare och fick sätta sina behov vid sidan, för att se till 
att deras närstående med Alzheimers sjukdom skulle få en positiv omvårdnad.   
Slutsats: En närstående som var anhörigvårdare till en individ med Alzheimers sjukdom 
insåg belastningen kring omvårdnaden av sjukdomen. Anhörigvårdarna fick då lägga sina 
egna liv vid sidan om för att vårda individen med Alzheimers sjukdom. Vilket ledde till att de 
upplevde att de existerade endast som anhörigvårdare och upplevde en isolering av 
omvärlden.  
Nyckelord: Alzheimers sjukdom, demens, närstående, anhörigvårdare
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Inledning 

Enligt Världshälsoorganisationen [WHO] (2015) är demens en av de vanligaste sjukdomarna 

bland den äldre generationen. WHO (2015) beskrev att sjukdomen tar över en individs liv 

och även deras närståendes och anhörigas liv. I flera fall enligt WHO (2015) blir det att en 

närstående blir anhörigvårdare i hemmet eftersom kunskap och information om Alzheimers 

sjukdom brister hos de närstående. Detta kan i sin tur generera till fysiska, psykiska och 

sociala konsekvenser för vårdaren, patienten, familjen och även samhället (WHO, 2015). 

WHO (2012) beskrev att Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen och är ett 

snabbt växande hälsoproblem i dagens samhälle. Andrén (2009) förklarade att 25 000 

personer debuterar i demenssjukdom varje år. 

 

I en studie av Verbeek, Meyer, Challis, Zabalegui, Soto, Saks, Leino-Kilip, Karlsson och 

Hamers (2015) belyste dem vikten att den närstående som tar sig an rollen som 

anhörigvårdare har sina egna aktiviteter och ett socialt nätverk i sin vardag. Verbeek et. al 

(2015) ansåg att vara anhörigvårdare till en individ med Alzheimers sjukdom är ett 

heltidsjobb med hög belastning psykiskt samt fysiskt och det är lika viktig att de närstående 

som anhörigvårdare får bevara sina intressen och behov som det är för individen med 

Alzheimers sjukdom. Enligt Helgesen, Larsson och Athlin (2012) är det vanligt att de 

närstående intar olika roller för att säkra individen med Alzheimers sjukdom välbefinnande. 

Närstående som anhörigvårdare intar ofta roller enligt Helgesen et al. (2012) för att kunna ha 

ett ansvar över omvårdnaden och ha ett förtroende till individen med Alzheimers sjukdom. 

Exempel på roller den närstående ofta intar är en ”besökare”, ”talesman”, ”väktare” och ”länk 

till omvärlden” (Helgesen, Larsson & Athlin, 2012). 

 

Enligt Eriksson (1994) har de närstående även ett behov av stöd och att bli sedda. Eriksson 

(1994) konstaterade även att de närstående ofta känner sig förbi sedda och bortglömda. Enligt 

Eriksson (1994) resulterade det till att de känner sig mindre värda och inte inkluderade i 

omvårdnaden. Detta kan då leda till bristande kunskap om sjukdomen och sjukdomsförloppet 

(Eriksson, 1994.). Upplevelser om att vara anhörigvårdare till en individ med Alzheimers 

sjukdom i hemmet kan ge sjuksköterskor en klarare bild för de närståendes situation och hur 

ett bemötande till de närstående bör gå tillväga samt kan bidra till en minskad risk för 

eventuella brister vid information och kunskapsöverföring till anhörigvårdare. 
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Bakgrund 

Alzheimers sjukdom 

Enligt Alzheimer’s Disease International [ALZ] (2015) är Alzheimers sjukdom den 

vanligaste sorten av demenssjukdom och står för 50-75 % av alla fall. ALZ (2015) beskrev att 

Alzheimers sjukdom orsakar allvarlig skada på hjärnceller, nerver och hjärnans 

signalsubstanser. Under sjukdomens förlopp, som är ett smygande förlopp, enligt ALZ (2015) 

blir individen mer och mer glömsk och tappar successivt sin finmotorik tack vare att 

signalsubstanserna i hjärnan bryts ner. ALZ (2015) beskrev att individen som har Alzheimers 

sjukdom kräver mer och mer hjälp och stöd desto längre sjukdomen går (ALZ, 2015). 

Förutom detta förklarade även Andrén (2009) att den drabbade även får problem med talet, 

problem med agnosi och i senare stadie också grovmotoriken. 

 

Grainger och Keegan (2011) beskrev att sjukdomen inte går att bota.  Enligt Grainger et al. 

(2011) går det till viss grad att bromsa upp sjukdomsförloppet med hjälp av mediciner som 

antingen hämmar produktionen eller fängslar och förstör effekten av enzymet 

acetylkolinesteras. Grainger et al. (2011) beskrev att acetylkolinesteras bryter ner 

signalsubstansen acetylkolin, vilket individer med Alzheimers sjukdom har brist på, vilket i 

sin tur gör att mediciner som hämmar detta enzym också minskar bristen av acetylkolin till en 

del hos individen med Alzheimers sjukdom. Acetylkolin finns i synapserna mellan nerverna 

och musklerna gör bristen på detta att muskelkontrollen fallerar, därav motoriska problem vid 

Alzheimers sjukdom (Grainger & Keegan, 2011). 

 

Andrén (2009) beskrev att Alzheimers sjukdom kan yttra sig på olika sätt med olika 

symptom, allt beroende på vilka delar av hjärnan hos individen som blir drabbade. De 

vanligaste symptomen är att individen får svårare att genomföra vardagliga sysslor, sämre 

minne och svårigheter att planera (Andrén, 2009). Andra symptom som förekommer beskrev 

Andrén (2009) vidare är försämrat språk, försämrad förmåga att orientera sig och 

uppfattningen om tid och rum. Detta leder till att individer med Alzheimers får problem och 

svårigheter att klara sig genom vardagen utan att få hjälp och stöd från både vårdpersonal och 

närstående (Andrén, 2009). Även Nordberg (2007) förklarade att individer med Alzheimers 

sjukdom kommer att behöva mer hjälp i vardagen med såväl personlig hygien som sysslor. 

Vård i hemmet av äldre personer och personer med demenssjukdomar blir vanligare och 
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vanligare och den största delen av omvårdnaden utförs av närstående till individen, något som 

har visat sig ha negativa effekter på den närståendes eget liv kring bl.a. den psykologiska och 

sociala delen (Andrén, 2009). Nordberg (2007) nämnde även att anhörigvårdare oroar sig för 

att individen med Alzheimers sjukdom inte ska få tillräcklig stimulans mentalt och fysiskt, 

vilket gör att de känner ett lugn när de själva kan styra över aktiviteterna som de vet passar 

individen 

Närståendes situation vid Alzheimers sjukdom 

Graneheim, Johansson och Lindgren (2013) förklarade att de närstående som anhörigvårdare 

gick igenom en process där de först blev ansvariga för att ta ett beslut, sedan leva med de 

tagna besluten dagligen och slutligen anpassning till att vara anhörigvårdare och förändrad 

relation med individen med Alzheimers sjukdom. Grafström (1994) påvisade att det steg som 

oftast upplevs vara jobbigast för de närstående var när individen med Alzheimers sjukdom 

var i det milda stadiet, eftersom båda parter då var medvetna om förändringarna utan att 

riktigt förstå varför. Det är även i det milda stadiet av Alzheimers sjukdom som det kommer 

nya symptom hela tiden som kräver anpassning och förståelse, till skillnad från längre fram i 

sjukdomen då det snarare handlar om förvärring av symptom (Grafström, 1994). Graneheim 

et al. (2013) beskrev sedan vidare att närstående som anhörigvårdare känner stor skuld, 

ensamhet och uppgivenhet när de inte längre vet hur de ska kunna hjälpa den individen med 

Alzheimers sjukdom. När de sedan kom till det skede då de själva inte längre kunde utföra 

den omvårdnad som individen behövde förklarade Graneheim et al. (2013) att de kände skuld 

gentemot individen med Alzheimers sjukdom och som att de redan nu hade förlorat 

individen. Samtidigt beskrev Graneheim et al. (2013) vidare att de närstående kände en viss 

lättnad över att de visste att individen med Alzheimers sjukdom nu fick adekvat omvårdnad 

anpassad efter sjukdomstillståndet. Ericson, Hellström, Lund & Nolan (2001) påvisade att 

vård i hemmet hjälpte de närstående i processen att acceptera sjukdomen, och att vård i 

hemmet av en närstående var en stor trygghet för individen med Alzheimers sjukdom. 

 

Grafström (1994) förklarade att de närstående hjälper individen med Alzheimers sjukdom att 

hålla orken uppe och att tänka positivt genom att bidra med vård och omsorg, och även hjälpa 

sig själv att förstå vad som händer med individen och därmed också acceptera att det händer. 

Även Andrén (2006) påvisade detta, samt att vård i hemmet leder till att den mentala hälsan 

hos både individen med Alzheimers sjukdom och de närstående blir godare än när individen 

vårdas på exempelvis äldreboende eftersom oron minskar. Grafström (1994) beskrev vidare 
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att en långvarig och nära relation med en utvecklad struktur är till stor hjälp för både 

individen med Alzheimers sjukdom och anhörigvårdaren, eftersom de då förstår varandra 

bättre och kan hålla uppe en god kommunikation samt få vardagen att fungera längre fram i 

sjukdomen (Grafström, 1994).  

 

Välimäkti, Vehviläinen-Julkunen, Pietilä och Koivisto (2012) beskrev att det som de 

närstående upplevde som jobbigast var tiden innan diagnosen sattes. Denna ovisshet och 

tiden av ökad medvetenhet gjorde att de närstående inte visste hur de skulle agera kring 

individen med Alzheimers sjukdom och hantera situationen (Välimäkti, Vehviläinen-

Julkunen, Pietilä & Koivisto, 2012). När diagnosen var satt hävdade Välimäki et al. (2012) att 

de närstående tillkännagav ökad förståelse till individens beteende och kunde därför bearbeta 

sin egen misstro och situation enklare. Andrén (2006) förklarade att de närstående, efter att 

diagnosen satts och de visste vad som pågick samt att den drabbade blev uppföljd, då kunde 

känna ett visst lugn i att de då inte var helt ensamma i sin situation. Eftersom de ofta vill 

kunna stödja och hjälpa den individen på bästa vis sätts en stor press och tyngd på de 

närstående. (Välimäkti, Vehviläinen-Julkunen, Pietilä & Koivisto, 2012).  

 

Enligt Zingmark, Sandman och Norberg (2002) var känslan att känna sig hemma en viktig 

del för individen med Alzheimers sjukdom tillvaro och för att kombinera hem och 

sjukdomsanpassning finns idag särskilda vårdenheter och boenden. Zingmark et al. (2002) 

beskrev att individen med Alzheimers sjukdom kan interagera med människor i samma 

situation och samtidigt ha en trygg miljö anpassad efter dem som de kan känna är deras hem. 

Detta kan bidra med att samhällets förståelse för Alzheimers sjukdom ökar samt som det blir 

lättare att göra vården mer personcentrerad för varje individ (Zingmark, Sandman & Norberg, 

2002). 

 

Begreppsdefinition 

Enligt Socialstyrelsens termbank (2015) betyder begreppet anhörig att det är en individ som 

är inom familjen eller inom de närmaste släktingarna och begreppet närstående att det är en 

enskild individ som anser sig ha en nära relation till en annan. Enligt Socialstyrelsen 

termbank (2015) betyder begreppet anhörigvårdare att en person vårdar en närstående som är 

långvarigt sjuk, en äldre person eller en person med en funktionsnedsättning. Begrepp som 
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kommer ligga i fokus i denna studie är närstående och anhörigvårdare. Närstående valdes för 

att det inte alltid är familj eller den närmaste släkten som är anhörigvårdare.  

Teoretisk referensram 

Travelbees (1971) definition av omvårdnad är en medmänsklig process som innefattar att 

sjuksköterskan vårdar på individnivå, familjenivå och samhällsnivå för att hantera och 

utveckla upplevelser kring sjukdom och lidande för att utveckla sina erfarenheter. Detta 

innebär att de närstående räknas in i vårdarbetet (Travelbee, 1971). Något som kan förenkla 

de närståendes upplevelser och känslor enligt Travelbee (1971) är genom processen som 

anhörigvårdare. Sjuksköterskans omvårdnad innefattar inte bara patienten, utan också 

familjerna, besökare och övrig personal för att skapa en trygg miljö att upprätthålla god hälsa 

i (Travelbee, 1971).  

 

Sjukdom och lidande är essentiella delar av livet anser Travelbee (1971) och inom sjukvården 

måste sjuksköterskan i sin omvårdnad vara medveten om varje individs lidande för att kunna 

ge stöd till både patient och närstående. Att vara sjuk är enligt Travelbee (1971) en skärrad 

upplevelse. Det gör att sjuksköterskan ska ha en förståelse för alla olika reaktioner som kan 

uppstå vid omvårdnaden. Dessa reaktioner kan vara ilska, sorg och extrem glädje och 

reaktioner är inte bara från patienternas sida utan också de närståendes (Travelbee, 1971). 

Travelbee (1971) beskriver att patient, familj och närstående alla kommer möta lidande, 

sjukdom och smärta men att de upplever de olika delarna individuellt och även reagerar 

därefter. Det är vanligt att främst familj och närstående försöker skapa sig en mening med 

varför händelsen uppstod, vilket är en del i bearbetningsprocessen och den personliga 

utvecklingen (Travelbee, 1971).  

 

Relationen mellan sjuksköterska och patient innebär enligt Travelbee (1971) inte bara ett 

möte mellan tjänstgivare och tjänsttagare, då dessa två aldrig kan utveckla den viktiga 

relation som behövs i ömsesidig omvårdnad, utan också möjligheten ett möte mellan två 

individer som både kan stärka och bryta ner varandra. Travelbee (1971) säger med detta att 

sjuksköterskan aldrig kan utföra en god omvårdnad om han/hon inte engagerar sig i 

relationen med sin patient. Enligt Travelbee (1971) är det inte heller enbart patienten som 

behöver känna en god relation med sjukvårdspersonalen, utan också de närstående som 

hanterar vad som sker på hemmaplan. Får de närstående känna trygghet kan de också hantera 
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situationen kring individen med Alzheimers sjukdom, eftersom de då känner sig trygga 

(Travelbee, 1971).  

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva upplevelse att vara anhörigvårdare som närstående till en 

individ med Alzheimers sjukdom i hemmet.  

Metod 

Design 

Metoden för denna studie bestod av en analys med kvalitativ ansats bearbetad genom två 

patografier. Enligt Hawkins (1999) är patografier en beskrivning av sjukdomstillstånd på ett 

personligt plan. Hawkins (1999) beskriver att det ges en djupare insikt om hur individen 

upplever sjukdomstillståndet genom patografier och förenklar arbetet med att placera 

huvudpersonen i centrum. Patografier är inte bara en beskrivning på hur allvarligt 

sjukdomstillståndet är, utan  en förklaring av förmågan att lära sig att leva med och hantera 

det (Hawkins, 1999). 

 

Olsson och Sörensen (2011) beskriver att en kvalitativ ansats innebär att forskaren ska få en 

komplett bild av situationen, vilket i sin tur innebär en analys av texter som har grundats på 

människors berättelse om subjektiva upplevelser och att finna det unika med deras berättelse. 

En kvalitativ ansats utgår från ett holistiskt synsätt och har ett fokus på att beskriva individers 

upplevelse och erfarenheter (Olsson & Sörensen, 2011). Polit och Beck (2004) beskriver att 

en kvalitativ ansats kan göra det möjligt att få en mer detaljerad syn och därigenom förenkla 

processen att svara på syftet med studien än vad studien hade kunna göra med en kvantitativ 

ansats. Enligt Polit och Beck (2004) blir det då lättare att lyfta upp syftets betydelse på ett 

mer korrekt och specifikt sätt.  

 

Urval 

För att samla in data till studien användes sökmotorn Libris, som var tillgänglig på Blekinge 

Tekniska Högskola och sökmotorn BURK, som var tillgänglig på Karlskronas stadsbibliotek.  
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Sökmotor är enligt Willam, Stoltz och Bahtsevani (2011) en katalog över biblioteketens 

sortiment i Sverige. 

 

Inklusionskriterierna för att böckerna skulle vara relevanta var att det skulle vara svenska 

karaktärer och att det var svensk sjukvård. Karaktärerna skulle vara myndiga, alltså över 18 

år. En annan inklusionskriterie var att böckerna skulle vara skrivna av en närstående som 

anhörigvårdare. Böckerna skulle vara skrivna på svenska för att få en lättare förståelse och då 

göra det lättare att analysera texten. En annat inklusionskriterie var att böckerna skulle vara 

skriva efter år 2000 för att ha ny och relevant kunskap.  

 

Exklusionskriterierna för böckerna var att de inte fick handla om demenssjukdomar generellt 

utan Alzheimers sjukdom specifikt. En annan exklusionskriterie var att patografierna inte 

skulle vara skrivna av en medförfattare. 

 

Vid sökningsprocessen för att hitta relevanta patografier användes sökorden ”Alzheimers”, 

”närstående” och ”demens”. Sökorden ”Alzheimers”, ”demens” och ”närstående” 

kombinerades med varandra för att få fram relevant litteratur till studien (bilaga 1). 

Avgränsningar användes för att få fram relevant data till studien. 

I sökningen som gjordes med sökmotorn Libris användes avgränsningar bok, biografi 

genealogi och svenska språket. Sökmotorn Libris gav 13 böcker och av dessa böcker valdes 

fem böcker som var skrivna efter år 2000, men efter en analys av textmaterialets baksida 

valdes dessa böcker bort för dem var inte relevanta med studiens syfte och fokuserade mest 

på demens och inte Alzheimers sjukdom (bilaga 1).  

I sökningen som gjordes med sökmotorn BURK användes avgränsningar stadsbibliotek, bok, 

svenska språket och olika biografier. Detta gav 18 träffar och sex av dessa böcker var skrivna 

efter år 2000 (bilaga 1). Av dessa sex böcker var det två böcker som stämde överens med 

kriterierna. Dessa böcker var  ”Den längsta ronden” och ”Min syster fick Alzheimers”. Dessa 

två patografier valdes då de uppfyllde samtliga inklusionskriterier och stämde överens med 

studiens syfte. De andra fyra böckerna valdes inte, då de inte huvudsakligen handlade om 

Alzheimers sjukdom, och inte heller stämde helt överens med studiens syfte. Efter att ha 

använt båda sökmotorerna för att finna relevant litteratur som passar till syftet, fanns det mer 

relevant litteratur i sökmotorn BURK.   
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Min syster fick Alzheimers  

 

Patografin “Min syster fick Alzheimers” skriven av enbart en huvudförfattare, Irene 

Andersson var, precis som titeln beskriver, syster till individen med Alzheimers sjukdom i 

detta fall. I patografin följer författarna hennes och systerns resa som beskrev både tiden 

innan sjukdomen och hela sjukdomsförloppet från början innan diagnosen sattes till när hon 

slutligen flyttade in på ett särskilt boende. Författaren beskrev hur förloppet ser ut ur både 

patientperspektiv och närståendeperspektiv, vilket är bra då det blev enklare att följa och 

förstå känsloförloppet och då göra egna kopplingar och tolkningar. I slutet av boken beskrevs 

vad som varit positivt under systerns sjukdomsförlopp och vilka delar av vården som hade 

fungerat bra, samt en lista med önskningar på vad som skulle behövts göras annorlunda för 

att förenkla förloppet för både individen med Alzheimers sjukdom och de närstående. 

 

Den längsta ronden 

 

Patografin “Den längsta ronden” skriven enbart av en huvudförfattare Edna Alsterlund, maka 

till Ingemar Johansson, en känd tungviktsmäster som fick Alzheimers sjukdom. I patografin 

följs Ednas och Ingemars resa från när dem träffades och tills Ingemar senare gick bort. 

Ingemar drabbades av förtidsdemens som diagnostiserades som Alzheimers sjukdom. Edna 

bestämde att ta hand och behandla Ingemar själv i deras hem i Stockholm. Som läsare följs 

det hur Edna kämpade med att hålla borta pressen från Ingemar för varken han eller pressen 

visste om Ingemars sjukdomstillstånd. Samtidigt kämpade Edna igenom vardagen att vara en 

maka samtidigt som att vara Ingemars vårdare genom att se till att han tog sin medicin, klä på 

sig rena kläder och vilken kamp det var att få honom in i duschen. 

 

Analysmetod 

De två patografierna analyserades med hjälp av Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av 

innehållsanalys. Enligt Olsson och Sörensen (2011) har en innehållsanalys fokus på vad som 

beskrivs i texten som analyseras och på vad som inte nämns för att kritiskt kunna jämföra och 

plocka ut relevanta delar till arbetet. En innehållsanalys har två huvudinriktningar; kvalitativ 

inriktning och kvantitativ inriktning (Olsson & Sörensen, 2011). Genom att använda denna 

sorts av innehållsanalys bortser forskarna från tidigare kunskap och förståelse 

inom det valda ämnet och forskarna blir öppen för ny data. Innehållsanalysen som användes 
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för att analysera patografierna var en manifest ansats med latenta inslag. Olsson och Sörensen 

(2011) beskriver att innehållsanalyser har två olika ansatser; manifesta och latenta. I en 

manifest innehållsanalys ligger enligt Olsson och Sörensen (2011) fokusen på textmaterialets 

innehåll och vad som är synligt i materialet, medan fokus i en latent ansats ligger på själva 

innehållet i materialet och de tolkningar forskaren gör av orden i materialet  

 

De två patografierna textmaterial analyserades enskilt och av både för att ge en överblick om  

de var adekvata till studiens syfte. Sedan analyserades patografierna resultat av både 

partnerna för att få en ökad förståelse för texternas innehåll och om de var relevant. 

Analysmetoden bestod av följande steg: ta ut meningsenehet, kondensering, kodning och 

kategorier (bilaga 2). Meningsenheterna som valdes ut till studien skrevs in i ett Google 

drive-dokument för att både parterna skulle kunna delta.  

Sedan kondenserades de bärande meningsenheterna och enligt Granehiem och Lundman 

(2004) innebär kondensering att korta ner meningsenheterna utan att dess huvudkärna går 

förlorad.  

Matningsenheterna kodades sedan för att lyfta fram meningsenheterna innehåll med ett eller 

flera ord. Enligt Graneheim och Lundman (2004 kondenseras meningsenheterna för att kodas 

till ett ord eller en kortare mening för att känneteckna vad meningsenhetens innehåll 

egentligen handlar om.  

 

Koderna som valdes ut bildade sex kategorier. Graneheim och Lundman (2004) säger att 

kärnan i en kvalitativ analys är att skapa kategorier och grupper som delar samma innehåll för 

att sedan sortera ut delarna i forskningen och dela in dem i de olika grupperna.  

Resultat 

Resultatet redovisades i form av fem kategorier. Sedan redovisades resultatet som ett 

sammanfattat resultat från de två böckerna ”Min syster fick Alzheimers” och ”Den längsta 

ronden”. De kategorier som användes för att redovisa resultatet var ”isolering”, ”vardag”, 

”egentid”, ”bristande kunskap” och ”bristande information”.  
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Figur 1. Kategorier. 

Anhörigvårdares upplevelser av isolering 

Något som de närstående som var anhörigvårdare upplevde var vilken belastning det var 

psykiskt och fysiskt att vårda en individ med Alzheimers sjukdom. De närstående upplevde 

en isolering från omvärlden. Anhörigvårdarna ansåg att det troligen berodde på brist av 

förståelse för de närståendes situation. Det visade sig i patografierna att isoleringen var en 

stor del av de närståendes liv. De kände sig inte sedda, hörda eller att någon i omgivningen 

uppskattade omvårdnaden som de gav sin närstående. De närstående som var anhörigvårdare 

upplevde att livet tynade bort desto mer åren gick och desto längre in i sjukdomsförloppet det 

gick eftersom dedikationen till omvårdnaden av individen med Alzheimers sjukdom stegrade 

(Alsterlund, 2010; Andersson, 2010). 

 

Anhörigvårdares upplevelser 

av isolering.  

Anhörigvårdares 

självuppoffring. 

Behov av egentid. 

Bristande kunskap.  

Bristande information. 
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Vi isolerades mer och mer från vårt normala sociala liv och jag började 

känna av en fysisk och mental trötthet som jag aldrig tidigare varit i 

närheten av (Alsterlund, 2010 sid 46). 

Anhörigvårdares självuppoffring  

Författarna till patografierna beskrev att vardagen blev planerad efter den sjuke gällande allt 

från aktiviteter, till måltider och sömn. Individen gick från att har varit en fru till 

anhörigvårdare till sin egen närstående. Anhörigvårdarna ansåg att de jobbade dygnet runt 

och var aldrig lediga. De närstående som anhörigvårdare fick skjuta sina egna liv åt sidan 

vilket genererade till att de förlorade sina egna identiteter genom att prioritera och ägna all 

sin tid åt att vårda sin käraste. Det uppkom i patografierna att de närstående som var 

anhörigvårdare fick kämpa själva för att få vardagen att gå ihop för individen som hade 

Alzheimers sjukdom och med nöd och näppe sin egen vardag. Det visade sig att livet 

försvann för de närstående som var anhörigvårdare och deras möjlighet att ta hand om sig 

själva tynade bort då en mental och fysisk trötthet kom smygande och de blev utslitna. Det 

visade sig i patografierna att det tillslut genererade till en depression.  

 

Patografierna konstaterade att det sällan var någon i de närståendes omgivning som ville 

ställa upp som avlösare en längre tid, utan det handlade oftast om en till två dagar och i vissa, 

men fåtal gånger, en hel vecka. Något anhörigvårdarna upplevde var hur lite hjälp de fick av 

omgivningen och de övriga närstående. De närstående som var anhörigvårdare kände att det 

ledde i sin tur till irritation och frustration, vilket gick ut över deras omgivning då de inte 

hade energi över till att vara samlade och försökte vara trevliga, samtidigt som de sällan fick 

förståelse för deras komplicerade situation. Anhörigvårdarna upplevde en känsla att de bara 

existerar för att hjälpa individen med Alzheimers. De närstående som var anhörigvårdare 

beskrev att det var först när de fick hjälp av kommunen som de kunna ta mer ledigt under 

dagarna och i vissa fall en hel natt. Småsaker som dessa gjorde att de närstående som 

anhörigvårdare upplevde en ork att fortsätta omvårdnaden av individen med Alzheimers 

sjukdom (Alsterlund, 2010; Andersson, 2010). 

 

Vad jag än gjorde, varje ögonblick dygnet runt, existerade jag ju bara för 

att hjälpa Ingemar genom hans svåra sjukdom (Alsterlund, 2010 sid 74). 
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Behov av egentid 

De närstående som var anhörigvårdare upplevde ett behov av egentid. När anhörigvårdarna 

fick egentid upplevde de en tacksamhet att få tid till att komma ikapp med sitt eget liv och sin 

egen vardag. Anhörigvårdarna ansåg att de hann utöva sina intressen på samma sätt som 

innan hon intog rollen som anhörigvårdare. Det var en viktig del för de närstående som var 

anhörigvårdare för att inte tappa bort sin identitet. Något som förekom var att all tid 

prioriterades för att vårda individen med Alzheimers sjukdom. Egentid ansågs värderades 

stark av anhörigvårdarna eftersom det var dessa få stunder som de fick en chans att återhämta 

sig och ladda batterierna för att sedan ha en ork att vårda individen med Alzheimers igen 

(Alsterlund, 2010; Andersson, 2010). 

 

Men eftersom jag inte haft någon fri tid på ett halvår var jag jätteglad att 

över att få åka in till Stockholm, bli klipp av en frisör, koppla av en 

eftermiddag och det viktigaste av allt: att få en hel natts ostörd sömn 

hemma hos en väninna (Alsterlund, 2010 sid 121). 

Bristande kunskap 

Något som uppkom i patografierna var att bristande kunskap om Alzheimers sjukdom fanns 

hos de närstående. De närstående som var anhörigvårdare ansåg att det var relevant för dem 

att veta hur tidsförloppet för Alzheimers såg ut, vad som skedde under sjukdomsförloppet, 

vad Alzheimers sjukdom innebar och hur Alzheimers sjukdom deformeras under 

sjukdomstiden. Något som upplevdes svårt av de närstående som var anhörigvårdare var att 

förklara för individer i omgivningen att deras närstående hade drabbats av en demenssjukdom 

då det fanns mycket bristande kunskap hos de utomstående om Alzheimers sjukdom. 

Patografierna beskrev att de utomstående till individen med Alzheimers sjukdom oftast vari 

förnekelse och de närstående som var anhörigvårdare blev anklagade att vara lögnare. De 

närstående som var anhörigvårdare upplevde att de borde vara berättigade till att få en tid av 

läkaren för närståendesamtal. De närstående som var anhörigvårdare önskade få tillgång till 

stödgrupper som var avsedda för närstående vid Alzheimers sjukdom. Detta eftersom som de 

anhörigvårdande trodde sig kunna bidra med men även att ta del av kunskap av varandra om 

vad som var relevant för att vara anhörigvårdare till individer med Alzheimers sjukdom 

(Alsterlund, 2010; Andersson, 2010). 
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I detta läge ville jag veta saker som: hur många år tar det, finns det 

trevliga boenden, blir alla aggressiva, när blir de lugna i sin egen värld? 

(Andersson, 2010 sid 15). 

Bristande information  

Något som upplevdes ofta hos de närstående som var anhörigvårdare var att vårdpersonalen 

på sjukhusen var dåliga på att informera både patienten och dess närstående. De närstående 

ansåg att bristen på information skapade ett stort problem när de närstående antog rollen som 

anhörigvårdare. Detta visades även i patografierna då att ingen utbildning kring sjukdomen 

och sjukdomsförloppet erbjöds till de närstående som var anhörigvårdare. Det var viktigt för 

de närstående som var anhörigvårdare att veta att sjukvården var tillgänglig för dem när 

omvårdnaden blev för krävande på en psykisk och fysisk nivå. Anhörigvårdarna önskade att 

vårdpersonalen skulle informerat de närstående om vilken belastning kring omvårdnaden det 

kunde innebära för att vara anhörigvårdare. Det var viktigt för anhörigvårdarna att 

sjuksköterskan visade på en förståelse för anhörigvårdarens situation som bekräftade 

anhörigvårdarnas identitet och svårigheterna i vårdandet av den sjuka (Alsterlund, 2010; 

Andersson 2010). 

 

Hur vet man som anhörig till en person med alzheimer när det är dags att 

förändra arbetet med att stödja den sjukas identitet? Och vem i relationen 

har behov av identitetsbevarande aktiviteter längst – den sjuka eller den 

anhöriga?(Andersson, 2010 sid 96).  

Metoddiskussion 

I studien valdes det en kvalitativ ansats som utgångspunkt för studien vilket var hjälpsamt för 

att få en helhetsbild av det utvalda ämnet. Olsson och Sörensen (2011) beskrev att en 

kvalitativ ansats innebär att forskaren ska se situationerna och kunskapen som de vore ny 

information samt att sträva efter att ha en helhetssyn (ibid.). Det gjorde att fler detaljer blev 

tydliga i processen för studien, en djupare förståelse för ämnet ingavs och det var enklare att 

kunna koppla det till studiens syfte. En kvantitativ ansats valdes inte till studien då det inte 

skulle bidra med den detaljerade och djupare förståelse som önskades till studien syfte. 

Olsson och Sörensen (2011) beskrev att kvantitativ ansats är att forskaren inte får samma 

helhetssyn eller samma djupa förståelse för det valda ämnet i studien.  
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Till denna studie valdes den teoretiska referensramen skriven av Joyce Travelbee, vilken är 

en interaktionsteori. Denna teori passar till syftet för studien då teorin enligt Travelbee (1971)  

inte bara fokuserar på sjuksköterskan och sjukdomen, utan fokuserar på familjen och 

närstående till individen som är sjuk. Att sjuksköterskan ska ha ett holistiskt synsätt och att se 

patienten som en människa och inte patienten som ett ting med ohälsa (ibid.). På så vis kan 

närstående uppleva en bekräftelse som anhörigvårdare till individen med Alzheimers 

sjukdom, och på så vis känna sig mindre ensam när även de blir sedda.  Teorin var relevant 

för studien eftersom fokus låg på omvårdnaden som process genom ett helt vårdförlopp och 

hur sjuksköterskan kan hantera situationen för att förenkla och stödja i processen för patient 

och närstående. 

 

En empirisk intervjustudie hade vara relevant till denna studie, då det hade gett nyare och 

relevant kunskap. Denna metod valdes således bort pga. tidsbrist. Skribenterna ansåg att det 

inte hade varit möjligt att studera hela sjukdomsförloppet för Alzheimers sjukdom. Därför 

ansågs det att patografier var relevanta till studien för att få en djupare inblick hos närstående 

som anhörigvårdare. Enligt Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008) kan patografier ses som 

en ersättning till intervjustudier då skillnaden mellan metoderna är att i en intervju ges svaret 

direkt och i en patografi finns svaret besvarat i hela boken. Hawkins (1999) beskrev att 

användning av patografier är en bra metod för att få en djupare inlevelse kring hur 

sjukdomstillståndet är, hur det är att leva med det och samt lära sig hantera vardagen runtom 

sjukdomen.   

Nackdelar med den valda metoden var att det endast var ut två individers perspektiv om 

upplevelse att vara anhörigvårdare till en individ med Alzheimers sjukdom.  

 

De utvalda böckerna till studien skulle vara skrivna efter år 2000 för att få så adekvat 

kunskap som möjligt. En tidsbegränsning på 15 år kändes mest relevant då forskning och 

kunskap utvecklas ständigt som även Forsberg och Wengström (2008) anser. Patografierna 

kunde handla om båda könen för att det är själva erfarenheterna studien var ute efter och inte 

genusperspektivet. Ett nannat inklussionskriterie var att böckerna skulle vara skrivna av en 

individ som var anhörigvårdare för att få det ur deras perspektiv. Ytterligare ett 

inklussionskriterium var att böckerna skulle utspelar sig i Sverige för att det skulle vara 

svensk sjukvård. Dessa inklusions- och exklusionskriterier var även en chans att få en bättre 

syn på hur närstående upplevde sjukvården och inte sjukvårdsupplevelserna för just individen 
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med Alzheimers sjukdom. Urvalet av patografierna skulle vara inriktade på Alzheimers 

sjukdom då det var studien syfte och inte inriktat på andra demenssjukdom. Båda böckerna 

genomgick likställd analysprocess och bidrog därmed med likartad information till 

slutresultatet.   

 

För att få fram rätt patografier överensstämmande med studiens syfte valdes sökorden 

”Alzheimers”, ”demens” och ”närstående”. Dessa sökord valdes för att få fram de böcker 

som handlade om individen som hade Alzheimers sjukdom och att de var skrivna ur en 

närståendes perspektiv och inte ur individen med Alzheimers sjukdoms perspektiv. Böckerna 

som valdes ut var ”Den längsta ronden” och ”Min syster fick Alzheimers”. Då böckerna inte 

fanns tillgängliga på Karlskronas Stadsbibliotek vid tillfället men ändå tycktes passa in till 

syftet efter att ha läst deras sammanfattning samt fanns i bibliotekets katalog, fick dessa två 

böcker beställas in från ett annat bibliotek till Karlskrona Stadsbibliotek för ytterligare 

granskning.  

Till studien valdes Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av innehållsanalys som 

byggdes på en manifest ansats med latenta inslag. Graneheim och Lundman (2004) beskrev 

att det blir lättare för läsaren att göra sin egen tolkning när textförfattarna väljer att enbart ha 

en latent ansats som grund och det riskerar att själva huvudämnet i studien tappas bort. Denna 

typ av analys gjorde det till viss del komplicerat att få ut den exakta meningens betydelse och 

svårt att tolka när inte direkta citat fick tas ut från patografierna och användas. Det hade varit 

mindre mödosamt och mer användbart av en analys där citat får tolkas och utvärderas. 

 

En innehållsanalys valdes för att ett konkret resultat skulle kunna arbetas fram utan egna 

tolkningar skulle användas och övertas i det färdiga resultatet. Den manifesta ansatsen gav 

möjlighet till en tydligt utsagd förståelse av texternas innebörder för att den således skulle 

kunna användas på ett adekvat sätt med hög reliabilitet i resultatet. Graneheim och Lundman 

(2004) nämnde att en manifest ansats till viss del kan vara komplext att använda sig av 

eftersom det som skrivits i texten ska beskrivas som befintlig fakta och skribenterna ska 

undvika en egen tolkning. Hade det istället valts en latent ansats med manifesta inslag till 

studien, vilket var grundtanken, hade det varit svårare att få fram ett mer specifikt och 

konkret resultat om textmaterialet istället.  
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Därför valdes det i denna studie en manifest ansats med latenta inslag för att beskriva det 

texten påvisar. På så vis kunde skribenterna ha en markant egen tolkning med i studien för att 

dra paralleller mellan forskning och upplevelser och därav höja reliabiliteten för resultatet.  

 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) är meningsenheter delar av en test som lyfter syftets 

innebörd. Detta steg upplevdes av skribenterna en komplex del i analysprocessen och det var 

svårt att välja ut de meningsenheter som lyfte studiens syfte på bästa vis och vilka 

meningsenheter som hade ett intresse men inte kunde koppla till syftet på bästa vis.  

För att få fram relevant resultat till studiens syfte analyserades böckernas textmaterial  

flertalgånger av både parterna för att få likvärdig information och för att ingen relevant 

information skulle bli utelämnad. Detta tillvägagångssätt gav även möjlighet till diskussion 

kring innehållet, vilket gjorde att allt innehåll blev granskat flera gånger för att sedan avgöra 

om det skulle få ta del i studien. Graneheim och Lundman (2004) ansåg att om textmaterialet 

analyseras av mer än en författare blir det mer trovärdigt att informationen som framkommer 

blir likvärdig.  

 

Sedan kondenserades meningsenheterna som hade valts till syftet. Det innebär enligt 

Graneheim och Lundman (2004) att texten kortast ner utan att meningsenheternas betydelse 

försvinner. Detta steg upplevdes lättare av skribenterna för då de kunde se huvudbetydelsen i 

meningsenheten. Vissa meningsenheter var lite svårare att kondensera då det fanns flera 

viktiga betydelser och då upplevde skribenterna problematik med att ta ut meningsenheternas 

huvudbetydelse. Sedan bildades koder utav de kondenserade meningsenheterna. Kodning är 

enligt Graneheim och Lundman (2004) ett eller två ord som bär upp innehållet från 

kondenseringen. Sedan delades koderna upp i kategorier som enligt Graneheim och Lundman 

(2004) har betydelsen för en grupp koder med motsvarande innehåll. Kategorier är en viktig 

del för att förenkla ens arbete med studien enligt Graneheim och Lundman (2004). Detta steg 

upplevdes mer problematisk det var komplext att hitta lämpliga namn till kategorierna. Det 

var även komplex att avgöra om det var relevant med underkategorier eller inte. 

Resultatdiskussion 

I resultatet blev det fem kategorier som kommer diskuteras i detta avsnitt. I studien valdes 

Joyce Travelbees interaktionsteori som teoretisk referensram. Travelbee (1971) beskrev 

varför det är viktigt att se patienten och de närstående. Teorin gav förståelse hur 
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sjuksköterskan hantera olika situationer i olika vårdförlopp för att patient och närstående ska 

få stöd på ett positiv sätt. Mångtalet av de vetenskapliga artiklarna som användes i studiens 

resultatdiskussion var av svensk omvårdnadsforskning för att diskussionen av resultatet 

skulle vara tillförlitligt eftersom patografierna kom från Sverige. 

 

I studien framgick det att de närstående som var anhörigvårdare upplevde att det bara 

existerade för att ta hand om individen med Alzheimers sjukdom. Det framgick även att 

anhörigvårdarna upplevde sig vara utslitna efter att anpassa sitt liv efter den sjuke samt att 

deras sociala liv försvann på grund av en mental och fysisk trötthet. Detta bidrog med att de 

upplevde en isolering från de utomstående och omvärlden som även Graneheim, Johansson 

och Lindgren (2013) nämner i sin studie. 

 

Anledningen till att anhörigvårdana upplevde detta var för att när de närstående jobbade som 

anhörigvårdare till en individ med Alzheimers sjukdom jobbade de dygnet runt och fick inte 

sin egen vardag att gå ihop. De närstående som var anhörigvårdare blev allt mer isolerade 

från sitt sociala liv och deras egen identitet. 

Graneheim et al. (2013) beskrev även att en ökad förståelse hur en vardag kan se ut hos de 

närstående vid hemvård var nyttigt för den kommande och fortsatta omvårdnaden på sjukhus 

av vårdpersonalen och eventuella boenden. Travelbee (1971) beskrev även att omvårdnad är 

en process att se hela människan som sjuksköterska och att vården innefattar individnivå, 

familjenivå och samhällsnivå och att sjuksköterskan ska har ett holistiskt synsätt. Omvårdnad 

kring patienten innefattar även de närstående och anhöriga och inte bara sjukdomen 

(Travelbee, 1971). Travelbee (1971) ansåg att det är viktigt att individen får den hjälp 

han/hon behöver för att få sin vardag att fungera och undvika att en mental och fysisk trötthet 

som kunde bidra till långvarig depression. 

 

I patografierna hade individerna som gick in som anhörigvårdare och individen med 

Alzheimers sjukdom kärleksfulla relationer med varandra. Individerna hade varit tillsammans 

länge i livet och kände varandra mycket personligt. Grafström (1994) förklarade att 

relationen förändras när närstående går in som anhörigvårdare och att den närstående många 

gånger går in i en föräldraroll byggd på kärlek och ömhet för den individen med Alzheimers 

sjukdom. Detta lär således ha varit en stor bidragande faktor till att de båda anhörigvårdarna 

orkade med sjukdomsförloppet. Hur relationen såg ut tidigare är något som Grafström (1994) 

beskrev var avgörande för hur relationen skulle komma att se ut och utvecklas under 
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sjukdomstiden. Nära och kärleksfulla relationer gjorde att individen med Alzheimers 

sjukdom kände sig tryggare och att de närstående orkade längre (Grafström, 1994).   

Ericson, Hellström, Lundh & Nolan (2001) ansåg även att ytterligare en fördel med 

anhörigvårdare var att individen med Alzheimers sjukdom fick mer kvalitét i vardagen 

genom små saker som annars inte hade blivit av, och att problem som annars kunde ha 

missats blev istället åtgärdade då den närstående hade en större inblick i hur individen med 

Alzheimers sjukdom vanligtvis fungerade. Trots att de närstående inte hade samma goda 

kunskap om demens och vård så bidrog de ändå med en god, personcentrerad omvårdnad 

(Ericson et al., 2001). I patografierna fick båda individerna med Alzheimers sjukdom hjälp 

fort tack vare engagemanget från de närstående som kände dem bäst och följde dem genom 

sjukdomsförloppet, vilket var en fördel då de snabbt såg mindre förändringar hos individen 

med Alzheimers sjukdom som annars kunde ha missats. 

 

De närstående som var anhörigvårdare agerade som stöttepelare. Anhörigvårdarna fick ta sina 

behov och intressen tillsidan och prioritera individen med Alzheimers sjukdom för att 

vardagen skulle fungera på ett så bra sätt som möjligt. Enligt Graneheim et al. (2013) var det 

först när sjukdomsförloppet pågått en tid och de närstående som anhörigvårdare inte fick 

vardagen att fungerar längre som de insåg att det inte längre gick att sköta omvårdnaden i 

hemmet. De närstående nådde då en vändpunkt och började successivt kunde få tillbaka sina 

egna liv (Graneheim et al., 2013). Travelbee (1971) beskrev att det var viktigt som 

vårdpersonal att lyssna på patienten och de närstående för att uppnå en positiv vårdrelation. 

Det framgick i resultatet att anhörigvårdarna upplevde att de inte fick den hjälp de behövde 

av andra närstående eller kommunen. Det var viktigt för de närstående som var 

anhörigvårdare att de fick en paus från att vara anhörigvårdare till att få egentid. Att de 

närstående som var anhörigvårdare fick avlastning från närstående eller kommunen. Det 

framgick även i resultatet de närstående som var anhörigvårdare inte ansåg sig hinna med sin 

egen vardag vilket bidrog till att de kände en mental och fysisk trötthet. Detta kunde sedan 

leda till en depression hos de närstående som anhörigvårdare. När de närstående fick 

avlösning, hjälp och blev hörda kände de en enorm lättnad vilket gav fortsatt ork och 

motivation till att hjälpa individen med Alzheimers sjukdom. Andrén (2006)  beskrev att 

närstående som inte får stöd och hjälp i sin roll som anhörigvårdare värderar sin psykiska och 

fysiska hälsa som mycket sämre och med värre symptom än vad de som får stöd gör. Ju 

mindre stöd anhörigvårdaren fick från sin omgivning och sjukvården, desto mer försämrades 

den psykiska hälsan markant (Andrén, 2006).  
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De närstående som anhörigvårdare uppgav att det fanns bristande kunskap om Alzheimers 

sjukdom och sjukdomsförloppet. De närstående upplevde att de ofta glömdes bort och sattes 

åt sidan då vårdpersonalen ofta förbigick anhörigvårdarna med information som annars kunde 

ha hjälpt dem i själva omvårdnaden och vårdförloppet. Exempelvis fick de inte erbjudande 

om möjlighet till samtal kring Alzheimers sjukdom med en läkare, vilket var något som de 

gärna haft. Travelbee (1971) beskrev att information och kunskap är en viktig del i yrket som 

sjuksköterska och ingår i omvårdnad att både ta del av och att delge. På så sätt visar 

sjuksköterskan patienten och de närstående att de inte är ensamma i sjukdomsförloppet, utan 

att hjälp och stöd finns till hands (Travelbee, 1971). Detta hade då kunnat bidra till att de 

närstående fick tid på sig att bearbeta sjukdomen och inte känna sig tvingade att försöka 

förstå själva, acceptera den och vad som hände under själva sjukdomsförloppet.  

Detta kunde bidra med att de närstående fick den individuella kunskapen och informationen 

som de suktade efter, men anhörigvårdare upplevade att de inte visste vem de skulle vända 

sig till. Wackerbarth och Johnson (2002) beskrev att anhörigvårdaren till individen med 

Alzheimers sjukdom har ett stort behov av att få information om allt från generell information 

om vad sjukdomen innebar, till diagnos och behandling. Något som hade en stor betydelse för 

de närstående var enligt Wackerbarth et al. (2002) att hitta bästa möjliga omvården för sina 

käraste och sedan göra anpassningsbara hälsoplaner. I resultatet framgick det at bristande 

kunskap och bristande information kring sjukdomen gjorde det komplext att veta vad som 

krävdes för att vara anhörigvårdare till en individ med Alzheimers sjukdom. Wackerbarth et 

al. (2002) förklarade att de närstående som anhörigvårdare var i stort behov av informationen 

men att det också kunde bli överväldigande för dem. Det är därför viktigt att se över vilken 

mängd och vilken typ av information som bör ges och att det bör ges lite i taget beroende på 

hur mottaglig den närstående är som individ (Wackerbarth & Johnsson, 2002). 

 

Det framgick även i resultatet att anhörigvårdarna inte erbjöds någon form av utbildning 

kring Alzheimers sjukdom. Resultatet av detta blev att de närstående som var anhörigvårdare 

upplevde övergivenhet, ensamhet och utanförskap. Anhörigvårdarna önskade att landstiget 

och kommunen hade bidragit mer med information kring var de kunde vända sig för att få 

stöd och mental avlastning. Travelbee (1971) beskrev att sjuksköterskan och övrig 

vårdpersonal rekommenderas att kommunicerar med patienten och de närstående om vad de 

vill veta om sjukdomen och därefter lägga fram information. Det var viktigt att 

vårdpersonalen fick kontinuerlig utbildning inom sjukdomen för att på ett säkert vis bidra 
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med att informera och erbjuda olika stödorganisationer (Travelbee, 1971).  Hazzan, Ploeg, 

Shannon, Raina och Oremus (2015) beskrev att stödorganisationerna även har flera 

möjligheter att skapa möten där anhörigvårdarna kan träffas, diskutera och bidra med 

varandras kunskap. Vilken bidra med att även anhörigvårdare får kontinuerlig utbildning och 

relevant kunskap kring Alzheimers sjukdom (Hazzan. Ploeg, Shannon, Raina & Oremus, 

2015). 

 

Något som inte framgick i resultatet var att det kan vara en positiv upplevelse att vara 

anhörigvårdare till en individ med Alzheimers sjukdom och inte nödvändigtvis bara negativt 

och påfrestande. Ericsson, Hellström, Lundh och Nolan (2001) beskrev att vara 

anhörigvårdare till en individ med Alzheimers sjukdom gjorde att de närstående fick mer 

kvalitét i vardagen genom att hitta på småsaker tillsammans som annars inte hade blivit av. 

Att problem som vanligtvis hade missats i vardagen upptäcktes av anhörigvårdaren och 

åtgärdades då de närstående som var anhörigvårdare hade en större inblick i hur individen 

med Alzheimers sjukdom vardag fungerade (Ericsson, Hellström, Lundh & Nolan, 2001). 

Anhörigvårdarna nämnde i patografierna att det var en viss trygghet att själva kunna se 

förändringarna och anpassa vardagen efter vad de visste skulle passa den drabbade.   Ericsson 

et al. (2001) beskrev att trots att anhörigvårdaren inte har goda kunskaper angående demens 

och omvårdnaden bidrar de med ändå med en god personcentrerad omvårdnad.  

Slutsatser 

En närstående som var anhörigvårdare till en individ med Alzheimers sjukdom insåg vilken 

belastning det var kring omvårdnaden av sjukdomen. Anhörigvårdarna fick då lägga sina 

egna liv vid sidan om för att vårda individen med Alzheimers sjukdom. Bristande kunskap 

var något som anhörigvårdarna upplevde som ett försvårande hinder kring Alzheimers 

sjukdom samt bristande information från vårdpersonalen. De närstående som var 

anhörigvårdare upplevde att de bara existerade för att vårda individen med Alzheimers 

sjukdom samt att det blev utslitna efter att anpassa vardagen efter individen med Alzheimers 

sjukdom. Deras sociala liv försvann och anhörigvårdarna upplevde en isolering av 

omvärlden. Även om de kände sig trygga med att de visste hur och att vardagen fungerade på 

ett bra för individen med Alzheimers sjukdom när de var anhörigvårdare så kände de sig 

besvikna på och övergivna av sin omgivning. 
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I studien redovisades det hur närstående upplevde att vara anhörigvårdare till individer med 

Alzheimers sjukdom i hemmet. Studien skulle kunna användas i praktiken för att förbättra 

informationen och kunskapsöverföring mellan vårdpersonalen på sjukhuset och 

anhörigvårdaren. Därmed kan kunskapen öka hos de närstående och bidra med en förståelse 

kring Alzheimers sjukdom. 

Självständighet  

Författarna har sökt fram litteratur till bakgrunden tillsammans och har bidragit med 

skrivprocessen både ihop och var för sig. Tine har bidragit med att ta fram relevanta 

vetenskapliga artiklar och Amanda har bidragit med att hitta relevanta källor till bakgrunden. 

Under analysprocessen har Tine tagit fram och analyserat sitt resultat och Amanda har gjort 

samma med sitt resultat. Sedan har författarna bidragit tillsammans med de övriga stegen att 

analysera fram själva resultatet. Tine har bidragit med att ta fram tabellen med exempel till 

meningsenheter och Amanda har bidragit med tabellerna till litteratursökning. Författarna har 

tillsammans valt ut de bärande meningsenheterna. I diskussionsdelen har författarna bidragit 

med att hitta relevant litteratur tillsammans och skrivit delen ihop. Resultatdelarna har 

diskuterats fram mellan både Tine och Amanda, och Amanda har skrivit under 

diskussionerna medan Tine korrekturläst efter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 
 

 

 

 

 

 

 

Referenser 

Alsterlund, E. (2010). Den längsta ronden – Om kärlek, demenssjukdom och anhörigvård. 
Stockholm: Forum.  
 
ALZ (2015) Alzheimers stages. Alzheimers Association. 

http://www.alz.org/alzheimers_disease_stages_of_alzheimers.asp 

Hämtad 2015-12-16 

 
ALZ. (2015). Alzheimer's disease. Alzheimer’s Disease International.  

http://www.alz.co.uk/info/alzheimers-disease 

Hämtad 2015-11-12 

 
Andersson, I. (2010). Min syster fick Alzheimers. Stockholm: Gothia.  
 
Andrén, S. (2006). Family caregivers of persons with dementia – experiences of burden, 
satisfaction and psychosocial intervention. Diss., Lunds universitet. 
 
Andrén, S. (2010). Information och stöd till närstående inom demensvården. Lund. (Hämtad: 
2016-02-01). 
 
Dahlberg, K., Dahlberg, H. & Nyström, M. (2008). Reflective Lifeworld Research. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Ericson, I., Hellström, I., Lundh, U., & Nolan, M. (2001). What constitutes good care for 
people with dementia?. British Journal of Nursing, 10 (11), 710-715. 
 
Eriksson, K. (1994). Den lidande människan. Stockholm: Liber.  
 
Forsberg, C., & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier. 
Stockholm: Natur och Kultur. 
 



 

26 
 

Grafström, M. (1994). The Experience of Burden In The Care of Elderly Persons With 
Dementia. Diss., Stockholm Karolinska institut. 
 
Grainger, M., & Keegan, K. (2011). New agents in the management of Alzheimers disease; a 
case study. Nurse Prescribing, 9, 12-18. 
 
Graneheim, U.H., Johansson, A., & Lindgren, B-M. (2013). Family caregivers’ experiences 
of relinquishing the care of a person with dementia to a nursing home: insights from a metha-
ethnographic study. Scandinavian Journal of Caring Science, 28, 215-224. 
 
Graneheim, U.H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 
concept, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24, 
105-112.  
 
Hawkins, A.H. (1999). Pathography: Patient narratives of illness. Western Journal of 
Medicin, 171, 127-129.  
 
Helgesen, A.K., Larsson, M., & Athlin, E. (2012). How do relatives of persons with dementia 
experience their role in the patient participation process in special care units. Journal of 
Clinical Nursing, 22, 1672-1681. 
 
Nordberg, G. (2007). Formal and informal care in an urban and a rural elderly population: 
Who? When? What?. Diss., Stockholm: Karolinska Institutet. 
 
Olsson, H., & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen: Kvalitativa och Kvantitativa 
perspektig. Stockholm: Liber. 
 
D. F., & Beck, C.T. (2004). Nursing research: principles and methods. Philadelphia: 
Lippincott Williams & Wilkins 
 
Socialstyrelsen termbank. (2015). Termbank: Anhörig. Socialstyrelsen. 
http://socialstyrelsen.iterm.se/?fSortingFld=22&fSortingDir=0&fSwitch=0&fTerm=anh%C3
%B6rig&fSubject=0.0.0 
Hämtad 2015-10-20 
 
Socialstyrelsen termbank (2015). Termbank: Anhörigvårdare, Socialstyrelsen. 
http://socialstyrelsen.iterm.se/?fSortingFld=22&fSortingDir=0&fSwitch=0&fTerm=anh%C3
%B6rig&fSubject=0.0.0 
Hämtad 2016-01-31 
 
Socialstyrelsen termbank. (2015). Termbank: Närstående. Socialstyrelsen. 
http://socialstyrelsen.iterm.se/?fSortingFld=22&fSortingDir=0&fSwitch=0&fTerm=n%C3%
A4rst%C3%A5ende&fSubject=0.0.0 
Hämtad 2015-10-20 



 

27 
 

 
Travelbee, J. (1971). Interpersonal aspects of nursing. Philadelphia: Davis Company. 
 
Verbeek, H., Meyer, G., Challis, D., Zabalegui, A., Soto, M., Saks, K., Leino-Kilip, H., 
Karlsson, S., & Hamers, J. (2015). Inter-country exploration of factors associated with 
admission to long-term institutional dementia care: evidence from the RightTimePlaceCare 
study. Journal of Advanced Nursing, 71, 1338-1350.  
 
Välimäki, T., Vehviläinen-Julkunen, K., Pietilä, A-M., & Koivisto, A. (2012). Life 
orientation in Finnish family caregivers’ of persons with Alzheimers disease: A diary study. 
Nursing and Health Sciences, 14, 480-487. 
 
Wackerbarth, S.B., & Johnson, M.M.S. (2002). Essential information and support needs of 
family caregivers. Patient Education and Counseling 47, 95-100.  
 
WHO facts. (2015). Dementia. World Health Organization. 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs362/en/ 
Hämtad 2015-11-12 
 
WHO Dementia Report. (2015). World Health Organization. 
http://www.who.int/medicines/areas/priority_medicines/BP6_11Alzheimer.pdf 
Hämtad 2015-11-12 
 
WHO Report. (2012). Dementia: a public health priority. World Health Organization. 

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2012/dementia_20120411/en/ 

Hämtad 2015-11-12 

 

Zingmark, K., Sandman, P.O., & Norberg, A. (2002). Promoting a good life among people 
with Alzheimer’s disease. Journal of Advanced Nursing 38, 50-58. 



 

28 
 

Bilaga 1 Litteratursökning 

Sökning i Libris  

Sökord Avgränsningar  Träffar 

totalt 

Inklussionskriterier Träffar per 

kriterium  

Träffar som 

platsar in på alla 

kriterier 

Lästa 

Titlar 

Lästa 

sammanfattningar

Använda 

böcker 

Alzheimers, 

demens, 

familj 

Bok, svenska, 

biografi 

genealogi  

6 Skrivna efter år 2000. 3 0 6 1 0 

Patografier handlar om 

Alzheimers sjukdom. 

1 

Utspelar sig i Sverige 

eller en viss del. 

3 

En författare. 1 

Alzheimers, 

demens, 

dotter 

Bok, svenska, 

biografi 

genealogi 

1 Skrivna efter år 2000. 0 0 1 1 0 

Patografier handlar om 

Alzheimers sjukdom. 

1 

Utspelar sig i Sverige 

eller en viss del. 

0 

En författare. 0 
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Sökord Avgränsningar  Träffar 

totalt 

Inklussionskriterier  Träffar per 

kriterium  

Träffar som 

passar in på alla 

kriterier  

Lästa 

titlar 

Lästa 

sammanfattningar

Använda 

böcker 

Alzheimers, 

demens, 

mamma 

Bok, svenska, 

biografi 

genealogi 

4 Skrivna efter år 2000. 1 0 4 1 0 

Patografier handlar om 

Alzheimers sjukdom. 

1 

Utspelar sig i Sverige 

eller en viss del. 

2 

En författare. 0 

Alzheimers, 

demens, 

son 

Bok, svenska, 

biografi 

genealogi 

0 Skrivna efter år 2000. 0 0 0 0 0 

Patografier handlar om 

Alzheimers sjukdom. 

0 

Utspelar sig i Sverige 

eller en viss del. 

0 

En författare. 0 
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Sökord Avgränsningar  Träffar 

totalt 

Inklussionskriterier  Träffar per 

kriterium 

Träffar som passar 

in på alla kriterier  

Lästa 

titlar 

Lästa 

sammanfattningar

Använda 

böcker 

Alzheimers, 

demens, 

pappa 

Bok, svenska, 

biografi 

genealogi 

2 Skrivna efter år 2000. 1 0 2 0 0 

Patografier handlar om 

Alzheimers sjukdom. 

0 

Utspelar sig i Sverige 

eller en viss del. 

1 

En författare. 0 

 

Sökning i Libris som gav relevant litteratur 

Sökord Avgränsningar  Träffar 

totalt 

Inklussionskriterier  Träffar per 

kriterium 

Träffar som passar 

in på alla kriterier  

Lästa 

titlar 

Lästa 

sammanfattningar

Använda 

böcker 

Alzheimers, 

demens, 

närstående 

Bok, svenska, 

biografi 

genealogi 

13 Skrivna efter år 2000. 6 0 13 4 0 

Patografier handlar om 

Alzheimers sjukdom. 

2 

Utspelar sig i Sverige 

eller en viss del. 

2 

En författare. 0 
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Sökning i BURK 

Sökord Avgränsningar Träffar 

totalt 

Inklussionskriterier  Träffar per 

kriterium  

Träffar som passa 

in på alla kriterier 

Lästa 

titlar 

Lästa 

sammanfattningar 

Använda 

böcker 

Alzheimers, 

demens, 

familj 

 

 

 

Bok, svenska, 

olika biografier, 

stadsbibliotek  

9 Skrivna efter år 2000. 5 0 9 1 0 

Patografier handlar om 

Alzheimers sjukdom. 

1 

Utspelar sig i Sverige 

eller en viss del. 

1 

En författare 0 

Sökord Avgränsningar Träffar 

totalt 

Inklussionskriterier  Träffar per 

kriterium  

Träffar som passar 

in på alla kriterier  

Lästa 

titlar 

Lästa 

sammanfattningar 

Använda 

böcker 

Alzheimers, 

demens, 

dotter 

Bok, svenska, 

olika biografier, 

stadsbibliotek 

3 Skrivna efter år 2000. 1 0 3 1 0 

Patografier handlar om 

Alzheimers sjukdom. 

2 

Utspelar sig i Sverige 

eller en viss del. 

1 

En författare 0 

Alzheimers, 

demens, 

mamma 

Bok, svenska, 

olika biografier, 

stadsbibliotek 

4 Skrivna efter år 2000. 3 1 4 1 0 

Patografier handlar om 

Alzheimers sjukdom. 

2 
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Utspelar sig i Sverige 

eller en viss del. 

3 

En författare 1 

 

 

Sökord Avgränsningar Träffar 

totalt 

Inklussionskriterier  Träffar per 

kriterium  

Träffar som 

passar in på alla 

kriterier  

Lästa 

titlar 

Lästa 

sammanfattningar

Använda 

böcker 

Alzheimers, 

demens, 

son 

Bok, svenska, 

olika biografier, 

stadsbibliotek 

1 Skrivna efter år 2000. 0 0 1 0 0 

Patografier handlar om 

Alzheimers sjukdom. 

1 

Utspelar sig i Sverige 

eller en viss del. 

0 

En författare 0 

Alzheimers, 

demens, 

pappa 

Bok, svenska, 

olika biografier, 

stadsbibliotek 

3 Skrivna efter år 2000. 2 0 3 1 0 

Patografier handlar om 

Alzheimers sjukdom. 

2 

Utspelar sig i Sverige 

eller en viss del. 

1 

En författare 0 
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Sökning i BURK som gav relevant litteratur 

Sökord Avgränsningar Träffar 

totalt 

Inklussionskriterier  Träffar per 

kriterium  

Träffar som passar 

in på alla kriterier 

Lästa 

titlar 

Lästa 

sammanfattningar

Använda 

böcker 

Alzheimers, 

demens,  

närstående 

Bok, svenska, 

olika biografier, 

stadsbibliotek 

18 Skrivna efter år 2000. 6 2 18 2 2 

Patografier handlar om 

Alzheimers sjukdom. 

4 

Utspelar sig i Sverige 

eller en viss del. 

4 

En författare. 2 
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Bilaga 2 Exempel på bärande meningsenheter 
Meningsenhet Kondensering Kod Kategori 

“Vi isolerades mer och mer från vårt 
normala sociala liv och jag började 
känna av en fysisk och mental 
trötthet som jag aldrig tidigare varit i 
närheten av.” (Alsterlund, 2010 sid 
46). 

Vi isolerades från det normala livet och 
jag blev trött. 

Isolerad Anhörigvårdares 

upplevelser av 

isolering. 

 

“Vad jag än gjorde, varje ögonblick 
dygnet runt, existerade jag ju bara för 
att hjälpa Ingemar genom hans svåra 
sjukdom.” (Alsterlund, 2010 sid 74). 

Jag existerade för att hjälpa Ingemar 
genom sjukdomen. 

Existera Anhörigvårdares 

självuppoffring. 

“Men eftersom jag inte haft någon fri 
tid på ett halvår var jag jätteglad att 
över att få åka in till Stockholm, bli 
klipp av en frisör, koppla av en 
eftermiddag och det viktigaste av allt: 
att få en hel natts ostörd sömn hemma 
hos en väninna.” (Alsterlund, 2010 
sid 121). 

Jag var jätteglad över att få komma till 
Stockholm, få koppla av och få en 
ostörd natt. 
 

Koppla av, ostörd. Behov av egentid. 

“I detta läge ville jag veta saker som: 
hur många år tar det, finns det 
trevliga boenden, blir alla aggressiva, 
när blir de lugna i sin egen värld?” 
(Andersson, 2010 sid 15). 

I detta läge vill jag veta saker. Veta. Bristande kunskap. 

“onsdagen den 7 februari år 2001. 
Datumet slår nästan luften ur mig. 
Fem år har gått. Fem år sen Ingemars 
förlorade sin älskade pappa Jens och 
ohjälpligt knuffades ut i det 
smygande helvetet som heter 

Fem år sedan livet vändes helt och min 
rätt till eget liv försvann. 

Livet försvann. 
 

Anhörigvårdares 

självuppoffring. 
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demenssjukdom. Fem år sen jag 
förlorade rätten till ett eget liv.” 
(Alsterlund, 2010 sid 143).   
“Hur vet man som anhörig till en 
person med alzheimer när det är dags 
att förändra arbetet med att stödja den 
sjukas identitet? Och vem i relationen 
har behov av identitetsbevarande 
aktiviteter längst – den sjuka eller 
den anhöriga?” (Andersson, 2010 sid 
96).  

Hur vet man hur man ska stödja den 
sjuke?  

Stöd. Bristande 
information. 

 

 

 


