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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Demenssjukdom är ett samlingsbegrepp för olika symtom och 
förändringar i hjärnan. Det är förknippat med stigande ålder men tillhör inte det 
normala åldrandet. Det finns inget botemedel mot demens endast symtomlindrande 
behandling. Demensdiagnosen påverkar inte bara individen med demenssjukdom 
utan även hens partner. Konflikter uppstod på grund av oförståelse och okunskap. 
Vårdandet av en person med demenssjukdom var ansträngande och svårigheter att 
tillfredsställa sina egna och livskamratens behov blev en del av vardagen.   
Syfte: Syftet var att beskriva partnernas upplevelser av att leva med en person med 
demenssjukdom. 
Metod: Litteraturöversikt med kvalitativ design och deduktiv ansats. Antonovskys 
begrepp begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet har använts som teoretisk 
referensram. Vetenskapliga artiklar har analyserats utifrån Fribergs femstegsmodell.  
Resultat: Partner upplevde brister i information och stöd från hälso- och sjukvård. 
De kände rädsla, skuld, oro och ångest på grund av obegripligheten kring 
sjukdomsförloppet och framtiden. Livet uppfattades som svårt att hantera och 
frustrerande på grund av förlusten av den personen de levt med. Trots olika 
begränsningar hittade partner meningsfullhet i situationen och det skapade strategier 
som motiverade dem att fortsätta vårda sin livskamrat. 
Slutsatser: Vårdande partnernas hälsa, vardag och framtid påverkades av att leva 
med en person med demens. De riskerade sin egen hälsa, förlorade meningsfullt socialt 
umgänge samt att partnern kände osäkerhet inför framtiden. Trots det ville många 
partner fortsätta ta hand om sin livskamrat.   
Nyckelord: make/maka, demens, känsla av sammanhang, litteraturöversikt.  



 

Summary 
 

Title: Partners' experiences of living with a person with dementia - A literature review 
Background: Dementia is a collective term for various symptoms and changes in the 
brain. It is associated with increasing age but is not part of the normal aging process. 
There is no cure for dementia only symptomatic treatment. Dementia affects not only 
the individual with dementia but also the partner. Conflicts arose because of 
misunderstanding and lack of knowledge. The care of a person with dementia was 
demanding and difficulty in satisfying their own and the needs of their life partner 
became part of everyday life. 
Aim: The aim was to describe the partners ' experiences of living with a person with 
dementia. 
Method: Literature review with qualitative design and deductive approach. 
Antonovsky's concept of comprehensibility, manageability and meaningfulness has 
been used as a theoretical reference framework. Scientific articles have been analyzed 
according to Friberg's five-step model. 
Results: Partners experience lack of information and support from health care 
professionals. They feel fear, guilt and anxiety because of the uncertainty surrounding 
the progression of the disease and the future. Life was difficult to manage and 
frustrating due to loss of the person they have lived with. Despite various restrictions 
found in the partner situation and purpose created strategies that motivated them to 
continue caring for their life partner. 
Conclusions: The caring partners ' health, everyday lives and futures were affected 
by living with a demented life partner. The partners risked their own health, lost 
meaningful social intercourse, and felt uncertainty about the future. Despite that, 
many partners would continue to take care of their life partner.  
Keywords: husband/wife, dementia, sense of coherence, the literature review.
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Inledning 

Cirka 160.000 personer lever med en demensdiagnos i Sverige. 24.000 personer 
insjuknar varje år i en demenssjukdom och ungefär lika många avlider varje år på 
grund av demens. Det beräknas att antalet nyinsjukna i demens kommer att öka i 
framtiden. Efter år 2020 förväntas det stora antalet människor födda på 1940-talet att 
uppnå hög ålder och därmed har de en ökad risk att drabbas av demenssjukdom. Att 
möta en person med demenssjukdom är ofta svårt för både sjuksköterskor och partner. 
För att personen med demenssjukdom ska kunna bo i ordinärt boende så länge som 
möjligt, behöver partnern erbjudas stöd för att minska partnerns eventuella fysiska och 
psykiska belastning (Socialstyrelsen, 2016).    
 
Partnernas upplevelse om huruvida vården av livskamraten har mening kan påverka 
partnernas välbefinnande. Vårdande partner påverkas av hur betydande deras relation 
har varit och huruvida de känner sig motiverade för upprättandet av den nya rollen 
som vårdande partner. En bättre förståelse för partnern om vad vårdrollen innebär och 
möjligheten att hitta meningen i den kan minska stress och därmed förbättra 
välbefinnandet hos både vårdande partner och livskamrat (Quinn, Clare & Woods, 
2010).  
 
Det är viktigt att tydliggöra hur partner upplever vårdande av en person med demens 
och betydelsen av sjuksköterskans kommunikation samt bemötande av partner. 
Litteraturöversikten ska leda till förståelse samt ge fördjupad kunskap om partnernas 
situation. Det talas mycket om demenssjukdomar och vad det innebär för personen 
med demenssjukdom, men det är mindre omtalat om hur vårdande partner upplever 
livet tillsammans med en person med demenssjukdom.    

Bakgrund 

Demens 

Demenssjukdom är ett samlingsbegrepp för olika symtom och förändringar i hjärnan 
som leder till försvagning och tillbakagång av mentala funktioner och tillhör inte det 
normala åldrandet. Demens är förknippad med stigande ålder vilket är en riskfaktor 
men inte en orsak till demens. Befolkningen blir allt äldre och det beräknas att antalet 
personer med demenssjukdom kommer öka kraftigt i framtiden (Dening & Babu 
Sandilyan, 2015; Socialstyrelsen, 2016). Åtta procent av de som är 65 år och äldre samt 
nästan hälften av de som är 90 år eller äldre har en demenssjukdom. Det är ovanligt 
att personer under 65 år drabbas av demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2016).  
 

Demenssjukdomar klassificeras som kognitiva sjukdomar (American Psychiatric 
Association, 2014). De fyra största demensformerna är Alzheimers sjukdom, Vaskulär 
demens, Frontallobsdemens samt Lewy Body demens. Alzheimers sjukdom är den 
vanligaste demensformen och är en demens som delas in i två typer, Alzheimers 
sjukdom med tidig debut, som uppstår före 65 år, samt Alzheimers sjukdom med sen 
debut, som uppstår efter 65 år. Vanliga symtom vid Alzheimers sjukdom är svårigheter 
med minne, koncentration, orientering samt språk (World Health Organization, 2012; 
Socialstyrelsen, 2016). Vaskulär demens är den andra stora demensformen där 
kärlsjukdomar är den bakomliggande orsaken. Proppar eller blödningar i hjärnan 
orsakar syrebrist och hjärncellsdöd. Infarktens läge påverkar de symtom som 
uppkommer vid vaskulär demens, till exempel depression och 
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personlighetsförändringar (Dening & Babu Sandilyan, 2015; Socialstyrelsen, 2016). 
Frontallobsdemens diagnostiseras sällan och uppkommer på grund av 
hjärncellsbortfall i pannloberna samt tinninglobernas främre del. Denna demensform 
uppkommer vanligen mellan 45 till 60 års ålder med smygande och jämnt förlopp. 
Vanliga symtom är personlighetsförändringar och bristande omdöme (Rabinovici & 
Miller, 2010; Socialstyrelsen, 2016). Den fjärde vanligaste demensformen är Lewy 
Body demens som påvisar symtom vanliga vid Alzheimers sjukdom och tidig 
Parkinsons sjukdom, med muskelstelhet och begränsad mimik (American Psychiatric 
Association, 2014; Socialstyrelsen, 2016).  
 

Demens är svårt att diagnostisera och för att kunna göra en bedömning behövs 
information om den äldres tidigare funktionsnivå. Intervju med partner är viktigt och 
ger en bredare bild av situationen vilket är en bra komplettering till de olika 
undersökningarna. Undersökningen omfattar kontroller av minne, språk, perception, 
koncentration, psykomotorisk samt problemlösning (Socialstyrelsen, 2016; Hugo, & 
Ganguli, 2014).  
 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-5 är en manual med 
diagnostiska kriterier som används inom psykiatrin. I DSM-5 framgår kriterier som 
ska uppfyllas för att kunna sätta en demensdiagnos. Kriterierna är bristande förmågor 
i komplex uppmärksamhet, inlärning och minne, exekutiva och språkliga förmågor, 
perceptionsförmåga och social kognition (American Psychiatric Association, 2014).  
 
Demensutredningens syfte är att hitta orsaken till minnesstörningar och bedöma om 
de orsakas av demens eller några andra sjukdomar. Mini Mental Test är det vanligaste 
testet för att bedöma minnesstörningar som kan vara tecken på demens. Det är 
egentligen inget exakt test och kan bestå av olika frågeversioner. Det krävs utbildning 
och träning i att kunna använda Mini Mental Test på rätt sätt. Klocktest innebär att 
rita en klocka och är ett annat pålitlig samt enkel test som upptäcker tecken på demens. 
Demensutredning på människor under 65 år som fortfarande kan vara 
yrkesverksamma eller ansvarar för barn och familj kan uppleva det extra svårt med 
demensutredning och diagnos (Ragneskog, 2011). 
 

Det finns inget botemedel mot demens, men det finns medicinska åtgärder som kan 
förbättra situation för personen med demens. Den behandling som finns benämns 
symtomlindrande behandling, vars syfte är att behandla symtomen som till exempel 
minnesstörning eller depression vilket kan uppkomma vid demenssjukdomar. 
Symtomen kan komma att variera beroende på vilken demenssjukdom personen har 
fått. En god och personcentrerad omvårdnad är för många personer med demens det 
viktigaste och det bästa. Personcentrerad omvårdnad fokuserar på personen och inte 
på sjukdomen och detta förhållningssätt ska hälso- och sjukvårdspersonal utgå ifrån 
(World Health Organization, 2012; Socialstyrelsen, 2016). 
 

Att vara partner till en person med demens 

Det har framkommit att personer med demens inte erkänner att de hade kognitiva 
svårigheter, de saknade sjukdomsinsikt. Dessa personer underskattade situationer 
vilket påverkade deras säkerhet eftersom de blev mindre benägna att känna igen farliga 
situationer (Lehmann, Black, Shore, Kasper & Rabins, 2010). 
 
Det har även beskrivits hur den vårdande partnern och livskamraten blir främlingar 
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för varandra i en situation där de egentligen borde känna gemenskap och bekantskap. 
Demenssjukdomen styr och begränsar partnerns livssituation då livskamraten inte 
längre klarar av att vara självständig och är beroende av partnern. De vårdande 
partnernas självständighet riskeras då partnerna övertar ansvaret för livskamraten 
(Svanström, 2009). 
 
 

Demensdiagnosen påverkar inte bara individen som erhållit diagnosen, utan även 
partnern. Konflikter mellan partnern och livskamraten var vanliga innan diagnosen 
ställts. Diagnosen blev en förklaring på situationen, vilket ökade partnernas förståelse 
och kunskap (Babu Sandilyan & Dening, 2015). Partnernas acceptans av diagnosen var 
viktig då sjukdomen påverkade relationen med livskamraten och det vardagliga livet. 
Partner som vårdade en person med demens var i behov av information, råd och stöd 
från hälso- och sjukvårdspersonal samt känslomässigt stöd (Dening & Hibberd, 2016; 
Giebel, Challis, & Montaldi, 2016). 
 
Personen med demens kunde i början av sjukdomsförloppet dölja sina symtom. 
Emellanåt kunde det vara partnern själv som inte ville inse att en kognitiv försämring 
inträffat och kunde då hjälpa till att dölja symtomen för övriga familjemedlemmar och 
vänner (Dening & Hibberd, 2016). Partner avfärdade problem när saker gick fel för att 
de ville behålla sina livsmönster så normala som möjligt (Mahoney, LaRose & 
Mahoney, 2015). Partnernas självkänsla och identiteten hos integrerades med rollen 
som vårdare. Svårigheten att tillfredsställa både sina egna behov och livskamratens 
behov resulterade i partnernas skuldkänslor och självkritik. Förändringarna i det 
gemensamma livet var överväldigande. Livet hade förstörts och stoppats, ingenting var 
sig likt (O'Shaughnessy, Lee & Lintern, 2010). 
 
Demenssjukdom påverkar åtskilliga funktioner och personen med demens kan behöva 
hjälp med att både planera och klara av vardagen (Ragneskog, 2011). Vårdandet av en 
person med demens var ansträngande, en del partner hade inte tillräckligt med krafter 
för att hjälpa livskamraten för att de själva var äldre. Några av de utmaningar som 
vårdande partner stötte på var den nattliga oro hos personer med demens, där hen 
hade tendens till nattaktivitet som till exempel att stiga upp på natten för att klä på sig 
eller för att förbereda bordsdukning för gäster. Partner uttryckte att det aldrig tog slut 
och att de inte hade något liv (Mahoney et al., 2015). Stigmatisering av sjukdomen på 
grund av obegriplighet påverkade partner och personen med demens negativt. Paren 
kom inte hemifrån och risken ökade för att partnern och personen med demens blev 
isolerade samt att de inte vågade söka hjälp. Partner ville inte hamna i generande 
situationer vilket gjorde att de drog sig undan från sociala evenemang (World Health 
Organization, 2012). 
 
Vårdandet av en person med demenssjukdom kan skapa ångest och oro hos partnern 
samt leda till känsla av maktlöshet och bristande kontroll på grund av förändringar i 
parrelationen. De flesta partner kände sig starka nog att ta hand om sina livskamrater. 
Partner riskerade komma i kläm mellan viljan att hjälpa sin livskamrat och att skydda 
sig själva (O'Shaughnessy et al., 2010). 
 

Omvårdnad och kommunikation 

Omvårdnaden utgår från en humanistisk grundsyn och ska bedrivas på personnivå 
samt bygga på en trygg och respektfull relation där alla inblandade är delaktiga (Svensk 
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Sjuksköterskeförening, 2012). Att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa 
samt att lindra lidande är fyra grundläggande ansvarsområden för sjuksköterskor 
(Svensk Sjuksköterskeförening, 2014). 
 

Demenssjukdomar är obotliga, men med varierande omvårdnadsinsatser kan 
vardagen underlättas för personer med demens där insatserna ska lindra 
symtomen.  En långsiktig och kontinuerlig utbildning samt praktisk träning och 
handledning rekommenderas för hälso- och sjukvårdspersonal som kommer i kontakt 
med personer med demenssjukdom. Stödet från hälso- och sjukvårdspersonal behöver 
utgå från önskemål och kvarvarande förmågor hos personer med demens 
(Socialstyrelsen, 2016). 
 
Omvårdnadsinsatserna ska även vara till hjälp för vårdande partner. Stöd i form av 
utbildning till partner är ytterligare en rekommendation där stödet ska 
individanpassas. Detta ska bidra till minskad psykisk och fysisk belastning hos 
partnern (Socialstyrelsen, 2016). Det är viktigt att involvera partner i omvårdnaden 
där ett nära samarbete är viktigt för att kunna få ett helhetsintryck av parets situation. 
Det kommer sedan att stödja vårdande partner när livskamratens sjukdom 
progredierar (Mattila, Leino, Paavilainen, & Åstedt-Kurki, 2009).  
 

Den salutogena teoriprincipen, att se helheten i situationen kan vägleda sjuksköterskor 
till att lättare identifiera partnerna som är i behov av stöd. Genom att ställa rätta frågor 
och tolka individens upplevelser av situationen kan sjuksköterskan avgöra lämpliga 
insatser för de inblandade (Langeland, Wahl, Kristoffersen & Hanestad, 2007). 
Känslomässigt stöd är en central del i omvårdnadens stödåtgärder för partnerna, men 
även information och konkret stöd med undervisning, rådgivning och utbildning ska 
förekomma (Mattila et al., 2009). 
 

Kommunikationen har en central roll i människans liv (Green, 2012). Den bristande 
språkliga förmågan och kommunikationsproblemen är vanligt förekommande vid 
demenssjukdom. Bristen av dialogen mellan paren om den gemensamma situationen 
samt vilken vård livskamraten behöver leder till att den vårdande partnern hamnar i 
besvärliga situationer. Vårdande partner har svårigheter att tolka vad livskamraten vill 
och missförstånd är emellanåt oundvikliga (Svanström, 2009; Green, 2012).  
Kommunikation ska till exempel ske genom korta och öppna frågor i presens samt att 
personen med demens ges tid att tänka och hitta orden. Genom att styrka det personen 
med demenssjukdom säger med ett enkelt ord får hen en bekräftelse. Denna 
bekräftelse gör att personen med demenssjukdom försäkrar sig om att omgivningen 
lyssnar på hen samt att intresset för personens historia finns. Det ska leda till en 
meningsfull interaktion där personen med demenssjukdom får möjlighet att uttrycka 
sina känslor (Mcevoy & Plant, 2014). 
 

Känslan av sammanhang 

Antonovskys (2005) teori känsla av sammanhang, KASAM, har betydelse 
för människans hälsa. KASAM består av tre begrepp: begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet. Begriplighet avser i vilken omfattning en person upplever stimuli som 
ordnad information, strukturerad, tydlig och sammanhängande, det vill säga 
begripbart. En hög känsla av begriplighet betyder att personen räknar med att kunna 
förutse framtida stimuli eller åtminstone kunna förklara dem. Har personen hög 
begriplighet mår personen bättre. Hanterbarhet handlar om i vilken utsträckning 
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personen upplever sig ha resurser för att möta och hantera situationer som hen stöter 
på. Olyckor i livet händer och då är det viktigt att inte se sig själv som ett offer. När 
olyckor sker är det viktigt att inte sörja för länge utan hantera situationen för att kunna 
klara sig. Meningsfullhet handlar om personen upplever engagemang och motivation i 
händelserna, det vill säga om det är värt att lägga energi på händelsen. Utmaningar 
som är värda att investera energi i "välkomnas" istället för att ses som bördor vilket 
människan kan leva utan. En person som upplever att hen har något betydelsefullt i 
sitt liv har en stark KASAM och har en förmåga att bättre anpassa sig till den nya 
situationen. Personen behöver vara flexibel och släppa på vad som är viktigt i livet för 
att behålla sin bild av en sammanhängande värld (Antonovsky, 2005). 
 
Sjukdomar ställer människor inför frågan vad som är meningsfullt och vad som är 
meningslöst. Upplevelsen av mening är situationsberoende och förändras från dag till 
dag samt från person till person. Partnern kan finna mening i en hopplös situation 
genom att älska, känna tillit och göra något, som till exempel att vårda sin livskamrat 
(Svensk Sjuksköterskeförening, 2012). Partner till personer med demenssjukdom kan 
behöva hjälp med att hantera relationen. Rekommendationen är att de stödinsatser 
som personen med demenssjukdom får, ska förbättra livskvalitén för både partnern 
och livskamraten (Socialstyrelsen, 2016). Partnerns och livskamratens upplevelser av 
deras situation är viktiga för att sjuksköterskan ska kunna bedriva en god omvårdnad 
(Svensk Sjuksköterskeförening, 2012).   
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Syfte 

Syftet var att beskriva partnernas upplevelser av att leva med en person med 
demenssjukdom. 

Material och metod 

Design 

En litteraturöversikt gjordes. Litteraturöversikt handlar om att kartlägga ett problem 
och är ett lämpligt tillvägagångssätt inom omvårdnadsrelaterade kunskapsområden 
(Friberg, 2012b). Vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats har bearbetats och 
sammanställts utifrån litteraturöversiktens syfte. Kvalitativ design fördjupar sig i 
personens levda erfarenheter och är en bra utgångspunkt för att få bättre förståelse om 
problemet som undersöks (Friberg, 2012a). Deduktiv forskning med teoretisk 
frågeställning har använts. Det innebär att litteraturöversikten grundar sig i en teori 
som tas upp i bakgrunden. Deduktiv ansats innebär att studien utgår från teoretisk 
baserade frågeställningar (Priebe & Landström, 2012; Henricson & Bilhult, 2012). 
Frågeställningar utgår från begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 
ur teorin KASAM (Antonovsky, 2005) och har följt som en röd tråd genom hela 
uppsatsen. 
 

Urval och datainsamling 

För att syftet skulle besvaras gjordes sökning på vetenskapliga artiklar i databasen 
CINAHL och PsycINFO. CINAHL är en av databaserna där omvårdnad är ett av de 
stora forskningsområdena. PsycINFO har sitt forskningsområde inom 
beteendevetenskap och psykologi (Karlsson, 2012). Artiklar som söktes fram i 
PsycINFO (Bilaga 1) och som svarade mot syftet visade sig vara om inte identiska då 
av samma slag som de artiklar valda i databasen CINAHL. Sökprocessen i CINAHL har 
sammanställts i en sökmatris (Bilaga 2) som innehåller använd databas, sökord, antal 
träffar, sökordskombination, begränsningar, lästa titlar, lästa abstrakt, 
kvalitetsgranskade och artiklar till resultatet. 
  
För att kunna hitta artiklar som motsvarade litteraturöversiktens syfte valdes ord som 
förklarade begreppet partner som make/maka, hustru eller man i kombination med 
andra sökord som demens och kvalitativ forskning. Följande sökord användes: demen* 
AND spous* OR wife OR partner* OR husband* AND qualitative OR focus group* OR 
narrative OR grounded theory OR phenomenol* OR interview*. För att få mer än ett 
sökord har boolesk sökteknik använts, AND, OR och NOT vilka fastställer sambandet 
mellan de utvalda sökorden. Sökning med trunkering har gjorts, ordet har kapats vid 
ordstammen och avslutats med trunkeringstecken “*”. Trunkering möjliggör att alla 
ordets böjningsformer blir träffbara i sökningen (Östlundh, 2012). 
 
Inklusionskriterierna var vuxna partner i artiklarna, med eget boende samt artiklar 
med kvalitativ metod. Exklusionskriterier var artiklar där barn som anhöriga samt 
personer som bodde på särskilt boende eller vistades på sjukhus. Avgränsningarna var 
att artiklarna var publicerade från år 2007 och framåt, peer reviewed och skrivna på 
engelska.   
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Kvalitetsgranskning av artiklarna har utförts gemensamt och eventuella oenigheter 
diskuterades tills samförstånd uppnåddes, vilket även Wallengren och Henricson 
(2012) skriver om. Artiklarna har granskats med hjälp av 
kvalitetsgranskningsprotokoll för kvalitativa studier, utarbetad av Avdelningen för 
omvårdnad på Jönköpings University (Bilaga 3). Protokollet granskar artiklarnas 
samtliga delar, problemformulering, kunskapsläge, syfte, urval, metod, datainsamling 
och analys, etiskt ställningstagande, kvalitetssäkrings begrepp samt 
resultatdiskussion.  
 
Sökorden gav 223 träffar i CIHNAL. Samtliga titlar lästes och 121 av dem valdes utifrån 
att de svarade mot syftet. Dessa artiklars abstrakt lästes och 30 av dem valdes ut och 
resterande föll bort på grund av exklusionskriterierna. Resultatet byggdes på 13 av 
artiklar som klarade kvalitetsgranskningen. 
 
Begreppet partner har använts i litteraturöversikten. Det definieras som en relation via 
äktenskap eller samboförhållande (Svenska Akademien, 2009) och var det begrepp 
som var bäst lämpat till syftet. 
 

Dataanalys 

Till denna litteraturöversikt användes Fribergs femstegsmodell. Artiklarna 
analyserades genom att deras resultat bearbetades för att finna synpunkter av 
betydelse för det valda syftet (Friberg, 2012a; Friberg, 2012c) och sammanställts i en 
artikelmatris (Bilaga 4). 
 

Steg ett innebar att valda artiklar lästes ett flertal gånger. Artiklarna lästes i sin helhet 
för att få inblick i deras handling med fokus på deras resultat. Steg två handlade om att 
särskilja viktig information genom att identifiera nyckelfynden i varje artikels resultat.  
(Friberg, 2012a). Artiklarnas resultat har analyserats samt färgkodats utifrån 
litteraturöversiktens syfte och Antonovskys (2005) tre begrepp, begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet. Steg tre innebar en översikt av varje artikels resultat 
för att underlätta analysen. Vid steg fyra ställdes de olika artiklarnas resultat mot 
varandra för att identifiera likheter och olikheter. Under analystiden låg syftet till 
litteraturöversikten i åtanke för att sidospår skulle undvikas. Sista steget innebar en 
presentation av analysen som skulle skrivas på ett tydligt och lättläst sätt och en ny 
helhet kunde skapas (Friberg, 2012a). Handledare och kurskamrater granskade 
litteraturöversikten vid upprepade gånger. Det rekommenderas att låta någon som 
tidigare skrivit examensarbete läsa texten för att bedöma kvaliteten (Wallengren & 
Henricson, 2012).  
  

Etiska överväganden 

Undersökning av artiklarnas etiska övervägande gjordes för att bedöma artiklarnas 
användbarhet till denna litteraturöversikt. En undersökning av tidskrifternas krav på 
etisk kvalitet gjordes när artiklarna saknade etiskt övervägande. Vetenskapliga artiklar 
som användes till denna litteraturöversikt var etiskt granskade för att försäkra att 
människor som deltagit i studien inte kommit till skada eller utnyttjats. För att 
säkerställa etisk grund ska det framgå i artiklarna att etiska övervägande har tagits. 
Studentarbeten på grundnivå är generellt inte forskning och behöver inte granskas av 
etikprövningsnämnden. Ett examensarbete som involverar människor är en etisk 
utmaning (Kjellström, 2012). 

http://www.synonymer.se/?query=samförstånd
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Tidigare erfarenheter som till exempel det studenter lärt sig på universitetet samt 
erfarenheter som samlats från livet utanför det, kan påverka forskningsprocessen 
(Priebe & Landström, 2012). Förförståelse kan vara både ett hinder och en möjlighet i 
skapandet av ny förförståelse (Friberg & Öhlén, 2012).   
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Resultat 

Begriplighet 

Svårighet att förstå beteende och personlighetsförändringar gjorde partnerna oroliga 
och ängsliga. Dessa förändringar kom smygande och de upplevde att det var svårt att 
sätta ord på vad som var fel. Att se sin livskamrat förändras, bli glömsk och 
misstänksam ledde till känslor av irritabilitet, förvirring och sorg hos partnern på 
grund av obegriplighet. Demensdiagnosen gav partnerna en känsla av lättnad med 
bekräftelse på att någonting var fel och symtomen de uppmärksammat blev begripliga 
(Ducharme, Kergoat, Antoine, Pasquier, & Coulombe, 2013; Meyer, Mc Cullough & 
Berggren, 2016). Partner upplevde att diagnosen gjorde att allting föll på plats, att 
glömska och gradvisa beteende förändringar berodde på sjukdomen (Meyer et al., 
2016). Trots osäkerheten kring diagnosen blev den även en befrielse. För att minska på 
sin ångest och maktlöshet valde vårdande partner att ytterligare informera sig genom 
informationssökning på internet. Partnerna ville öka sin begriplighet kring sjukdomen, 
prognosen, behandlingen samt se vilka förändringar de kan förvänta sig. 
Begripligheten kring den förändrade framtiden blev en hård verklighet för den 
vårdande partnern (Ducharme et al., 2013). 
 
Livskamratens förändrade beteende ledde till att en del vårdande kvinnor hade låg 
begriplighet till varför männen blivit annorlunda och de trodde att deras makar blivit 
konstiga (Cedervall & Åberg, 2010). Ett par var lättade över diagnosen livskamraten 
fått av läkaren. När de kom hem och började söka efter information på internet blev de 
förvirrade när de begrep att livskamratens sjukdom tillhörde gruppen 
demenssjukdomar. Paret upplevde att läkaren varit otydlig i sin information om 
sjukdomen. Gemensamt för partnerna var att de uppskattade information och kunskap 
om vad demenssjukdomen innebar redan vid ett tidigt skede (Meyer et al., 2016; 
Ducharme et al., 2013). 
 

Det framgick i artiklarna att det inte fanns något annat att göra än att acceptera 
demensdiagnosen och inse att det inte kommer bli bättre (Molyneaux, Butchard, 
Simpson, Murray, 2012; Quinn, Clare, Pearce, & van Dijkhuizen, 2008).  Som 
vårdande partner var det viktigt att identifiera inför vilka dilemman hen stod samt 
vilka insatser som skulle vara i fokus för vårdandet av en person med demens. 
Partnerna som kände till negativa förändringar i samband med demenssjukdom 
undvek att göra livskamraten upprörd genom att ta över hushållsarbeten och istället 
satsa på en trevlig och social miljö (Vikström, Josephsson, Stigsdotter-Neely & Nygård, 
2008). 
 

Hanterbarhet 

Partnernas hanterbarhet av diagnosen visades på olika sätt. En del partner valde att 
dölja diagnosen från sin familj och vänner. En demensdiagnos i ung ålder kunde vara 
chockerande för partnern vilket kunde leda till att diagnosen blev outtalad och gömd. 
Tidig demensdebut gjorde att paren upplevde att sjukdomen var någonting som enbart 
gällde dem. Rädslan för stigmatisering och fördomar resulterade i medveten isolering 
och undvikande av sociala sammanhang (Ducharme et al., 2013). Vårdande partner 
beskrev att oron för livskamraten hanterades genom minskning på sociala umgängen, 
vilket resulterade i otillräckliga egna sociala kontakter samt känsla av isolering 
(Vikström et al., 2008). Ett annat sätt att hantera demenssjukdomen och 
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livskamratens förändringar var förnekelse av sjukdom och istället säga att hen alltid 
haft dåligt minne och att det tillhörde åldern. En annan hanteringsstrategi för 
partnerna var att leva en dag i taget och inte titta framåt då framtiden upplevdes som 
ett deprimerande ämne (Lockeridge & Simpson, 2013; Quinn et al., 2008).  
 

Relationen innan sjukdomens utbrott påverkade hur partner hanterade situationen 
efter att livskamraten blivit sjuk. En tidigare dålig relation med sin livskamrat gjorde 
att den vårdande partnern hade svårigheter att visa empati. Partnerna hade svårigheter 
med hanterbarheten av situationen och kunde känna sig skyldiga och frustrerade på 
grund av sin ilska mot livskamraten. Livskamratens ord och beteende upplevdes inte 
som en del av sjukdomen utan som en återspegling av tidigare negativa beteenden. Par 
som tidigare haft en bra relation till varandra kunde efter diagnosen uppleva livet 
tillsammans som något positivt eller som en konflikt (Shim, Barroso, & Davis, 2012). 
Konflikter mellan makar uppstod ofta under en kritisk period med förändringar 
(Meyer et al., 2016). Livskamratens glömska gjorde att den vårdande partnern behövde 
upprepa sig samt att partnern fick en känsla av misstro från livskamraten. En del 
partner upplevde osäkerhet i vårdandet av livskamraten och kämpade för att klara sig 
igenom vardagen, de upplevde en känsla av maktlöshet över situationen (Shim et al., 
2012).  
 
De traditionella könsrollerna påverkades av demens. Vissa partner levde efter de 
könsroller där ansvar i och utanför hemmet fördelades enligt kön. Relationen som 
tidigare varit vanlig och jämbördig med funktionell ansvarsfördelning ändrades efter 
livskamratens demensdiagnos. Förändringar i relationens struktur hanterades genom 
att kvinnorna började ta hand om sina män. Kvinnliga vårdare upplevde att 
demenssjukdomen förstärkte heteropolariseringen och relationen blev mer 
konservativ än tidigare. Några upplevde skuld, förvirring, oro och ångest över att 
livskamraten inte längre klarade av sina ansvarsområden och en partner beskrev 
livskamratens beteende som skrämmande och otäckt (Molyneaux et al., 2012; 
Eriksson, Sandberg & Hellström, 2013). Kvinnorna uppgav att de haft en vårdande roll 
hela sitt liv och accepterade rollen som makarnas vårdgivare vilket underlättade 
kvinnornas hanterbarhet av den nya situationen. Eftersom makarnas beteende ändrats 
till mycket påfrestande tog kvinnorna över ansvaret att skapa ro i relationen. De tyckte 
att det inte var någon mening att argumentera med livskamraten och nya 
omständigheter hanterades genom att justera sin egen roll i förhållande till 
polariseringen. Därigenom undvek vårdande partner stormiga situationer (Eriksson et 
al., 2013).  
 

Livskamratens utbrott av ilska under sociala möten hanterades genom att vårdgivande 
partner medvetet ändrade på deras sociala vanor. Oron över hur livskamraten skulle 
hantera planerade sociala arrangemang gjorde att partnerna istället valde att delta i 
någonting på egen hand. Några partner hade som hanteringsstrategi att gå till platser 
där de visste att de till stor del kunde undvika kontakt med allmänheten medan andra 
partner valde spontana besök, promenader eller tebjudningar. Ytterligare en 
hanteringsstrategi var att partnern sänkte egna krav på livskamraten och eventuella 
problem löstes genom samarbete (Vikström et al., 2008; Lockeridge & Simpson, 2013). 
Vårdande partner försökte anpassa sig efter de oförutsägbara och varierande 
sjukdomsvillkoren. En partner förklarade att åren de hade kvar tillsammans var 
mycket dyrbara och partnern ville göra det bästa av dem. Genom att sänka 
prestationskraven kunde de njuta av sin tid tillsammans (Vikström et al., 2008).  
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Vårdande partner upplevde en ökad trötthet hos livskamraten efter sjukdomens debut. 
Detta upplevdes svårhanterligt av partnern. Hustrur som vårdare uppgav att deras 
erfarenhet var att regelbundna, meningsfulla och positiva aktiviteter gjorde att 
männen kände sig lugnare, nöjda och levande. För hustrur som vårdar var det en 
utmaning samt frustrerande att alltid finnas tillgänglig för fysiska aktiviteter och att 
hitta meningsfulla aktiviteter för sina män (Cedervall & Åberg, 2010). 
 

Meningsfullhet 

Det framgick att partnern uppskattade meningsfull tillvaro och gjorde det bästa av 
situationen. Istället för att partnerna fokuserade på rutiner valde de att rikta in sig på 
livets små glädjeämnen, till exempel ta ett glas vin till middagen eller gå ut och fika 
tillsammans med sin livskamrat. Följaktligen kunde partner tillsammans med 
livskamraten uppleva glädje varje dag, vilket var ett sätt för partnern att bevara parets 
identitet och attraktion till varandra samt kunna uppleva meningsfullhet (Hellström, 
Nolan, & Lundh, 2007). 
 

Vårdande partnerns känslor till sin livskamrat var avgörande för om omsorgen kom att 
upplevas som meningsfull eller inte. Några män uttryckte att de älskade sina hustrur, 
skulle alltid göra det och därför kunde männen inte låta bli att ta hand om dem (Brown, 
Chen, Mitchell & Province, 2007; Lin, Macmillan & Brown, 2012). 
 

Hur en partner klarade av livssituationen samt vilka val som kom att göras framöver 
påverkades av många faktorer. Gudstron var en faktor som påverkade en mans val om 
att hålla sin hustru med demens hemma så länge som möjligt. Makens förklaring var 
att det var herrens vilja att han skulle vårda sin livskamrat samt att han skulle göra det 
så länge herren tillät det. Det ledde till makens upplevelse av meningsfullhet (Brown 
et al., 2007). 
 
Vårdgivande partner som beskrev positiva och tillfredsställande känslor i vårdandet av 
sin livskamrat fokuserade på det goda istället för att vara frustrerade över sina förluster 
(Shim et al., 2012). Några partner upplevde livet efter demensdiagnosen som positiv 
och genom att blicka tillbaka på positiva levda erfarenheter skapade de meningsfullhet 
i åldrandet och de kunde främja sin känsla av identitet (Molyneaux et al., 2012). En 
hustru som tidigare haft dålig relation till sin make på grund av hans tidigare 
alkoholmissbruk upplevde positiva känslor efter demensdebuten då maken glömde att 
dricka. Hustrun upplevde att de blev ett par igen och vårdandet av livskamraten 
upplevdes som meningsfull (Lin et al., 2012).  
 

Männens upplevelse av sorg och förlust ökade allteftersom sjukdomen fortskred och 
de sörjde förlusten av den person som deras hustrur varit. Männen konfronteras med 
utmaningen av den nya livssituationen och ville gärna kasta ljus över sina känslor av 
sorg. Männen hittade meningsfullhet i att vara tillsammans med sin livskamrat i en 
varm och kärleksfull relation där de stödde och hjälpte sina hustrur. Att ta hand om 
sina nära och kära beskrevs som en moralisk förpliktelse (Knutsen & Råholm, 2009).  
 

Det fanns vårdande manliga partner som tog hand om sina livskamrater och ville göra 
det så länge deras hälsa tillät och deras hustrur inte blev sängbundna. De manliga 
partnerna ansåg att viljan att vårda sin hustru i hemmet var en etisk plikt samt livslång 
lojalitet dem emellan och vårdandet påverkades inte av deras kärlek till varandra 
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(Knutsen & Råholm, 2009). En partner tog hand om sin livskamrat för att hen 
fortfarande trodde på deras förhållande och upplevde meningsfullhet genom att vårda 
sin livskamrat i tron på ömsesidighet samt att livskamraten hade gjort samma sak (Lin 
et al., 2012). 
 
Meningsfullheten i tillvaron påverkades av att partnern upplevde att de talade med sig 
själva och saknade utbytet de tidigare fått utav dialoger med livskamraten. 
Anledningen till att partnern fortsatte engagera sig i vården av sin livskamrat 
motiverades av att partnern älskar sin livskamrat samt att livskamraten varit partnerns 
högra hand (Lin et al., 2012). 
 
Partner rapporterade få eller inga positiva känslor i omsorgen av sin livskamrat samt 
hade svårt att förstå att hen inte kunde återgälda som tidigare. Partnern kämpade för 
att uppleva meningsfullhet i vårdandet av livskamraten (Shim et al., 2012). Det 
framgick att partner upplevde det otroligt smärtsamt när livskamraten inte kände igen 
honom och bad honom att lämna hennes hem. Män som vårdande partner beskrev en 
förlust av identitet och meningsfullhet. Meningsfull interaktion, förutsägbarhet, 
sammanhang och samtal med deras hustrur var förlorat på grund av 
demenssjukdomen. Planer och drömmar om resten av deras liv var knutna till sällskap 
med deras hustrur vars förmågor att resonera och hålla konversationen uppe minskade 
med tiden, och det gav upphov till upplevd meningslöshet i tillvaron (Knutsen & 
Råholm, 2009).  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Litteraturöversikten var det mest relevanta metoden för att få överblick över det valda 
området samt att en empirisk studie inte var genomförbart då tiden inte räckt till. 
Kvalitativa artiklar studerar personers levda erfarenheter (Henricson & Bilhult, 2012), 
vilket ansågs vara mest relevanta relaterat till litteraturöversiktens syfte.  
 
Databasen CINAHL där ett av forskningsområdena är omvårdnad har använts i 
litteratursökningen (Karlsson, 2012). Sökorden som användes i denna databasen gav 
relevanta träffar som svarade till litteraturöversiktens syfte. Användandet av endast en 
databas kan ses som en svaghet då sökning i fler databaser kan leda till fler relevanta 
artiklar och öka uppsatsens trovärdighet (Henricson, 2012). Artiklar som söktes fram 
i databasen PsycINFO var fler till antalet träffar. Vid genomgången av titlar upptäcktes 
det att titlarna som svarade mot syftet var detsamma som i databasen CINAHL och 
valet gjordes att avbryta titelgenomgången i PsycINFO och endast fokusera på 
databasen CINAHL.  
 

Antalet artiklar som framkom i CINAHL var 223. Artiklarna återspeglade fenomenet 
som undersöktes och antalet träffar var hanterbart. Samtliga artiklarnas rubriker har 
lästs, utifrån det exkluderades artiklar som inte svarade mot syftet. Därefter 
granskades artiklarnas sammanfattning och de som svarade mot syftet 
kvalitetsgranskades. Artiklarna har lästs, granskats och analyserats både enskilt och 
tillsammans samt granskats med hjälp av Jönköpings universitets 
kvalitetsgranskningsprotokoll för kvalitativa studier (Bilaga 3), vilket ökade 
trovärdigheten till litteraturöversiktens resultat. Artiklar som innehöll intervjuer med 
både partner och personer med demenssjukdom har använts. Det hanterades genom 
att svaren från personen med demenssjukdom färgmarkerades och exkluderades från 
resultatet. Uppsatsens pålitlighet och trovärdighet stärks ytterligare genom 
grupphandledning med andra studenter samt handledare som granskade uppsatsens 
olika delar vid åtskilliga gånger, vilket även Wallengren och Henricson (2012) 
bekräftar. Kvalitetsgranskning av valda artiklar kan ses som en styrka där det även 
tagits hänsyn till andra aspekter som till exempel teoretisk utgångspunkt och inte 
endast artiklarnas resultat (Friberg, 2012c). Avgränsningen för artiklarna var att de 
inte skulle vara äldre än tio år, därför valdes artiklar publicerade mellan åren 2007 och 
2017. Studierna var genomförda i USA, Kanada, Storbritannien, Norge och Sverige. 
Dessa länder har goda ekonomiska förutsättningar och god välfärd. 
Litteraturöversiktens resultat som baserats på artiklar genomförda i välfärdsländer 
kan påverka resultatets överförbarhet till ekonomiskt svagare länder. Artiklarna valdes 
utifrån innehåll och syfte samt godkänd kvalitetsgranskning.  
 

Att översätta vetenskapliga artiklar från engelska till svenska påverkade en del av 
innebörden i texten då det var svårt att hitta passande svensk översättning till vissa 
engelska begrepp. Kjellström (2012) bekräftar svårigheten att hitta ett svenskt begrepp 
som motsvarar det utländska begreppet, vilket vidare kan påverka tolkningen av 
artiklarna.  
 

För att undvika att förförståelsen blev ett hinder bestämdes det att belysa den genom 
diskussion och reflektion mellan studenterna vilket minskade dess påverkan på 
resultatet. För att ytterligare öka pålitligheten i arbetet kunde dagbok med tidigare 
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erfarenheter och förväntningar ha förts för att bättre hantera förförståelsen, vilket även 
Henricson (2012) samt Wallengren och Henricson (2012) skriver om. 
 
Artiklarna analyserades med deduktiv ansats och problematiserades utifrån 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, vilket gjorde att det som inte passade 
in på något av begreppen inte togs med i litteraturöversiktens resultat. Det anses att en 
begränsad del av informationen inte presenterats i litteraturöversikten. Deduktiv 
ansats anses dock levererat information om partnernas upplevelse av att leva med en 
person med demenssjukdom utifrån begreppen begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet. 
 

Resultatdiskussion 

I resultatet framkom det under begreppet begriplighet att partner hade svårigheter att 
förstå varför livskamratens beteende ändrat sig. Det som var det gemensamma för en 
del av resultatartiklar var att partnerna upplevde ångest, oro, irritation och skuld på 
grund av livskamratens förändrade beteende. Diagnosen klargjorde förändringarna 
som partnern uppmärksammat, men de saknade information och kunskap om 
sjukdomen i ett tidigt skede. Det är sedan tidigare känt att skriftlig information i form 
av broschyrer kan vara till hjälp, men risken finns att broschyrerna kommer bort 
(Dening & Hibberd, 2016). En partner påstod att han inte fått tillräcklig information 
och missuppfattade diagnosen. De förstod inte att det var en demenssjukdom förrän 
de själva sökt information på internet. Det anses att information är viktig och 
nödvändig insats då situationen för partnern ska kunna bli begriplig och hanterbar. 
Det anses även att uppföljning genom till exempel telefonsamtal kan säkerställa att 
paren mottagit och förstått informationen de fått, vilket även Dening och Hibberd 
(2016) bekräftar.  
 

Litteraturöversiktens resultat visar att partnerna som tog hand om livskamrater med 
demenssjukdom upplevde att de fått otillräcklig information från hälso- och 
sjukvården vilket försvårade för partnerna att uppnå en hög begriplighet. Detta 
stämmer överens med Stokes, Combes och Stokes (2014) som diskuterar att deltagarna 
i studien aktivt sökte information för att få en högre förståelse samt för att kunna 
anpassa sig till den nya situationen.  
 
Minnesproblematik var ett stimuli som studiens deltagare väntade sig, men avsaknad 
av detaljerad information från hälso- och sjukvårdspersonal gjorde att partnerna 
kände sig förvirrade och de undrade varför personalen inte var mer tillmötesgående. 
Sjuksköterskan ansvarar för att patienten och anhöriga får den information som krävs 
på ett lämplig, korrekt och tillräckligt sätt för att kunna förstå och anpassa sig till 
sjukdomen (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014). Stokes et al., (2014) menar att 
tidpunkten för information var viktig för att de berörda ska kunna förbereda sig inför 
förändringar och för att kunna planera framtiden. Det är viktigt att hälso- och 
sjukvårdspersonalen tar ett individuellt ställningstagande till personen som ska ha 
informationen då risken med för tidig information kan leda till ångest och rädsla 
(Stokes et al., 2014).  
 
Resultatet visade att somliga partner valde att dölja sjukdomen från resten av familjen 
och vänner, medan några partner hanterade situationen genom att förneka 
sjukdomen. Detta bekräftades i studier gjorda av Dening och Hibberd (2016) samt 
Samsi & Manthorpe (2013). I resultatet framkom det att partnern undvek sociala 
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sammanhang för att livskamraten inte klarade av det. De ville skydda livskamraten 
från social genans. Detta medförde att partnern blev isolerad från omvärlden och hade 
svårigheter med att upprätthålla vänskap med andra. Det anses att partnernas 
isolering från omvärlden påverkade dem negativt då de förlorade meningsfull 
interaktion med familj och vänner. Det blev svårare för partnern att be om hjälp, vilket 
även World Health Organization (2012) bekräftar.  
 

Resultatet visade att kraven som en del partner ställdes inför var svårigheten att 
hantera förändrade traditionella könsroller som efter demensdebuten blev mer 
konservativa. Partnern fick anpassa sig till den nya situationen genom justering av sin 
egen roll i relationen för att undvika stormiga situationer. I en studie gjord av Samsi 
och Manthorpe (2013) framkom det att förändringarna var mindre uppenbara om 
relationen hade stereotypa könsroller innan demensdebuten, partnern i en sådan 
relation var mån om att involvera sin livskamrat i beslutsfattande. I resultatet beskrevs 
det att män gärna önskade information om professionellt stöd samt att de lättare bad 
om hjälp när det uppstod större förändringar i hustruns beteende eller behov.  
 
I resultatet framkom det att tidigare livserfarenheter påverkade om partnern upplevde 
vårdandet av sin livskamrat som meningsfullt. En bra relation till varandra innan 
demensdebut gjorde det lättare för partnern att finna mening med att ta hand om sin 
livskamrat. En del partner nämnde att de tog en dag i taget och att det var små 
glädjeämnen som var viktiga för meningsfull tillvaro. Somliga partner upplevde 
vårdandet av livskamraten som en börda. Stokes et al., (2014) beskrev liknande 
upplevelse i sin studie där vårdande partner upplevde situationen som utmattande och 
sin vårdande roll som ett heltidsarbete. Socialstyrelsens (2016) rekommendationer är 
att sjuksköterskor ska arbeta utifrån personcentrerad omvårdnad, där personen med 
demenssjukdom är i centrum, men även värna om partnerns fysiska och psykisk 
mående. Sanders och Power (2009) diskuterade känslomässigt förlopp där de manliga 
deltagarna i studien tog en beskyddande roll. Partnernas motivationskomponent var 
att bevara hustrurs självkänsla samt att de älskade sin livskamrat och för att det var ett 
äktenskapslöfte. Ytterligare en motivationskomponent var partnernas stolthet över 
vårdandet av sina livskamrater (Sanders & Power, 2009).  
 

Slutsatser 

Partner som vårdade en person med demens upplevde att sjukdomen påverkade 
många aspekter av deras liv. De riskerade sin egen hälsa och förlorade meningsfullt 
socialt umgänge. De flesta partner ville fortsätta ta hand om sina livskamrater så länge 
det gick. Majoriteten av partner hittade strategier för att hantera nya situationer genom 
att justera sin egen roll, sänka prestationskraven, ändrade prioriteringar och 
fokuserade på det som var viktigt för just dem som par.  Flertal partner kände skuld, 
ångest och oro i vardagen på grund av obegriplighet, samt osäkerhet inför framtiden. 
En del partner ville inte planera eller prata om framtiden utan levde en dag i taget.  
  

Kliniska implikationer 

Resultatet visade att både personen med demens och hens partner behövde stöd och 
information. Det är viktigt att ha kunskaper om demenssjukdomen, 
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sjukdomsförloppet och möjliga konsekvenser då sjuksköterskor möter personer med 
demenssjukdomar samt deras partner i sitt yrke. Sjuksköterskor ska vara lyhörda över 
hur anhöriga upplever livssituationen för att kunna stötta dem i deras vardag. Genom 
att kontinuerligt uppdatera kunskaper om demensvård kan sjuksköterskor 
implementera detta i omvårdnaden. Det är viktigt att skapa en bra vårdrelation och 
arbeta utifrån en familjecentrerad omvårdnad där familjen ses som ett system som 
bygger på ömsesidighet. Sjuksköterskor ska ha i åtanke att även arbeta personcentrerat 
och ge stöd till partner i vårdandet av livskamraten. Varje situation är unik och 
sjuksköterskor ska arbeta för att livskamraten bibehåller integritet och autonomi så 
länge det går. 
 
Forskning rekommenderar fler studier kring partnernas upplevelser och livet med en 
livskamrat med demenssjukdom. Det anses att det finns skillnader i hur kvinnliga och 
manliga partner upplever vårdandet och vidare forskning som understryker olikheter 
i vårdandet behövs.   
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och 
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caregivers' 
experience of 
caring for 
their wives 
suffering 
from 
dementia. 

Att förstå manliga vårdgivarnas 
erfarenheter av att ta hand om hustrur 
som lider av 
demens. 
 

Kvalitativ metod, 
intervjuer, 
fenomenologiskt 
ansats. 

9 män Männen upplever smärta och sorg över att se sin 
livskamrat förändras på grund av sjukdomen där 
kvinnorna förlorar sin identitet. Männen känner 
ensamhet, isolering och förlust av meningsfullt 
sammanhang. Männen fick ta över ansvaret för alla 
funktioner i hemmet vilket de ansåg var en börda. Att 
ta hand om sin partner sågs som en moralisk 
förpliktelse.  

Del I: 4/4 
Del II: 
7/8. 

Lin, M., 
Macmillan, 
M., & Brown, 
N. (2012), 

A grounded 
theory 
longitudinal 
study of 
carers’ 

Att identifiera, beskriva och undersöka 
förändringar i vårdarens erfarenheter 
av att ta hand om en släkting med 

Kvalitativ metod, 
djupintervjuer, 
grounded theory.  

6 par, 3 
män och 3 
kvinnor.  

Fyra kategorier framkom: 1 mitt liv förändrades, 2 
engagemang, 3 ansvar och plikt, 4 support. 
Deltagarna upplevde förändringar under vårdandens 
resa där graden av nödvändiga anpassningar 
varierade. 

Del I: 4/4 
Del II: 
8/8. 



 

 
 

Storbritannie
n 

experiences 
of caring for 
people with 
dementia. 

demens samt vårdarens autonomi och 
hälsa över tid. 

Lockeridge, 
S., & 
Simpson, J. 
(2013), 
Storbritannie
n.  

The 
experience of 
caring for a 
partner with 
young onset 
dementia: 
How younger 
carers cope. 

Att undersöka vårdarnas erfarenhet av 
deras förhållande med sin partner som 
drabbats av tidig demens samt deras 
copingstrategier. 

Kvalitativ metod, 
intervjuer, 
fenomenologiskt 
ansats. 
 

6 deltagare, 
3 män och 
3 kvinnor.  

Vårdarna kämpar med att behålla kontroll över 
händelser och känslor. Social isolering från vänner, 
både som individ och par. Svåra beslut lämnades över 
till partnern, t.ex att tala om för den drabbade att hen 
inte får köra bil. 

Del I: 4/4 
Del II: 
8/8. 

Meyer, J., Mc 
Cullough, J., 
& Berggren, 
I. (2016). 
Sverige 

A 
phenomenol
ogical study 
of living with 
a partner 
affected with 
dementia. 

Att beskriva 
makarnas erfarenheter av att leva med 
en partner med demens. 
 

Kvalitativ metod, 
intervjuer, 
fenomenologisk 
ansats. 
 

7 deltagare, 
4 män och 
3 kvinnor.   

Att leva med en livskamrat som med demens innebar 
en gradvis förändring från gemenskap till ensamhet. 
Fenomen som tas upp är förändringar i partnerns 
beteende, förändringar i vardagen, och en förändrad 
framtid. 

Del I: 4/4 
Del II: 
8/8. 

Molyneaux, 
V. J., 
Butchard, S., 
Simpson, J., 
& Murray, C. 
(2012), 
Storbritannie
n. 

The co-
construction 
of 
couplehood 
in dementia 
 

Att intervjua paren tillsammans om 
deras relation. 
 
Ett sekundärt syfte var att undersöka 
effekten av demens på deras 
förhållande. 

Kvalitativ metod, 
intervjuer, 
konstruktivistisk 
grounded theory. 
 

5 par, både 
män och 
kvinnor 

Demensen påverkar intressen och aktiviteter, paret 
och partnern förlorar sin tidigare identitet, partnern 
blir en vårdare. Känslor som frustration och 
värdelöshet framkom. Typiska roller för vad en man 
eller kvinna gör passerar de traditionella gränserna. 
Ändrade roller orsakar ångest och oro för paren. 

Del I: 4/4 
Del II: 
8/8. 

Quinn, C., 
Clare, L., 
Pearce, A., & 
van 
Dijkhuizen, 
M. (2008), 

The 
experience of 
providing 
care in the 
early stages 
of dementia: 
an 
interpretativ

Att utforska den subjektiva 
psykologiska upplevelsen hos makarna 
och samtidig få en bättre förståelse för 
hur partnern upplever sin situation 
och rollen som vårdare.  

Kvalitativ metod, 
semi 
strukturerade 
intervjuer. 

34 par, 28 
kvinnor och 
6 
män            

Partnern har svårigheter att förstå vad som hänt 
deras livskamrat. De minimaliserade 
minnesproblematiken hos livskamraten. Både 
partnern och livskamraten hade svårt att acceptera 
demensdiagnosen. Partnern upplevde att relationen 
förändrats. Det innebar förändring av roller, förlust 

Del I: 4/4 
Del II: 
8/8. 



 

 
 

Storbritannie
n. 

e 
phenomenol
ogical 
analysis. 

av egentid, aktiviteter och intressen då livskamraten 
följer efter hela tiden.  

Shim, B., 
Barroso, J., & 
Davis, L. L. 
(2012), USA 

A 
comparative 
qualitative 
analysis of 
stories of 
spousal 
caregivers of 
people with 
dementia: 
Negative, 
ambivalent, 
and positive 
experiences 
 

Att undersöka hur egenskaper hos 
vårdgivare som tar hand om sin make 
med Alzheimers sjukdom (AD) skilde 
sig beroende på om de beskrev sina 
erfarenheter negativt eller positivt. 

Kvalitativ metod, 
inspelade 
intervjuer. 
 

21 makar, 
16 kvinnor 
och 5 män. 

Tre huvudgrupper för hur partnern upplever 
omvårdnaden: 1 negativ grupp vars upplevelser 
bygger på tidigare negativa förhållande till 
livskamraten; 2 ambivalenta gruppen - som tidigare 
haft en positiv relation till livskamraten men efter 
sjukdomsdebuten upplevde konflikter; 3 positiv 
grupp där de endast upplever positiva aspekter.  

Del I: 4/4 
Del II: 
7/8. 

Vikström, S., 
Josephsson, 
S., 
Stigsdotter-
Neely, A., & 
Nygård, L. 
(2008), 
Sverige 

Engagement 
in activities: 
experiences 
of persons 
with 
dementia 
and their 
caregiving 
spouses. 

Att identifiera och beskriva hur 
personer med demens och deras makar 
uppfattar sin egen, deras makar och 
deras ömsesidiga kopplingar i 
vardagliga aktiviteter. 

Kvalitativ metod, 
intervjuer, 
grounded theory. 

26 par, 12 
män och 14 
kvinnor. 

Fyra huvudteman:1 upplevda förändringar i aktivitet 
engagemang; 2 konsekvenserna av erfarna 
förändringar; 3 dilemman för vårdgivare och 4 
vårdgivarens strategier för att hantera förändringar. 

Del I: 4/4 
Del II: 
8/8. 

 
 


