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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Antalet personer som drabbas av demenssjukdom ökar utan någon 

synbar förklaring och 60% av de demenssjuka är drabbade av Alzheimers. 

Sjukdomen kan påverka den insjuknades familjemedlemmar och partnern är normalt 

den som berörs mest. För att sjuksköterskor ska kunna ge god vård av hög kvalitet 

och rätt stöd krävs en förståelse kring partners upplevelser och reaktioner i olika 

situationer. 

Syfte: Att beskriva partners upplevelser av att leva med en person med Alzheimers 

sjukdom.  

Metod: En litteraturöversikt med kvalitativ design och induktiv ansats, genom 

analys av tio vetenskapliga artiklar granskade enligt Fribergs fem-stegsmodell.  

Resultat:  Resultatet från studien kring partnerns upplevelse gick att dela upp i två 

huvudkategorier. Dels en upplevelse av förändring, dels negativa upplevelser. Under 

kategorin en upplevelse av förändring innefattade en förbättrad kärlek och 

uppskattning av nuet, att uppleva förändrad roll som partner och förändrat sätt att 

agera och anpassa sig till nya situationer. Under kategorin negativa upplevelser 

innefattar att uppleva ensamhet och sorg, frustration och upprördhet, begränsning 

och misstrodd. 

Slutsats: Partnern till personer med Alzheimer genomgår en stor livsförändring. 

Vården bör därför även ta hänsyn till partnerns upplevelser och påverkan av 

patientens sjukdom. Istället för att enbart fokusera på personen med Alzheimers 

sjukdom. För detta krävs mer kunskap, kompetens samt resurser gällande 

omvårdnaden av partner som lever med personer med Alzheimer.  

 
Nyckelord: Alzheimers sjukdom, kvalitativ metod, partner, upplevelse.  

 
  



 

 

Summary 
 
Partner’s experience of living with a person with Alzheimer's disease 

- A literature review 

 

Background: The number of people suffering from dementia is increasing without 

any apparent explanation and 60% of dementia sufferers are affected by Alzheimer's. 

The disease adversely affects the family members of the affected person, with the 

partner generellay most affected. In order for the nurse to be able to provide good care 

with a high quality and the right support, requires an understanding of partners 

experiences and reactions in different situations.  

Purpose: To describe partners' experiences of living with a person who has 

Alzheimer's disease.  

Method: A literature review with qualitative design and inductive approach, through 

analysis of ten scientific articles reviewed according to Friberg's five-step model.  

Result: The results of the study of the partner's experience were divided into two main 

categories. Partly an experience of change and negative experience Under the category 

an experience of change included an improved love and appreciation of present, 

experience a changed role as a partner and a changed way of acting and adapting to 

new situation. Under the category negative experience include experiencing loneliness 

and sadness, frustration and upset, limitation and mistrust. 

 Conclusion: The partner of people with Alzheimer's is undergoing a major life change. 

The care should therefore also take into account the partner's experiences and the 

impact of the patient's illness. Instead of focusing solely on the person with Alzheimer's 

disease. This requires more knowledge, skills and resources regarding the care of 

partners living with people with Alzheimer's 

 
 
Keywords: Alzheimer's disease, qualitative method, partner, experience. 
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Inledning 

Globalt har ungefär 50 miljoner människor någon form av demenssjukdom (World 

Health Organization [WHO], 2019). Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen av 

demenssjukdom och står för ungefär 60 - 70 % av det totala antalet diagnosticerade. 

Antalet drabbade ökar och år 2050 räknar man med att 100 miljoner personer kommer 

vara diagnosticerade av någon form av Alzheimers sjukdom (Gloriane, Saron & McLea, 

2018). I Sverige har mellan 130000 - 150000 personer någon form av demensjukdom 

(Socialstyrelse 2017 a). Symtomen på Alzheimers sjukdom börjar normalt med mindre 

minnesstörningar och i slutet av sjukdomsförloppet är minnesstörningarna så pass 

grava att personen är beroende av vård och assistans för att tillgodose grundläggande 

behov såsom föda och hygien (Alzheimer's association, 2019). Sjukdomen kan inte 

enbart påverka de insjuknade personerna utan även deras familjemedlemmar, och i 

främsta hand deras partner (Johnston & Terp, 2015). Partnern är den första vårdaren 

om personen med Alzheimers sjukdom bor kvar i hemmet. När sjukdomsförloppet 

kontinuerligt fortskrider ökar partnerns ansvarsområde och behov till att ge 

omvårdnad (Ask, Langballe, Holmen, Selbæk, Saltvedt & Tambs, 2014). 

På grund av att antalet personer som insjuknar med Alzheimers sjukdom ökar 

kontinuerligt (Socialstyrelsen, 2017), krävs det ökade resurser till vården så att 

tillräckligt många sjuksköterskor har kunskap och kompetens om Alzheimers 

sjukdom, samt förstår de upplevelser och behov partnern till de insjuknade har. Genom 

kunskap och kompetens kan sjuksköterskor bättre bemöta, samt ge hjälp och stöd med 

god vård av hög kvalitet (Pinquart & Sörensen, 2007). 

 

Bakgrund  

Demenssjukdom 

Demens är ett samlingsnamn och diagnos för flertalet symptom som orsakas av 

specifika hjärnsjukdomar (WHO, 2019). Symptomen kan yttra sig olika beroende på 

vilken den av hjärnan som drabbas. Demenssjukdom tillhör inte normalt åldrande eller 

kronisk kognitiv svikt såsom försämrat minne, förmåga att planera och förmåga att 

genomföra vardagliga sysslor (WHO, 2019).   

Sjukdomsförloppet delas upp i tre faser: mild, måttlig och svår sjukdomsfas. Mild 

sjukdomsfas innebär problem med påtaglig minnesförlust och nedsatt tankeförmåga 



 

2 
 

som svårighet med att till exempel betala en räkning (National Institute on Aging, 

2016).  Medelsvår sjukdomsfas innebär förvärrad minnesnedsättning och ett 

förvirringstillstånd (National Institute on Aging, 2016). De känner inte igen 

familjemedlemmar och klarar inte av sin egen aktivitet i det vardagliga livet (Basun, 

2013; George & Padmam, 2014; Holston, 2014). Svår sjukdomsfas innebär att den 

sjuka behöver stöd dygnet runt (Cerejeira, Lagarto, & Mukaetova-Ladinska, 2012). De 

flesta utvecklar beteendemässiga och psykiska symtom vid demens vilket innefattar 

depression, agitation, aggression, paranoia, vanföreställningar, humörförändringar 

och hallucination samt att kommunikationsförmågan försämras. 

Alzheimers sjukdom 

Alzheimers sjukdom utgör den vanligaste demenssjukdomen och sjukdomen kan 

uppträda vid redan tidigt 40 - 50 årsålder men det drabbar främst personer som är 

över 65 år (Alzheimer Sverige, 2017; Basun, 2013). På grund av att medellivslängden 

hos världens befolkning har ökat, ökar antalet personer med Alzheimers sjukdom 

kraftigt (Prince, 2015). Sjukdomen uppstår när nervceller i vissa delar av hjärnan dör 

(Basun, 2013). Hjärnans struktur förändras progressivt och irreversibelt vilket 

påverkar hjärnans kognitiva funktioner som minne och tankeförmåga (Basun, 2013; 

Jack et al., 2013) Symtomen återspeglar svårighetsgraden av skadorna i hjärnan 

(Alzheimer´s association, 2019). Nedsatt närminne, inlärning, förståelse, tanke och 

planering, men även tal och språkliga svårigheter kännetecknar sjukdomens 

symtombild. Förvirring, trötthet, ångest, sömnsvårigheter och nedstämdhet tillhör 

sjukdomsbilden (Alzheimer´s association, 2019). 

 

Personer med Alzheimers sjukdom har problem med kommunikationen och 

orienteringssvårigheter med tid och rum (Alzheimer Sverige, 2017). Att vandra, att gå 

vilse, att upprepa samma fråga, att inte klara av vardagliga uppgifter och att förändras 

i det personliga beteendet tillhör symtomen (Basun, 2013). Eftersom Alzheimers 

sjukdom är en typ av demenssjukdom kommer även personer med Alzheimers 

sjukdom gå in i demenssjukdomens faser (Alzheimer's association, 2019). I slutet av 

sjukdomsförloppet kan personer med Alzheimers sjukdom vara passiva, sängbundna 

och ha nedsatt sväljningsförmåga. Komplikationer såsom lunginflammation, 

urinvägsinfektion, hjärtsvikt och andra sjukdomar uppstår medan kroppen håller på 

att stängas ner (Alzheimer's association, 2019). Sjukdomens duration varierar från 
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person till person och det kan ta det från två år till tjugo år från insjuknande till död 

(Alzheimer's association, 2019). 

 

Diagnos för Alzheimers sjukdom baseras på Mini Mental Test, som ger en bild av den 

kognitiva förmågan tillsammans med anamnes, status, prover som ryggmärgsvätska, 

och undersökning av hjärnans struktur med hjälp av datortomografi, CT (Alzheimer's 

association, 2019). Det finns inget botande läkemedel för Alzheimers sjukdom och 

behandlingen inriktar sig mot symtomlindring (Alzheimer's association, 2019). 

 

När personen med Alzheimers sjukdom inte längre klarar sina vardagliga aktiviteter 

krävs det mer omvårdnad och den drabbade blir beroende av andra (Haines, 2018). 

Påverkan är inte bara på den lidande, utan även deras partner, som måste ta på sig en 

kostsam och tidskrävande vårdbörda och kunna ge god omsorg (Haines, 2018). I första 

hand är familjemedlemmar vårdare som ger omvårdnad till en person med Alzheimers 

sjukdom medan de bor kvar i hemmet. Dagsjukvård och växelvård ger möjlighet för en 

person med Alzheimers sjukdom kan bo kvar i hemmet, trots funktionsnedsättningar, 

innan det blir nödvändigt att flytta in i gruppboende eller vårdhem (Alzheimer Sverige, 

2017). Som nära familjemedlemmar exempelvis partner till en person med Alzheimers 

sjukdom, blir det svårt att veta hur de ska hantera personen (Ilha, Costa Santos, Stein 

Backes, Lima Barros, Teda Pelzer & Santini Costenaro, 2017). Illa et al (2017) påstår 

att sjukvårdspersonalens uppgift är att kommunicera med familjemedlemmarna och 

se till att de känner sig trygga och säkra i hur de ska bete sig gentemot personer med 

Alzheimers sjukdom. Ilha et al menar vidare att det är betydelsefullt att 

sjukvårdspersonalen har en pedagogisk och vårdgivande teknik i kommunikationen 

med familjemedlemmarna. När familjemedlemmarnas kännedom om hur den 

drabbade ska hanteras blir större och när deras kunskap om hur sjukdomen växer blir 

större, blir också vårdkvaliteten för personen med Alzheimers sjukdom bättre. Det 

skapar lugn hos den drabbade att veta att familjen är runt omkring och stöttar. Det 

skapar även lugn hos familjemedlemmarna att kunna vara runt den drabbade och 

tillämpa de kunskaper de fått av vårdpersonalen. En utmaning som dagens 

vårdpersonal står inför är just detta. Sjukvården måste bli bättre på att se till att detta 

verkligen tillämpas i praktiken och inte bara finns med i teorin. På det sättet kommer 

behandlingen av patienter med Alzheimers sjukdom kunna utvecklas och bli bättre, 
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patienterna och familjemedlemmarna kommer då att uppleva en bättre kvalitét av 

vården (Ilha, et al, 2017). 

 

Partner   

I litteraturöversikten används begreppet partner i betydelsen make, maka och sambo, 

enligt definitionen i Svenska Akademins Ordböcker, SAOL (2018). Det kan kräva mer 

tid och ansvar från partnern när en person med Alzheimers sjukdom bor kvar i hemmet 

samtidigt som tillståndet försämras över tid (Alzheimer´s association, 2019). Det finns 

tre anledningar till varför personer med Alzheimers sjukdom vårdas i hemmet. Den 

första anledningen är familjens önskemål, den andra är partnerns önskan att ha närhet 

till personen med Alzheimers sjukdom, och den tredje anledningen är att partnern 

uppfattar det som sin skyldighet att ta hand om personen med Alzheimers sjukdom. 

Det krävs normalt mer än fyrtio till sextio timmar per vecka av partnern för att ge vård 

och omsorg. Mer än sextio procent väljer att fortsätta leva med och vårda personer med 

Alzheimers sjukdom. Det är vanligare att vårdarna är frun som informell vårdare till 

sin man än vice versa (Alzheimer's association, 2019). 

 

Det mest utmanande symtomet på Alzheimers sjukdom är den kumulativa 

försämringen hos individen fysiskt, psykiskt, kognitivt och emotionell (Boss, 2011). 

Även en social kommunikationsnedsättning sker, vilket görs att integrationen med 

andra människor runt omkring dem försämras.  För ett etablerat par resulterar inte 

bara Alzheimers sjukdom i förlusten av den sjuka partnerns tidigare upplevda 

personlighet, utan också i den gradvisa stölden av det unika parförhållandet kring 

vilket båda medlemmarna har bildat ett gemensamt känslomässigt liv. Partnern med 

Alzheimers sjukdom är fysiskt närvarande men relationellt frånvarande (Boss, 2011).  

Förändringarna hos personer med Alzheimers sjukdom, bland annat beteende och 

vissa symtombilder, kan påverka partners angående hur de ska hantera situationer 

som aggressivitet, våld, hallucinationer eller personlighetsförändringar (Alzheimer’s 

association, 2019).  

Sjuksköterskans roll  

 

Sjuksköterskans ansvarsområden, enligt International Council Of Nurses (ICN) 

beskrivs i fyra områden; att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och 
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lindra lidande (ICN, 2012). Att ge information och kunskap till patienter och 

familjemedlemmar är ett av de ansvar och det bidrar till kvalitativ vård och att skapa 

förtroende hos personer med Alzheimers sjukdom (Svenska sjuksköterskeföreningen, 

2017). Sjuksköterskan har en betydelsefull roll i att ge information och stöd till den 

drabbades partner för att underlätta deras situation. Utbildning om Alzheimers 

sjukdom och andra tjänster kan hjälpa dem i deras situation (Dehlin & Rundgren, 

2007). Enligt Svenska sjuksköterskeföreningen (2017) är en ömsesidig respekt viktig 

för patienten och familjemedlemmarna angående hur det är att leva med sjukdomen 

(Marcusson, 2011). Sjuksköterskan har även en uppgift i att identifiera närstående som 

har risk för ohälsa och de symtom som utvecklas när kroppen inte får vila.  Det krävs 

utbildning och undervisning för familjer inklusive partner som lever med en person 

med Alzheimers sjukdom (Navab, Negarandeh & Peyrovi,2012). Ångest hos personer 

med demens kan visa sig genom oro, nervositet, irritation, koncentrationssvårigheter 

och rastlöshet. Sjuksköterskors skicklighet och förtroende har stor betydelse för 

minskade ångestsymtom (Neville & Teri, 2011). Det finns en risk att 

familjemedlemmar blir bortprioriterade eftersom sjuksköterskan fokuserar på att 

vårda den drabbade. Det är viktigt att sjuksköterskan ser familjen som en helhet för att 

åstadkomma den optimala personcentrerade omvårdnaden (Mattila, Leino, 

Paavilainen, & Åstedt-Kurki, 2009).  

 

Familjemedlemmarna förväntar sig att sjuksköterskor ska kunna interagera med och 

behandla människor med respekt samt dessutom kunna samarbeta med 

familjemedlemmarna (Kiljunen, Kankkunen, Partanen., & Välimäki, 2018). De 

förväntar sig dessutom att sjuksköterskor kan tillhandahålla högkvalitativ omvårdnad 

och stödja vårdtagarens välbefinnande på ett individuellt och holistiskt sätt (Kiljunen 

et al). Familjemedlemmarnas förväntningar speglar behovet av etisk kunskap och 

interaktion i vårdhemmet. Dessutom krävs evidensbaserad kunskap och kompetens, 

vilket innebär att kunskapen är baserad på vetenskaplig och beprövad erfarenhet, för 

att tillhandahålla högkvalitativ vård och omsorg. Sjuksköterskors förmåga att 

tillhandahålla personcentrerad, individuell och holistisk vård är avgörande för att 

säkerställa välbefinnande för alla familjemedlemmarna (Kiljunen, Kankkunen, 

Partanen., & Välimäki, 2018). 
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Familjefokuserad omvårdnad  

I svensk vård och omsorg spelar familjen en betydande roll som ett komplement till 

den vård och omsorg som samhället erbjuder (Nolan, 2003). Familjemedlemmar 

förväntas ofta vara en rådgivande resurs i den offentliga vården, både som 

informationskälla under vårdtiden och som anhörigvårdare i hemmet efter 

utskrivning. Familjefokuserat förhållningssätt för omvårdnad innebär att fokus inom 

vård och omsorg ligger på familjens betydelse för personens/patientens upplevelse av 

ohälsa och sjukdom. Det finns två sätt att förstå familjefokuserad omvårdnad: 

familjecentrerad och familjerelaterad. I familjecentrerad omvårdnad ses familjen som 

ett system och i familjerelaterad omvårdnad är personen/patienten i centrum för vård 

och omsorg men hänsyn tas till hens sociala sammanhang. Eftersom familjens alla 

medlemmar påverkar varandras liv och hälsa kan det vid vissa tillfällen inom vården 

krävas att familjen betraktas som en enhet (Sjuksköterskeföreningen, 2015). 

Konsekvenserna av demenssjukdomen påverkar inte bara personen som är drabbad av 

sjukdomen utan även familjemedlemmar. Sjuksköterskan bör ha förmåga att visa 

empati och erbjuda stöd till den anhörige (Svensk sjuksköterskeförening, 2018). 

Alzheimers sjukdom är den främsta orsaken till beroende av vård hos äldre människor. 

Som ett resultat har uppmärksamhet på släktingar som bryr sig om äldre med 

Alzheimers sjukdom fått nationellt intresse. Därför behöver hälso- och 

sjukvårdspersonal tillhandahålla vård inte bara till patienten utan till hela 

familjeenheten (Larramendi & Canga-Armayor, 2011). Sjuksköterskans 

förhållningssätt och relation till den drabbade och dennes familj utvecklas utefter 

situation och behov när det kommer till familjecentrerad omvårdnad. Eftersom 

familjecentrerad omvårdnad bygger på en systemisk, icke hierarkisk relation som 

karaktäriseras av ömsesidighet måste sjuksköterskans egen bild om professionen 

förändras och utmanas. Både sjuksköterskan och familjemedlemmar till den drabbade 

har olika erfarenheter och kunskaper om hur vården ska se ut för att hälsan för 

patienten skall bevaras och för att patienten skall bli bättre. Därför är det viktigt att 

sjuksköterskan och familjen tar hänsyn till varandra, båda har resurser och kan stärka 

hanteringen av sjukdomen. Ingen har tolkningsföreträde över någon annans 

upplevelser och allas kompetenser skall bära lika stor tyngd eftersom sjuksköterskan 

samt familjemedlemmarna är jämbördiga delaktiga parter som i dialog med varandra 

får ta del av den andras upplevelser och kompetenser (Benzein, Hagberg & saveman, 

2012).  
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Pinquart & Sörensen (2007) menar att antalet personer med Alzheimers sjukdom ökar 

kontinuerligt och att sjukdomen progredierar och därför krävs det att sjuksköterskan 

har kunskap och förståelse om sjukdomen och närståendes upplevelser och behov. 

Varje partner reagerar individuellt beroende på vilken situation de befinner sig i och 

vilka personlighetsdrag de har (Pinquart & Sörensen, 2007). På det sättet kan 

sjuksköterskan anpassa den optimala omvårdnaden och behovet utifrån patienten och 

partnerns perspektiv (Pinquart & Sörensen, 2007).  

Syfte 

Syftet var att beskriva partners upplevelser av att leva med en person med Alzheimers 

sjukdom.  

 

Material och metod 

Design 

Vald metod var en litteraturöversikt med kvalitativa artiklar, vilket innebar att skapa 

en översikt av tillgänglig forskning inom ett avgränsat område för att samla in relevant 

kunskap inom ett begränsat ämnesområde (Friberg, 2017). Kvalitativa vetenskapliga 

artiklar med fokus på mänskliga upplevelser och erfarenheter som har givit förståelse 

om människans verklighet, har varit utgångspunkt för studien (Polit & Becks, 2012). 

Litteraturöversikten har utförts med ett induktivt förhållningssätt vilket innebär att 

litteraturöversikten var förutsättningslös och inte utgick från en teori (Priebe & 

Landström, 2017).  

Urval och datainsamling 

Översikt av litteratur gjordes, syftet formulerades och bearbetades samt relevanta 

sökord framställdes. Därefter genomfördes databassökningar och sökningen skedde 

genom databasen CINAHL, med full text och PsycINFO. CINAHL är en databas riktad 

mot forskning inom omvårdnad medan PsycINFO- databasen innehåller psykologisk 

och beteendevetenskaplig forskning (Forsberg & Wengström, 2013). Utifrån syftet, att 

beskriva partners upplevelse av att leva med personer med Alzheimers sjukdom, 

användes följande sökord: alzheimers*, alzheimer's*, alzheimers disease*, alzheimer's 

disease*, attitudes*, experiences*, feelings*, husband*, partner*, perceptions*, 

spouse*, views* och wife*. Sökorden användes i bägge databaserna. Begränsningarna 

var att artiklarna var publicerade på engelska, var peer review samt var från 2009-01-
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01 till 2019-03 -05. Begränsningar som kunde göras på Psycinfo kunde inte utföras på 

Cinahl. Inklusionskriterier var alla vuxna i par och kärleksrelation både inom eller 

utanför äktenskapen samt alla personer som var diagnosticerad med Alzheimers 

sjukdom. Exklusionskriterier var vårdare som var barn och ungdomar till person med 

Alzheimers sjukdom samt andra typer av demenssjukdom. Sökning på PsycINFO-

databasen resulterade i fyrtio-fyra träffar och samtliga titlar lästes igenom.  I tjugo av 

de framsökta artiklarna lästes abstract igenom och tretton artiklar gick till 

kvalitetsgranskning. På CINAHL blev sökresultatet sextio artiklar och samtliga titlar 

lästes igenom. Tretton av de artiklarna lästes abstract vilka var identiska med redan 

valda artiklar för kvalitetsgranskningen, dubbletter. Författarna bestämde att 

underlaget var tillräckligt för att kunna gå vidare i arbetet.  Se matris för sökresultat 

(Bilaga 1). De tretton utvalda artiklarna genomgick därefter kvalitetsgranskningen. Vid 

kvalitetsgranskningen kontrolleras de valda artiklarna enligt ett granskningsprotokoll 

för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod enligt avdelningen för 

omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping, vilket består av två delar med frågor (Bilaga 

2). För att studien skall kunna ha en hög kvalitet, måste artiklarna uppfylla vissa antal 

poäng i både delarna. I Del I granskades artiklarnas problematisering, aktuell kunskap, 

relevans, syftet och beskrivningen av urvalet. Enligt gransknings protokollet krävdes 

fyra poäng på den delen. I Del II krävdes minst sex av åtta poäng och där granskades 

artiklarnas kvalitet utifrån kvalitativ metod, metod och syfte, datainsamling, 

dataanalys, etiskt förhållningssätt, diskussion om metod och resultat, samt 

återkoppling till bakgrund, teori, begrepp och förhållningssätt. Efter 

kvalitetsgranskningen kvarstod tio artiklar. De framsökta artiklarna som föll bort, 

uppfyllde inte de etiska kraven. Tio artiklar uppnådde högt kvalitetsgranskning och 

inkluderades i litteraturöversikten. Av de artiklar som gick till dataanalysen hade en 

artikel fått sammanlagt tio poäng, fem artiklar elva poäng och fyra artiklar tolv poäng. 

Se matris över inkluderade artiklar (Bilaga 3). Artiklarna kom från olika länder, tre 

artiklar från USA, tre artiklar från Sverige, en artikel från Kanada, en artikel från 

Frankrike, en artikel från Spanien och en artikel från Israel. 

Dataanalys 

Artiklarna analyserades enligt Fribergs femstegsmodell (Friberg, 2017). I första steget 

lästes artiklarna igenom flera gånger för att få en uppfattning om vad de handlade om 

och för att förstå helheten i varje artikel. I steg två identifierades nyckelfynd som finns 

i varje artikels resultat och som svarar på litteraturöversiktens syfte, med olika 
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färgpennor. Färger som användes, representerade varje nyckelfynd i artiklarnas 

resultat. Nyckelfynden skrevs sedan ned i ett block och därefter överfördes detta 

material till ett översiktsschema för att få en strukturell överblick. En sammanställning 

av nyckelfynden utfördes i steg tre. Steg fyra innebar att likheter och olikheter mellan 

de olika nyckelfynden jämfördes och därefter identifierades likheter och skillnader och 

subkategorier skapades. Sju subkategorier som skapades: förbättrad kärleksrelation 

samt uppskattning av nuet, förändrad roll som partner, förändrat sätt att agera och 

anpassa sig till nya situationer, ensamhet och sorg, frustration och upprördhet, 

begränsning samt misstrodd vilka grupperade in i två kategorier. De subkategorier som 

liknade varandra, sammanställdes och bildade två huvudkategorier. Dessa kategorier 

var: en upplevelse av förändring och negativa upplevelser. Det sista steget i Fribergs 

modell var att formulera beskrivningen som grundade från de nya huvudkategorierna.  

Etiska överväganden 

Studier som genomförs på människor måste respektera och skydda enskild människas 

rättigheter, frihet, säkerhet och personlig integritet (Kjellström, 2017). Det som berör 

känsliga personuppgifter som bland annat levande person, ras, hälsa, sexualliv, fysiska 

och psykiska tillstånd måste genomgå etisk prövning av etikprövningsnämnd 

(Kjellström, 2017). Vid students examensarbete på högskolenivå krävs generellt ingen 

etikprövning om de inte uppfyller tidigare nämnda kriterier (Kjellström, 2017). I denna 

litteraturöversikt krävs inte etikgodkännande eftersom artiklarna som studeras redan 

har fått tillstånd från etisk kommitté eller genomgått etiskt övervägande (Forsberg & 

Wengtröm, 2003). Eftersom författarna till en litteraturöversikt tolkar resultat då ökar 

risk för feltolkning som bör beaktas i det etiska övervägande. Alla artiklarna som ingår 

i litteraturöversikten har skrivits ur ett tydligt etiskt förhållningssätt eller publicerats i 

en tidskrift som kräver att studien genomförts med ett etiskt förhållningssätt.   

Förståelsen och självkännedom om förståelse kan påverka resultatet. Eftersom båda 

författarna har erfarenhet och arbetat flertalet år inom demensvård och omsorg vilken 

ökade risken att resultatet blev påverkat.  Med den anledningen var det viktigt att båda 

författarna läste igenom artiklarna flera gånger, diskuterade och analyserade 

tillsammans med öppet sinne för att minska den risken. Hela arbetsprocessen utfördes 

gemensamt av författarna och litteraturöversikten diskuterades och kritiserades av 

handledare och andra studenter vid handledningstillfällen för att säkerställa 

arbetskvaliteten.  
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Resultat 

Av de tio kvalitativa artiklar som analyserades framkom det att partnern till en 

Alzheimers sjukdom upplevde att sjukdomen påverkade deras parrelation, det egna 

ansvaret och vardagslivet. Dessutom upplevde partnern att de befanns sig i olika 

negativa känslor. En sammanställning av resultatet visar två huvudkategorier och sju 

subkategorier som presenteras i tabell 1. 

 

Tabell 1. Indelningen av upplevelser i kategorier 

Kategorier Subkategorier 

En upplevelse av förändring ▪ Förbättrad kärleksrelation och 

uppskattning av nuet 

▪ Förändrad roll som partner 

▪ Förändrat sätt att agera och anpassa sig 

till nya situationer  

Negativa upplevelser ▪ Ensamhet och sorg 

▪ Frustration och upprördhet 

▪ Begränsning 

▪ Misstrodd 

 

En upplevelse av förändring 

 

De flesta partnerns upplevde olika förändringar beroende på i vilken fas av 

sjukdomsförloppet den drabbade av Alzheimers befann sig. Förändringen upplevdes 

även olika stark beroende på vilken fas. Starkas upplevdes förändringen i det skedet 

när den drabbade av Alzheimers inte längre kunde hantera sitt vardagsliv själv. 

Många partnern fokuserade mer på nuet i stället för själva sjukdomen och att njuta av 

den lyckliga stund som fanns att bjuda eftersom deras liv skulle kunna se annorlunda 

ut i framtiden. Med tid förlorade den drabbade olika förmågor som de hade tidigare 

och blev mer beroende av vård och omsorg. Både ansvar och rollfördelning blev mer 

belastad hos den friska partnern eftersom de dels var tvungna att ta över den 

drabbades uppgifter, dels fick en ny roll såsom vårdare den som drabbats av 
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Alzheimers. Eftersom den drabbade försämras med tid behövde partnerna utveckla en 

ny strategi och anpassning till ny livssituation. 

Förbättrad kärleksrelation och uppskattning av nuet 
I resultatet framkom det att en förbättrad kärlek upplevdes mellan paren när ena 

parten drabbats av Alzheimers. De upplevde en starkare förälskelse än före diagnosen 

eftersom den friska partnern visade omvårdnad till den drabbade partnern. Det 

innebar att partnern fokuserade mer på relationen som i sig ledde till att de ville ha 

mer närhet och även fick en starkare sexuell lust (Shavit, Ben-Zeén & Doron, 2019; 

Shim, Bomin, Julie Barroso, and Linda L. Davis, 2012; Ben-Zeén & Doron, 2019) 

Många partner började mer uppskatta det de har och det de hade varit med om 

tillsammans med den drabbade. Partnern prioriterades högt och de uppskattade att 

leva mer i nuet och att uppleva lyckan som gjorde att de orkade och kämpa mer. Många 

par upplevde resor positivt eftersom det gav en viss lättnad och känsla av avslappning.  

(Bergman et al., 2016). 

Att kunna bibehålla äktenskapet ansåg många partners som en utmaning och mål när 

de genomgick svåra situationer efter att partnern blev diagnosticerad med Alzheimers 

sjukdom. De gav varandra nya positiva insikter och motivationer (Bergman et al., 2016; 

Harris, Adams, Zubatsky & White, 2011). 

Förändrad roll som partner 
En del upplevde att deras roll som partner hade förändrats i samband med att personen 

med Alzheimers förvärrades i sitt sjukdomsförlopp. Vissa partners tog på sig mer 

ansvar och gick in i fler roller för att skapa en hållbar och fungerande relation. I somliga 

fall förändrades relationen mellan partnern och den sjuka så mycket att den började 

likna en barn-förälder-relation (Czekanski, 2017). Många upplevde sin roll till den 

Alzheimers sjuke som en handledare eller ett hembiträde som ständigt fick arbeta 

(Czekanski, 2017; Lövenmark, Summer Meranius & Hammar, 2018; Wawrziczny, 

Pasquier, Ducharme, Kergoat, & Antoine, 2016). Partners såg också en förändring i 

könsrollerna, till exempel att mannen tog över matlagningen eller att kvinnan fick ta 

över hanteringen av ekonomin. Detta skapade en ojämlikhet mellan paret och även i 

relationen (Johnston & Terp, 2015).  

Förändrat sätt att agera och anpassa sig till nya situationer  
Att vara anpassningsbar var en gemensam strategi för att hålla situationerna under 

kontroll. Det var av stor vikt som anhörig att kontinuerligt hålla sig uppdaterad och 
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erhålla information om sjukdomen för att kunna behärska situationen (Czekanski, 

2017; Esandi, Nolan, Alfaro & Canga-Armayor, 2018). Genom att läsa böcker, titta på 

dokumentärfilmer samt att ta hjälp av stödgrupper, upplevde de respektive att de 

kunde lära sig att hitta fungerande strategier till sjukdomen. Dessa strategier kunna 

hjälpa de respektive att hantera de växlande tillstånden, minska lidandet och skapa 

mer balans i sina relationer (Czekanski, 2017; Esandi, Nolan, Alfaro & Canga-Armayor, 

2018; Wawrziczny, Pasquier, Ducharme, Kergoat & Antoine, 2016). 

För att minska konflikter och skapa en god relation till den drabbade var partnern 

tvungna att ändra sin attityd och inställning. Partners upplevde att det inte var någon 

idé att tillrättavisa eller säga emot den Alzheimersjuke eftersom det förvärrade 

situationen (Bergman et al., 2016). Partnern ville ha lycka och harmoni i förhållandet 

vilket de prioriterade genom att bekräfta den sjuka partnern (Bergman et al., 2016). 

Vissa partners var tvungna att ta till strategier som förnekande och förfalskningar av 

verkligheten för att skapa en mer hållbar situation för den drabbade (Lövenmark, 

Summer Meranius & Hammar, 2018). 

Att undvika prata om sjukdomen därför att de upplevde det som smärtsamt och att 

distansera sig från stödgrupperna och sjukvårdspersonalen, var ett fungerande sätt att 

anpassa sig till livsförändringen.  Ytterligare sätt var att ändra synsätt och inställning 

som att till exempel ta en dag i taget samt att minimera och normalisera 

sjukdomssymtom till normala händelser för att dölja lidande (Wawrziczny, Pasquier, 

Ducharme, Kergoat, & Antoine, 2016).  

Gemensamma upplevelser var till exempel att partners blev stärkta när de befann sig i 

ett nytt socialt sammanhang, vilket upplevdes som meningsfullt för de själva. Att 

träffas i nya sociala nätverk, ta hjälp av stödgrupper som förstod och hade samma typ 

av livssituation gav partnern styrka att hantera vardagslivet (Bergman et al., 2016). Att 

acceptera situationen som den var och att bygga upp ett stödjande nätverk kring sig 

upplevde partnern som betydelsefull. En del upplevde bland annat att ha någon att 

prata med om sin situation som en terapeutisk behandling (Czekanski, 2017). 

En annan strategi och fördel till att hantera livsförändringen var att ta hand om sig 

själv. Med fritidsaktiviteter och resor upplevde somliga som en känsla av 

meningsfullhet. Humor var en gemensam strategi där skratt hjälpte de att hantera 

svåra situationer (Czekanski, 2017). Att umgås med kompisar och exempelvis spela 

kort hjälpte för vissa att släppa den psykiska påfrestningen medan andra ville njuta av 

egentid för att återhämta sig (Bergman et al., 2016). 
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Negativa upplevelser 

 

Partnern till den som drabbats av Alzheimers sjukdom upplevde flertalet negativa 

känslor. Ensamhet och sorg upplevdes när paret tappade gemenskapen och då 

partnern inte längre kände inte igen personligheten hos den med Alzheimers. 

Frustration och upprördhet uppvisades när partnern upplevde att de inte kunde 

hantera situationen längre. Partnern kände också begränsning när de inte kunde 

lämna den drabbade partner ensam hemma eftersom de insåg att den drabbade inte 

klarade sig längre och att de var oroliga över att något skulle hända. 

Ensamhet och sorg 
De känslor som ensamhet, tvetydighet och hopplöshet uppkom i samband med 

sjukdomsdebuten eftersom paren inte kunde nå varandra på samma sätt och samtala 

som innan. Partnern kände sig ensam och tvetydig trots de fortfarande levde 

tillsammans. Partnern upplevde inte enbart ensamhet utan även hopplöshet och 

övergivenhet när deras känslor och tankar inte kunde delas med varandra längre 

(Bergman et al., 2016; Czekanski, 2017). Ett exempel var en kvinna som berättade att 

hon inte kunde prata eller säga sanningen till hennes man eftersom han drabbades av 

Alzheimer sjukdom och inte förstod hennes mående och vad hon kände längre 

(Bergman et al., 2016). Många partner upplevde sorg när de insåg att partnerns 

personlighet hade förändrat under sjukdomsförloppet. Känslor av sorg medförde 

existentiell ångest när de försökte behålla bilder av sin partner som hen en gång i tiden 

var (Bergman et al., 2016). Sorg upplevelse berodde även på att paren hade förlorat sin 

gemenskap i relationen som tidigare fanns där (Bergman et al., 2016; Czekanski, 2017).  

Partners uttryckte att de kände sig ensamma och övergivna i den nya världen med 

Alzheimers sjukdom när de inte fick hjälp och stöd från professionell sjukvård 

(Lövenmark, Summer Meranius & Hammar, 2018). 

Frustration och upprördhet 
Andra känslor som uppkom var frustration. Eftersom personen med Alzheimers 

sjukdom påvisade psykiska symtom bland annat humörsvängningar. Aggression och 

irritation skapade frustration när partnern inte visste hur de skulle hantera den nya 

situ, vilket även påverkade relationen negativt (Shavit et al.,2019).  

Många partners beskrev känslor som stress och oro över en okänd livsförändring samt 

över en förlust av sin älskade partner (Harris, Adams, Zubatsky & White. 2011). De 

beskrev oro över förändringen i vardagslivet där rädslan var stor över att någonting 
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skulle kunna hända. En del partners upplevde också en stor oro inför hur framtiden 

skulle se ut (Bergman et al., 2016). 

Att känna sig otillräcklig gentemot en person som var i behov av hjälp, väckte känslor 

som t.ex. upprördhet och vrede hos den friska partnern. Anledningen till dessa känslor 

var inte på grund av den Alzheimersjuka partnern utan mot världen och uppkomst till 

varför just de drabbades (Harris, Adams, Zubatsky & White. 2011). 

Begränsning 
Partners upplevde gemensamt att de hade ett tungt ansvar och uttryckte en rädsla av 

att förlora kontrollen i det vardagliga livet. Dessa tankar hindrade deras liv och 

isolerade dem till hemmet (Bergman et al., 2016). Flera tyckte att ens partner var 

oordnade och att behovet av hjälp hade ökat varför de kände sig skyldiga att stanna 

hemma. Partners upplevde att de blev mer isolerade och begränsade på grund av att 

den Alzheimersjukes beteende blev mer aggressivt och annorlunda (Shim, Barroso, & 

Davis, 2012). En del partners uttryckte social begränsning, en önskan om avskildhet 

och längtan efter frihet (Bergman et al., 2016; Johnston & Dianne, 2015). Partners 

upplevde sig överbelastade när behoven blev för stora och de tog på sig för mycket, 

vilket ledde till begränsningar i tillvaron. Vissa partners upplevde sig begränsade när 

de inte kunde uttrycka deras känslor eller var tvungna att undanhålla sanningar från 

deras Alzheimersjuka partners (Wawrziczny, Pasquier, Ducharme, Kergoat, & Antoine, 

2016).  

Misstrodd 
Vissa partners upplevde sig förbisedda och fick ett otillräckligt stöd från t.ex. 

sjukvårdspersonal när de försökte förmedla att det var något som inte stämde med 

deras sjuka partner. Somliga beskrev att personal ibland vägrade lyssna och ignorerade 

de trots att det var de som hade mest värdefull information och kännedom om sin 

partner. I vissa fall uppstod otillfredsställt möte där till exempel en läkare kunde ge fel 

diagnos då läkaren inte tog till sig deras information. Den bristande empatin gjorde att 

partners upplevde känslor som ilska och övergivenhet (Czekanski, 2017; Wawrziczny, 

Pasquier, Ducharme, Kergoat, & Antoine, 2016). 

Partners upplevde irritation och oro när sjukvårdspersonal inte hade tillräckligt med 

kunskap inom området. De kunde exempelvis bli hänvisade till andra vårdinstanser 

eller professioner, vilket framkallade en stor frustration hos partners. En del upplevde 

att personerna med Alzheimers sjukdom hamnade mellan stolarna. En framstående 
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upplevelse var att sjukvårdspersonalen inte tog problemen på allvar (Wawrziczny, 

Pasquier, Ducharme, Kergoat, & Antoine, 2016). 

De som var med omtumlande var bristen på yrkesintresse för att hjälpa de att förstå 

och leva med tillståndet som Alzheimers. De flesta upplevde sig ha fått bristfällig 

information om vad sjukdomen innebar, hur sjukdomen skulle fortlöpa i framtiden 

samt vilken inverkan som tillståndet kan medföra på livet (Esandi, Nolan, Alfaro & 

Canga-Armayor, 2018). Det framkom att partners upplevde att sjukvårdspersonal 

framförde diagnosen på ett bristande sätt, vilket blev traumatiskt och oönskat som 

anhörig då man hade förväntat sig mer information om själva sjukdomen Alzheimers 

(Johnston & Terp, 2015). 

Diskussion 

Metod 
 

En litteraturöversikt valdes eftersom det var det lämpliga sättet att få fram de relevanta 

artiklarna. Friberg och Wengström (2015) förordar en induktiv ansats för att tydliggöra 

förståelse för människans subjektiva upplevelser av exempelvis ett fenomen i 

sammanhang. Det överensstämde väl med det aktuella syftet. Det betydelsefulla med 

ansatsen är att förstå den specifika kulturen och dess värderingar, vilket blir något 

grundläggande att studera och analysera. 

 

De begreppen som är indikator för att arbeten inkasserar en god kvalitet är att 

trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet (Mårtensson & Fridlund, 

2017). Trovärdighet handlar om att författare skapar rimlig kunskap och giltigt 

resultat. Pålitlighet handlar om bland annat att författare reflekterar över sin egen 

förförståelse och belyser tydligt hur datainsamling och dataanalys påverkas. 

Bekräftelsebarhet ökar om analysprocessen beskrivs tydligt och arbetet skrivs på ett 

neutralt sätt som möjligt. Överförbarhet handlar om i vilken grad resultatet kan 

överföras och tillämpas till andra grupper, kontexter och situationer. 

 

Litteraturöversikten har fått stöd och råd från universitetsbibliotekarier för att forma 

rimliga sökord och sökningar i utvalda databaser, ses som en styrka i arbetet (Rosén, 

2017). Datainsamlingen utfördes genom artikelsökningar i flera databaser med 

omvårdnad i fokus, såsom PsycINFO och CINALH. Avsikten med det var att få fram 
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artiklar som besvarade syftet och stärka litteraturöversiktens trovärdighet 

(Henricsson, 2017). En enskild databas är inte heltäckande, exempelvis kan 

förseningar i publicering och registrering innebära att de nyaste artiklarna saknas 

(Backman, 2016). Vidare täcker olika databaser olika grad av begränsning vilket 

innebar att sökning i flera databaser förbättrar möjligheten att hitta relevanta artiklar. 

Inledningsvis gjordes sökning i databaserna PsycINFO och CINALH, som har delvis 

olika sökfunktioner. Flera databaser kunde använts bland annat Pubmed och Medline 

som innehöll omvårdnadens artiklar (Karlsson, 2012) men på grund av 

tidsbegränsningen valdes att exkluderas. 

 

Syfte och sökord skapade problem för författarna eftersom “att leva med” och “att 

vårda” gav olika typer av träffar. Att leva med någon som är drabbad innebär ju också 

att man vårdar den man lever med. Därför valde författarna att inkludera artiklar där 

partner beskrivs som vårdare (caregiver) på engelska när artiklarna handlade om 

upplevelse om deras förhållningssätt i relationen.   

 

Valet av inklusions- och exklusionskriterier som ingick i litteraturöversikten var viktigt 

för litteraturöversiktens kvalitet och trovärdighet. Att artiklarna var vetenskapliga 

säkerställdes genom att de var Peer Reviewed (Henricson, 2007). Inklusions- och 

exklusionskriterier som användes svarade på litteraturöversiktens syfte vilket ökade 

specificiteten. Tydlig beskrivning i urvalsprocessen och datainsamling förstärkte 

litteraturöversiktens reproducerbarhet och överförbarhet (Henricson, 2017). 

Artiklarna skrevs på engelska och exkluderade andra språk på grund av författarnas 

begränsade språkkunskap och kompetens vilket kunde missa relevanta artiklar på 

andra språk. Artiklarna som inkluderades i litterarutöversikten kom från olika länder, 

kulturer, samhällsinställningar och sjukvårdssystem vilket kunde möjliggöra och 

jämföra resultat. På det sättet kunde ses som en styrka i litteraturöversikten och ökade 

båda trovärdigheten och överförbarheten (Wallengren & Henricson, 2012). Även 

artiklarna var från olika länder men när det gäller studerande fenomen skiljer inte 

mycket från varandra vilket författarna hade tagit upp med handledare under 

handledningstillfällen. Författarna valde att inkludera artiklar som var mindre än tio 

år eftersom syftet var att litteraturöversikten skulle kunna användas och tillämpas i 

praktiken (Rosén, 2012) och resultatet som fick fram var mer aktuellt (Östlundh, 2017). 
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Dataanalysen genomfördes enligt Fribergs femstegsmodell för att få tydlig struktur om 

hur analysprocessen ska vara och hur resultatet skulle formas (Fribergs, 2017). Det är 

en godkänd modell för analysen och är lämplig till uppsats på kandidatnivå vilket kan 

säkerställa och stärka pålitlighet i arbetet (Friberg, 2017).  Under analysprocessen hade 

båda författarna analyserat tillsammans steg för steg för att minska risken att resultatet 

blev påverkad på grund av författarnas förförståelse och samtidig säkerställde arbetets 

kvalitet. Antal granskare av artiklar har stor betydelse för litteraturöversiktens 

trovärdighet (Carlsson, 2012). Som stöd har arbetet haft sex handledningstillfällen där 

handledare och andra medstudenter medverkade och bidrog med logisk och 

konstruktiv kritik vilket förstärkte litteraturöversiktens trovärdighet (Henricsson, 

2017). Dessutom hade trovärdighetens stärkts genom att diskussion fördes med olika 

oberoende yrkesprofessioner och kollegor och tilldelade kritiskt granskning vilket 

stärkte arbetets kvalitet (Mårtensson & Fridlund, 2017). Dataanalysen var ett svårt steg 

i litteraturöversikten eftersom det var första gången för författarna att göra dataanalys. 

 

Ett problem kan vara författarnas kunskap i engelska språket då det kan vara ett hinder 

och leda till feltolkning. På grund av detta läste författarna artiklarna många gånger 

och använde lexikon eller vissa meningar översattes i Google translate samt frågade 

bibliotekarier angående korrekta tolkningar vilket minskade fel tolkningen. 

 

All forskning syftar till att komma fram till ny kunskap men det finns inte en sanning, 

utan flera tolkningar. Därför behövde forskaren ta till olika åtgärder för att visa sin 

trovärdighet och pålitlighet i resultatet. Trovärdighet kan visas genom hur författaren 

diskuterar och reflekterar över kritik med öppensinne från handledare och andra 

studenter för att försäkra sig om sin analys. Pålitlighet kan öka när författarna påvisas 

om sin egen förståelse (Mårtensson & Fridlund, 2017) och det har diskuterats om i 

avsnitt etisk övervägande. Ett sätt att undersöka trovärdighet var att urskilja den röda 

tråden genom arbetet och ett annat sätt var att tydliggöra vems röst som hördes i 

resultatet, var det deltagarnas röst eller forskarnas (Höglund-Nielsen & Granskär, 

2017).  
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Resultat 

 

I resultatet från litteraturöversikten framkom det att partners som levde med personer 

som hade drabbats av Alzheimers upplevde en känsla av sorg. Dels handlar det om sorg 

efter förlusten av sin partners personlighet innan sjukdomen men också om sorgen 

över att förlora en del av sitt eget liv såsom det tidigare var. Trots att de fortfarande 

hade en relation så kände de sig ensamma. Tankar, känslor och erfarenheter som de 

tidigare hade delat med varandra kunde de inte längre dela på samma sätt. Liknande 

upplevelser beskriver också Ask et al. (2014) och Wadham, Simpson, Rust och Murray 

(2016). Mannion och Laakkonen (2008) menar på att många familjemedlemmar 

kände känslor av hopplöshet, ensamhet och oro i samband med diagnostiseringen av 

Alzheimers sjukdom. Studierna visade också att konsekvenserna av att vårda en person 

med Alzheimers sjukdom ofta försämrade hälsotillståndet och livskvaliteten även hos 

partnern. Murraym (2016) menar att obearbetad sorg kunde leda till depression. 

Papastavrou, Charalambous, Tsangari & Karayiannis (2012) bekräftar det i deras 

studier att partner till personen med Alzheimers sjukdom har en ökad risk för nedsatt 

hälsa och depression. Även Grimby & Johansson (2009) påstår att sorg kan inverka 

negativt på den fysiska och psykiska hälsan, även om sorg inte är ett sjukdomstillstånd. 

De beskriver att många sörjande upplever minskad matlust eller ökar sin konsumtion 

av medicin, alkohol och tobak, vilket ytterligare förvärrar allmäntillståndet. Murraym 

(2016) och Papastavrou, Charalambous, Tsangari & Karayiannis (2012) betonar vikten 

av att sjuksköterskan ska informera partnern om att det finns hjälp att söka i form av 

bland annat anhörigstöd för att behålla sin hälsa, få tips och vägledning vid svåra 

situationer. Författarna håller med Wright, Watson & Bell (2002) som beskriver att 

sjuksköterskan bör se familjen som en enhet i vården och även se partnern som en del 

av den sjuka patienten. Om någon i paret blir sjuk, blir den andra också sjuk när de 

befinner sig i en kärleksrelation.  

 

Att ge stöd till partnern som befinner sig i sorg och i en svår livssituation är en svår 

uppgift för sjuksköterskor för det handlar om en känslig och ömtålig situation. Det 

krävs professionell kunskap, kompetens och dessutom beror det även på 

sjuksköterskans personlighet och förmåga att lära in empati, sympati och att kunna 

distansera sig på ett professionellt sätt menar författarna. Ute i verksamheter kan det 

finnas en del av omvårdnadspersonalen som inte känner sig trygga i sin roll kring 
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demenssjukdomar vilket gör att de inte vågar bemöta partnern och/eller 

familjemedlemmar. Konsekvensen blir att partnern känner sig utlämnad och inte 

söker stöd. Det stämmer väl överens med Lockeridge och Simpson (2013) som 

beskriver att partners till personer med Alzheimers sjukdom tenderar att avvisa vården 

och att de klagar att de inte finns någon att prata med om sin situation, att de vill träffa 

andra personer som har liknande erfarenheter eller vårdpersonal som lyssnar och 

förstår deras situation. Socialstyrelsen (2019) har utvecklat nationella riktlinjer för 

vård och omsorg vid Alzheimers- och demenssjukdomar och det ingår även stöd för 

familjemedlemmar som vårdar eller stödjer till personer med Alzheimer 

(Socialstyrelsen, 2019). 

 

litteraturöversikten visar att de flesta partners upplever en svår förändring i relation, 

roll och ansvar när de lever med en person med Alzheimers sjukdom. Johannessen, 

Helvik, Engedal och Thorsen (2017) menar att ansvarsområden som ökar successivt 

hos partnern vilket påverkar deras välbefinnande och livskvalitet negativt. Det 

stämmer överens med studier av Ask et al (2014). Eftersom insjuknandet i Alzheimers 

sjukdom varierar från fyrtio års ålder och uppåt innebär det också att partner som 

vårdare är av varierade åldrar (Alzheimer´s association, 2019). Jämförelser mellan 

gamla och unga personer som vårdare visar att de unga vårdarna har sämre hälsa och 

lägre livskvalitet (Alzheimer´s association 2019). Det beroende på att de unga vårdarna 

har fler ansvarsområden i form av exempelvis förvärvsarbete, familjens ekonomi, barn 

och även sina egna föräldrar att ta hand om. Lockeridge och Simpson (2013) bekräfta 

det också i deras studie. Studier av Wadham, Simpson, Rust, & Murray (2016) har visat 

att den friska partnerns livskvalitet kan vara lägre än hos den insjuknade partnern. 

Även studierna påvisar det, kan både patienten och partnern ha ändå lägre livskvalitet. 

Därför bör omvårdnaden utgå från både ett personcentrerat och familjefokuserat 

perspektiv.  Däremot visar studier av Persson och Zingmark (2006) och av Daley, 

O´Connor, Shirk och Beard (2017) i en positiv riktning att familjemedlemmar hade 

upplevt glädje, mening, värdighet och närhet då de gjorde saker tillsammans med sin 

partner. Att till exempel tvätta sin partners hår upplevdes som samhörighet. 

I resultatet från litteraturöversikten framkom att partnern måste anpassa sig till 

livsförändringen och hitta nya strategier för att det ska bli hanterbart i den vardagliga 

situationen. Partners var tvungna att ändra attityd, inställning och att skapa ett nytt 
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livssammanhang för att hålla läget under kontroll och skapa motivation. Att vara 

långvarig vårdare med hög börda, ökar upplevelsen av både fysisk och psykisk 

påfrestning, detta bekräftar även den tidigare forskningen av Lou, Liu, S., Huo, Liu, 

M., Liu. S och Ji, (2015). I den studien framkommer det att det som vårdare utsätts för 

bidrar till depression och ångest. Mer än 50 % av partners som vårdar den som 

drabbats av Alzheimers får psykiska problem (García-Alberca, Cruz, Lara, Garrido, 

Lara, Gris & Gonzalez-Herero, 2013). Ask et al. (2014) and Johannessen et al. (2017) 

menar att demenstillstånd påverkar familjemedlemmars livskvalitet under en lång tid 

och därför behöver partners hitta strategier för att upprätthålla sin egen hälsa och 

äktenskap samtidigt som de är vårdare. Dahlberg & Segesten (2010) beskriver att det 

är viktigt när människan lever under påtryckning att få tid för vila, ta hand om sig själv 

och finna ro i livet, en balans mellan ansträngningar och återhämtning för att känna 

välbefinnande. William (2011) påstår att partners som upplever att de har en stark 

relation har mindre benägenhet att drabbas av depression och känner sig mindre 

belastade. Det är betydelsefullt att partnern får hjälp och stöd att behålla en god 

parrelation vilket även flera studier belyser (William 2011, Williams, Newman, et al. 

2017). De studierna belyser också att det är nödvändigt att visa medkänsla till partnern 

och att lita på deras kärleksrelation genom att bekräfta detta tydligt i 

kommunikationen mellan sjuksköterskan och partnern. Hernandez, Spencer, 

Ingersoll-Dayton, Faber och Ewert (2017) visar att en god relation kan bevaras genom 

att paret får göra saker tillsammans, att se paret som en helhet och att låta dem få dela 

känslor, historia och närhet med varandra. Riley, Evans & Oyebode (2018) betonar att 

parrelationen och partners välbefinnande har ett samband med varandra. Desto mer 

positiva känslor partners har desto starkare blir relationen. På det sättet kan 

sjuksköterskan skapa strategier för att gynna parrelationen genom att minska negativa 

känslor hos partners genom att ge god vård på ett tillfredsställande sätt, ha ett gott och 

respektfullt bemötande, att inge hopp till och/eller att finnas där när det behövs. En 

god vård med hög kvalitet bör ges till alla patienter men sjukvården har ofta 

begränsade resurser vilket kan ställa till det i praktiken. 

Det framkom också i resultatet att en förbättrad kärlek kunde upplevas mellan paren 

när ena partnern drabbats av Alzheimers. De blev mer förälskade i varandra än de varit 

tidigare eftersom den friska partnern gav god och nära omvårdnad till den drabbade 

partnern, vilket ledde till en närmare relation. Monin, Schulz, Brooke & Feeney (2015) 
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beskriver att vissa partners kan se vårdandet som en del av livet och äktenskapet, det 

leder till att partnern kan uppleva engagemang och mening i att vårda och att ge 

villkorslös kärlek till någon ger styrka. Daley, O´Connor, Shirk & Beard (2017) 

uttrycker att partners som engagerar sig i omvårdnad drar nytta av ömsesidig 

medkänsla vilket bidrar till en skyddande egenskap (Daley,O´Connor, Shirk & Beard , 

2017). Sjuksköterskans uppgift är att skapa förutsättningar för både patienter och 

familjemedlemmar till att nå bättre hälsa (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017) 

Genom att som sjuksköterska fokusera på positiva känslor och inkludera den friska 

partnern i vården skapas en hållbar situation som kan leda till ökade positiva känslor 

och minskade negativa upplevelser vilket författarna tidigare nämnt.  

 

Sjuksköterskan har en stor roll kring att ge partnern svar på dennes funderingar om 

vilka framtida utmaningar de kan ställas inför och vilket stöd som de kan förväntas få. 

Enligt Han och Radel (2016) är partnerns situation beroende på vilken kultur de 

tillhör. Men sjukvården och det offentliga skyddsnätet stöttar ändå upp på ett starkare 

vis. 

Slutsatser 

Litteraturöversikten visar att partners till personer med Alzheimers sjukdom upplever 

en förändrad livssituation. Förändringarna skedde på olika sätt som inom områden 

såsom kärleksrelationen, rollen som partner, livsstilen samt strategiska förändringar 

för att kunna hantera den förändrade livssituationen. Partnerna upplevde negativa 

känslor såsom ensamhet, sorg, frustration, begränsning och misstro. Genom 

familjefokuserad omvårdnad kan omvårdnadspersonal stödja partners till personer 

med Alzheimers sjukdom och därigenom uppnå en bättre livskvalitet för partnern. 

Omvårdnaden ska inte enbart riktas mot personer med Alzheimers sjukdom utan även  

deras partner, då deras liv också i hög grad påverkas av sjukdomen, i syfte att förebygga 

ohälsa. Kunskap och kompetens inom området har stor betydelse för att vård med hög 

kvalitet skall kunna ges till närstående samt för att närstående till personer med 

Alzheimers ska känna tillit och trovärdighet i kontakten med vården.  

Sjuksköterskors uppgifter är att skapa trygghet samt minska lidandet hos partnern 

genom att vara en god lyssnare och bekräfta deras känslor men även ge hopp till 

partnern. Professionella sjuksköterskor har en stor och viktig roll i att förmedla 

kunskap och vård till närstående partners för att deras tillvaro ska blir bättre. 
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Kliniska implikationer 

Efter en sammanställning av partners upplevelser av att leva med en person med 

Alzheimers sjukdom kan litteraturöversikten bidra till en mer ändamålsenlig 

omvårdnad av partnern till en person med Alzheimers – eller andra 

demenssjukdomar. Litteraturöversikten kan ge stöd för sjuksköterskor och även annan 

omvårdnadspersonal vad gäller bemötande samt kunskap kring att tillgodose partners 

behov för att skapa en hanterbar tillvaro. Att sjuksköterskan i ett tidigt stadie 

uppmärksammar familjemedlemmarnas välmående bidrar till minskad risk att 

utveckla psykisk ohälsa och därmed minskade kostnader för samhället.  

Antalet personer med Alzheimers sjukdom ökar kraftigt i takt med att befolkningens 

medellivslängd ökar och personer med Alzheimers sjukdom syns mer frekvent på 

exempelvis allmänna vårdavdelningar, kommunal verksamhet eller ute i samhället. 

För att kunna ge en god och säker vård med hög kvalitet behövs kunskap om ämnet 

från olika perspektiv såsom vårdsökande personer, sjuksköterskans perspektiv och de 

närståendes perspektiv. Forskning inom ämnet som uppsatsen studerat är relativt 

begränsat och behovet av ytterligare forskning för ökad kunskap inom området 

bedömer författarna som stort. Vidare forskning kring detta ämne kan bidra till mer 

kunskap vilket kan förbättra tillvaron för många människor som lever med personer 

som har någon form av demenssjukdom. Utifrån ett sjukvårdspersonals perspektiv kan 

vidare forskning medverka till ökad förståelse för omvårdnadsarbetet riktat mot 

närstående och bidra till kunskap som i viss mån saknas. 
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