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___________________________________________________________________________ 

Bakgrund: När en individ drabbas av Alzheimers, vilket orsakar minnessvårigheter 

påverkas även familjen då vardagen drastiskt förändras. För att öka de närståendes hälsa 

och bemöta dem på bästa sätt behövs en ökad förståelse om deras upplevelser.  

Syfte: Syftet med denna studie är att genom självbiografier belysa närståendes upplevelser 

av att leva med en person som har Alzheimers sjukdom i det dagliga livet.  

Metod: En litteraturstudie av självbiografier skrivna utav närstående till personer med 

Alzheimers. 

Resultat: I resultatet kunde vissa upplevelser urskiljas. Upplevelserna delades upp i olika 

kategorier. Huvudkategorier var Att börja förstå, Att förlora en livskamrat, Att leva med en 

person med Alzheimers, Att leva psykologiskt ensam.  

Diskussion: Många negativa upplevelser och likheter framkom i datamaterialet. Det som 

framkom i studien kan styrkas med tidigare studier. Huvudkategorin Att förlora en 

livskamrat visade sig vara framträdande hos de närstående. 

Implikationer för Omvårdnad: Sjuksköterskan kan genom en ökad förståelse för de 

närståendes negativa upplevelser ge stöd som kan bidra till mera positiva upplevelser. 
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___________________________________________________________________________ 

Background: When an individual is diagnosed with Alzheimer's, which causes memory 

difficulties, this will also affect the family/relatives as everyday life drastically changes. To 

assure optimal approach of these relatives and to improve their health a greater 

understanding of their experiences is required.  

Aim: The aim of this review is to shed light upon relatives' experiences of everyday life 

living with an individual with Alzheimer's disease. 

Method: A literature review. 

Result: Analysis of autobiographies written by relatives of individuals with Alzheimer's 

revealed certain specific experiences. The experiences were categorized. Main categories 

were: Beginning to understand, To loose a life-partner, To live with an individual with 

Alzheimer's, To live alone psyhologically.  

Discussion: A lot of negative experiences and similarities appeared in the material. What 

emerged from the study is substantiated by previous studies. Main Categories To loose a 

life-partner was found to be prominent in the related. 

Implications for Nursing: Nurse can by a better understanding of the related negative 

experiences support that can contribute to more positive experiences.
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INLEDNING 

Alzheimers sjukdom är en demenssjukdom där förmågan att minnas och tänka försämras 

successivt (Abrahamsson, 2003). Sjukdomen är den tredje mest vanliga dödsorsaken efter 

hjärt- och kärlsjukdomar och cancer (Fröling, 2005). I Sverige är det cirka 35 000 - 40 000 

som har Alzheimers. Runt om i världen finns det cirka 15 miljoner personer med denna 

sjukdom. Vad som orsakar uppkomsten av Alzheimers sjukdom är okänt men faktorer som 

ökar risken för att drabbas är hög ålder och ärftlighet (Abrahamsson, 2003). 

 

Abrahamsson (2003) menar att Alzheimers även kallas för de anhörigas sjukdom. Det är 

ofta de som tar på sig rollen att vårda. Flera timmar av dygnet kan gå till att ta hand om 

den sjuke som mist sin personlighet och behöver mycket stöd och vård för att klara av sin 

vardag. Detta kräver kraft och förändring i det dagliga livet ifrån både make/maka, och 

andra som står den sjuke nära. De närståendes vardag kan upplevas både fysiskt och 

psykiskt tungt. 

 

Som sjuksköterska kommer troligtvis flera möten med närstående till personer med 

Alzheimers äga rum. Den familjefokuserade omvårdnaden (Wright, Watson, & Bell, 2002) 

menar att sjuksköterskan genom en ökad förståelse över hur de närstående upplever sin 

vardag bidrar till att mötet mellan den närstående samt personen med Alzheimers blir 

givande (a.a). I denna studie analyseras självbiografier skrivna av närstående till personer 

med Alzheimers. 

BAKGRUND 

Alzheimers sjukdom 

Förmågan att minnas och tänka försämras successivt då en person drabbas utav 

demenssjukdomen Alzheimers, detta beror på att nervceller i hjärnan dör onaturligt fort 

(Abrahamsson, 2003). Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen och 

beskrevs år 1906 för första gången av läkaren Alois Alzheimer. Denne obducerade en 

kvinnlig patient som konstaterades ha sjukdomen, som därefter döptes till Alzheimers 

sjukdom. Risken att insjukna ökar efter 65år och sjukdomen är något vanligare hos kvinnor 

än hos män. Det finns också de som drabbas i betydligt lägre ålder (Edberg, 2002).  

Alzheimers sjukdom är en kronisk sjukdom och går inte att bota. Det finns dock 

bromsande läkemedel. Dessa läkemedel påverkar hjärnans signalsubstanser. Ett läkemedel 

gör att signalsubstansen acetylkolin ökar vilket det vid Alzheimers är brist på i hjärnan. 

Gemensamt för dessa läkemedel är att de förbättrar de kognitiva funktionerna. Effekterna 

uteblir i många fall eller har inte den önskade verkan. Något läkemedel som inverkar på 

sjukdomens grundförlopp har ännu inte funnits men mycket forskning bedrivs inom 

området (Armanius Björlin, et. al., 2004). 
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Marcuson, Blennow, Skoog och Wallin (2003) menar att Alzheimers kommer smygande 

och den består av fyra olika stadier: initialfasen, mild demens, medelsvår demens, och 

svårdemens. 

Initialfasen 

Initialfasen är då minnet börjar svika exempel att inte minnas var nycklarna lagts eller vad 

som serverades till middag senast (Marcuson, et. al., 2003). Hur sjukdomen märks av i 

detta skede beror på hur den sjukes liv ser ut. Om ett stressigt arbete finns med i bilden kan 

sjukdomen lättare bli avslöjad (a.a.). 

Mild demens 

Efter initialfasen följer mild demens och innebär att minnesstörningarna förvärras och går i 

de flesta fall inte att dölja (Marcuson, et. al., 2003). Symtomen som är typiska är 

upprepade frågor, svårt att förstå komplexa situationer, samt svårigheter att hitta ord. Den 

sjuke är ofta medveten om sin minnesproblematik och kan känna sig otillräcklig och 

mindervärdig. På grund av detta är psykiska symtom som depression och ångest vanliga. 

Den milda demensen pågår ofta mellan ett till fyra år (a.a.). 

Medelsvår demens 

Under den medelsvåra demensen blir minnesstörningar alltmer påtagliga och minsta 

uppgift blir svår att minnas (Marcuson, et. al., 2003). Typiska symtom är svårigheter att 

hitta i sin omgivning, minskad förmåga till abstrakt och logiskt tänkande, samt svårigheter 

att lösa vardagssysslor såsom att laga mat. Den sjuke har inte längre någon sjukdomsinsikt. 

Medlesvår demens pågår mellan två till fem år (a.a.). 

Svår demens 

Under den sista tiden av demensen har den sjukes minnesstörningar förvärrats. Namn och 

utseende på närstående blir svårt att minnas (Marcuson, et. al., 2003). Den sjuke får 

svårigheter att skilja på dag och natt och att hitta i invand miljö. Vanliga beteenden är 

upprepningar av fraser och monotona rörelser. Förmågan att klara ADL blir kraftigt 

nedsatta och den sjuke behöver helhjälp då denne är rullstols- eller sängbunden samt har 

fått urin- och faecesinkontinens (a.a.). 

För att förstå de närståendes upplevelser krävs en grundkunskap om vad Alzheimers är och 

hur personen med Alzheimers blir påverkad. 

Närstående 

Almås (2002) definierar närstående som en betydelsefull person i patientens närhet, 

exempelvis make/maka, barn eller syskon.  I denna studie används begreppet närstående 

och syftar på en familjemedlem, en släkting eller partner som lever ihop med en person 

med Alzheimer i det dagliga livet. 



3 

 

Tidigare studier  

Initialfasen i Alzheimers sjukdom kan av de närstående misstolkas som normalt åldrande. 

Symtomen förvärras och till slut inser de närstående att något är fel. En krisreaktion i detta 

skede är vanligt (Galvin, Todres &  Richardson, 2005). 

Blomqvist och Edberg (2002) menar att då människor levt ett liv ihop bygger de upp en 

stark relation. Vid ålderdom brukar ofta en eller båda drabbas av någon folksjukdom. Detta 

leder i många fall till att någon av makarna tvingas eller frivilligt tar på sig rollen som 

vårdare. Många känner att de måste ta hand om sin nära och kära, medan andra känner att 

den andra partnern skulle gjort likadant om de själva hade blivit sjuka. En stor sorg och 

saknad uppstår då den älskade som delar livets minnen plötsligt försvinner då dennes 

personlighet blir helt förändrad. Hela vardagen förändras och livskamraten finns inte 

längre där på samma sätt (a.a). Edberg (2002) skriver att nästan 70 procent av personer 

med Alzheimer vårdas av sina närstående. Fler kvinnor än män tar på sig rollen att vårda. 

Yaffe, et. al., (2002) fann att medelåldern på vårdarna som deltog i studien var 64 år och 

72 procent var kvinnor. Vårdarna bestod oftast av hustru, dotter eller svärdotter. Nästan en 

tredjedel av vårdarna hade sex symtom som uppstår vid depression. Dessa var 

nedstämdhet, ångest, sömnsvårigheter, oroskänslor, irritabilitet och 

koncentrationssvårigheter (a.a). Enligt Sherman och Boss (2007) är det framförallt 

kvinnorna som blir deprimerade. 

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

upplevde närstående sorg, oro, dåligt samvete, saknad och trötthet. Det innebär även att 

vara under mycket hög press (Beck-Friis, 1997). Risken att lida av kronisk stress är också 

vanligt (Farran, et. al., 2008). I en studie av Sherman et al. (2007) beskriver även kvinnor 

som vårdar sin make som har Alzheimers hur ensamma de är. Söderlund (2004) menar att 

de närstående blir ledsna och får dåligt självförtroende då de blir bemötta med oförståelse 

ifrån omgivningen. Detta leder då till att de närstående försöker vägra att erkänna att 

personen med Alzheimers faktiskt blir personlighetsförändrad (a.a). 

Andrén och Elmståhl (2008) har undersökt relationen mellan närståendes börda, 

självuppfattade hälsa och känsla av sammanhang relaterat till att vårda sin man/hustru, 

mor/far med sjukdomen. Den största bördan finns hos de närstående som står den sjuke 

närmast. En hög ålder, ett större antal symtom och mindre känsla av sammanhang 

försämrade vården av den sjuke. Det visade sig att bördan och den upplevda hälsan 

påverkades av känslan av sammanhang. De närstående som upplevde mindre känsla av 

sammanhang uttryckte en oro inför framtiden, känsla av att vara isolerade och besvikelse. 

De närstående som upplevde en högre känsla av sammanhang såg på problem som en 

utmaning och inte enbart som en motgång (a.a.). 

Cars (2006) beskriver att närstående inte enbart ser problemet att leva med den sjuke utan 

även till de positiva känslor och tillfredställelse som finns. Beck-Friis (1997) anger att som 

närstående är det lätt att få skuldkänslor. Frågor som kan vara svåra att besvara kan vara, 

tänk att jag inte har förstått, kanske jag hade kunnat hjälpa och stötta på ett annat sätt. 

Många känslor som blandas av både hat och kärlek uppstår hos de närstående. Detta kan 

leda till att den närstående slår eller använder våld mot den sjuke. Detta blandat med 

skuldkänslor blir lätt som en mardröm (a.a.). 
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Farran, et. al., (2008) menar att det är betydelsefullt att som närstående få information om 

att den egna hälsan spelar en stor roll då denne lever med en person som har Alzheimers. 

De som har en god fysisk hälsa kan hjälpa den sjuke bättre. Då de närstående inte hade 

tillräckligt med tid att utföra fysisk aktivitet ansågs det bero på att de hade för stort ansvar 

för den sjuke (a.a). Det finns enligt Mannion (2008) en viss skillnad då det gäller ohälsa 

hos de närstående. Enligt studien är det 75 procent av kvinnorna som lider av dålig hälsa 

men endast 25 procent av männen.  

Familjefokuserad omvårdnad 

Enligt Wright et.al., (2002) är familjefokuserad omvårdnad en teoretisk grund där fokus 

handlar om relationen mellan familjen och sjuksköterskans upplevelser. Sjuksköterskan 

behöver skapa en uppfattning av hur familjen har blivit påverkad av sjukdomen eftersom 

de närstående är ett stort stöd för den sjuke. Detta möjliggörs genom en familjecentrerad 

omvårdnad för maximal delaktighet. Begreppet har två inriktningar familjecentrerad och 

familjerelaterad (a.a).  

Familjecentrerad omvårdnad innebär att se på patienten och familjemedlemmarna som en 

helhet (Wright, et. al., 2002), vilket innebär att fokusera på familjemedlemmarna och 

familjen samtidigt. Inom familjrelaterad omvårdnad sätts patienten istället i centrum och 

familjen ses som en kontext, eller också fokuseras enskilda familjemedlemmar som en 

egen individ med patienten som kontext. Varje individ blir påverkad olika om någon i 

deras familj blir sjuk (a.a.). 

Wright et al. (2002) menar att alla föreställningar byggs upp under livets gång och blir där 

utefter formade. Människors beteende beror i största del på hur deras förställningar 

generellt ser ut. Kärnföreställningarna är grunden till familjens beteende då någon 

familjemedlem blir sjuk. Det är föreställningarna som gjort människans grund, identitet 

och de är omedvetna. Det kan både vara underlättande eller hindrande för den sjukes hälsa, 

där de underlättande kärnföreställningarna gör att chanserna till bättre hälsa ökar. Medan 

de hindrande kärnföreställningarna minskar chanserna för den sjuke att uppnå god hälsa. 

Det är speciellt då familjen blir utsatt för stress eller om någon blir sjuk inom familjen som 

deras kärnföreställningar kommer upp till ytan. För att få en uppfattning om närståendes 

upplevelser kan kärnföreställningar analyseras (a.a.). 

Denna studie har använt sig av familjefokuserad omvårdnad som teoretisk grund för att 

uppnå syftet med studien. Datamaterial har granskats genom användning av både ett 

familjecentrerat och familjerelaterat synsätt. 

PROBLEMFORMULERING 

Alzheimers sjukdom drabbar främst äldre personer och orsakar minnesstörningar som 

successivt blir förvärrade. Att insjukna i Alzheimers innebär psykiska och fysiska problem 

för både den sjuke och de närstående. De närstående får allt eftersom ta ett större ansvar då 

den sjukes förmåga till att klara sig själv i vardagen försämras. Som framgår av föregående 

redovisning är det framförallt de närstående som lider samt att det för dem är 

energikrävande då deras närstående får Alzheimers. De får ta ett större ansvar samtidigt 
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som saknaden efter sin älskade livskamrat som de delar livets minnen med sakta försvinner 

bort. Hela deras liv blir ofta helt förändrat då de oftast väljer att vårda den sjuke i hemmet.  

Sjuksköterskan möter i sin yrkesroll närstående till personer med Alzheimers i många olika 

sammanhang. Att i vara medveten om hur de närstående upplever sin vardag bidrar till att 

sjuksköterskan, den närstående, samt personen med Alzheimers möte blir givande. 

 Som sjuksköterska är det viktigt att vara medveten om familjens inverkan på den sjukes 

hälsa. Den familjerelaterade omvårdnaden har fokus på den sjuke eller 

familjemedlemmarna som egen individ. Detta innebär att sjuksköterskan utifrån ett 

familjeperspektiv bör se till familjemedlemmarnas upplevelser för att kunna bemöta dem 

och stödja. Denna litteraturstudie belyser därför närståendes upplevelser för att få en 

uppfattning om hur de närstående mår och att som sjuksköterska utifrån detta bilda sig en 

uppfattning för att sedan kunna bemöta dem på bästa sätt.  

SYFTE 

Syftet med denna studie är att genom självbiografier belysa närståendes upplevelser av att 

leva med en person som har Alzheimers sjukdom i det dagliga livet. 

METOD 

En kvalitativ litteraturstudie av självbiografiska böcker enligt Dahlbergs (1997) 

anvisningar gjordes. Då syftet var att belysa närståendes upplevelser av att leva med en 

person som har Alzheimers sjukdom bedömdes en kvalitativ metod vara passande. Det 

som uppnås med en kvalitativ metod är enligt Olsson och Sörensen (2007) en helhetsbild 

och en fördjupad förståelse inom området. Datamaterialet bestod av självbiografier skrivna 

av närstående till personer med Alzheimers. Dahlberg (1997) anser att biografier är ett bra 

material för att analysera och beskriva hur människor upplever världen. Denna typ av 

beskrivningar är ofta väl detaljerade och väl lämpade att läsa med ett vetenskapligt syfte 

(a.a). 

Urval 

Analysen baseras på sex självbiografier. Inklusionskriterierna var att de skulle vara skrivna 

av en närstående till en person med Alzheimers sjukdom och innehålla de närståendes 

upplevelser. Enbart svenska böcker var intressanta för studien då misstolkningar ville 

undvikas. Exklusionskriterier för böckerna var självbiografier som var skrivna av annan 

person än närstående och böcker som inte svarade till syftet. 

Datainsamling 

Datainsamlingen började med att boken ”människan i sjukdom och kris” lästes, skriven av 

Lena Jönsson och Barbro Selander. Denna är en litteraturvägledning för personal, vårdare 
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och studenter i vårdutbildning. I denna bok fann författarna tre intressanta självbiografier 

som kom att användas som datamaterial. För att hitta fler böcker gjordes en sökning på 

LIBRIS som finns på högskolan i Skövde. LIBRIS är rikstäckande och ger ett stort utbud. 

Sökord som användes var närstående, upplevelse, demens, biografi, och Alzheimers i olika 

kombinationer. Där fann författarna resterande böcker. Sammanlagt består datamaterialet 

av sex självbiografiska böcker med sammanlagt 1049 sidor. 

Val av litteratur 

Isaksson, Ulla (1994). Boken om E. 253 sidor. 

Författaren Ulla Isaksson berättar i sin bok öppet om när hennes make drabbats av 

Alzheimers. Till en början försöker hon fortsätta att leva som vanligt och förnekar Eriks 

sjukdom. De reser till Kreta, där de ofta spenderat tid och de reser till deras sommarställe 

på ön. Den nya situationen och Eriks nya personlighet blir till slut för jobbig för Ulla och 

Erik får flytta in på ett sjukhem. Ulla fortsätter berätta om längtan tillbaka till ett 

gemensamt, och normalt liv, längtan tillbaka till den riktiga Erik och ensamheten är stor. 

Bayley, John (1999). Iris en sorgesång. 280 sidor. 

Litteraturkritiken John Bayley berätta här om när hans maka, författarinnan och filosofen 

Iris Murdoch drabbas av Alzheimers. Han skriver om deras gemensamma liv som de haft 

och beskriver även hur det är att leva med Iris sen hon fick Alzheimers. John berättar hur 

det är att förlora sin Iris, kvinnan han alltid älskat och hur det är att se henne förvandlas till 

ett barn.   

Jansson, Sören (2003). Ulla-Britt Min Alzheimersjuka hustru. 52 sidor. 

Sören berättar i sin bok om de svåra åren när hans maka drabbades av Alzheimers. I boken 

får läsaren följa Sören och Ulla-Britts vardag, och se hur Ulla- Britts Alzheimers utvecklas. 

Sören beskriver hur hans liv förändras och hur det känns att behöva ta hand om sin maka. 

Sören skriver boken för att förhoppningsvis kunna hjälpa andra närstående som hamnar i 

samma situation. 

Larsson, Richard (1994). År med Maria- att leva nära en demenssjuk. 172 sidor. 

I denna bok får man följa Richard och hans hustru som fått diagnosen Alzheimers under tre 

svåra år. Richard beskriver hur hans och Marias vardag ser ut. Läsaren får följa Richards 

känslor och tankar. Denna bok är en egenterapi samt en hjälp till andra i samma situation. 

Nylander, Torsten (2003). Stiltje. 191 sidor. 

Torsten och Clary säger upp sig från sina jobb i Sverige och ger sig ut i världen med sin 

segelbåt. Båten blir deras nya hem. De upplever mycket tillsammans. Tyvärr drabbas Clary 

av Alzheimers under resans gång. Till slut blir en flytt hem till Sverige nödvändig.   

Bohman, Gösta (1990). Sagan om Gunnel. 101 sidor. 

Gösta beskriver i sin bok hur Alzheimers förändrade hans hustru Gunnel och hur även då 

vardagen blev helt förändrad. Gösta berättar om upplevelsen av att se sin hustru som 
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tidigare var både fysiskt och psykiskt stark bli helt beroende av hjälp. Med boken vill 

Gösta ge stöd till andra familjer som hamnar i samma svåra situation. 

Analys 

Analysen av materialet bestod av tre faser enligt en modell av Dahlberg (1997). Helhet, 

delar och helhet. De sex självbiografierna som valts ut delades upp mellan författarna och 

lästes igenom för att få en första uppfattning och en helhetsbild. När datamaterialet kändes 

välbekant lästes böckerna om igen. Denna gång eftersöktes information som svarade mot 

syftet. Därefter urskiljdes likheter och olikheter i informationen som upphittades. 

Information som var liknande hamnade under samma kategori, exempelvis att förlora en 

livskamrat. Information som svarade mot syftet delades in i olika kategorier utefter likartat 

innehåll. Alla kategorier fick rubriker relaterade till textens innehåll. Informationen som 

författarna funnit intressant till studiens syfte kontrollerades flera gånger gentemot 

ursprungstexten för att undvika feltolkningar. Under sista delen av analysen beskrevs och 

analyserades kategorierna. Enligt Dahlberg (1997) skall en ny förståelse beskrivas efter att 

beskrivning och tolkning av materialet är gjord. 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Under uppsatsens gång har författarna varit väl medvetna om de grundläggande 

principerna som gäller vid all forskning relaterat till människan. Godhetsprincipen innebär 

att göra gott och att förebygga eller förhindra att skada kan uppstå. Autonomiprincipen 

innebär att respektera andras autonomi och integritet. Principen att inte skada någon, och 

visa respekt för inblandade personer. Sista principen går ut på att behandla alla lika. Urval 

ska ske efter vetenskapliga normer, problemanalyser och frågeställningar ska vara väl 

analyserade och motiverade (Ohlsson & Sörensen 2007). Eftersom självbiografierna är 

skrivna av människor har misstolkningar undvikits fortlöpande genom att gå tillbaka till 

originaltexten, vilket Ohlsson och Sörensen (2007) rekommenderar. Hänsyn har tagits till 

självbiograferna och författarna har strävat efter att uppge en sanningsenlig bild av det som 

framkommit i böckerna och att inte plagiera någon text. Eftersom självbiografierna som 

läses och används är utgivna till allmänheten anses dessa vara offentliga. Därmed anses de 

utvalda böckerna kunna användas till studien. 

RESULTAT 

I analysen framkommer fyra huvudkategorier; Att börja förstå, Att förlora en livskamrat, 

Att leva med en person med Alzheimers, Att mista sin egen fritid och 11 underkategorier. 

Först presenteras huvudkategorierna och kategorier i figur 1. Härefter beskrivs 

kategorierna och resultatet av analysen och stöds av citat. 
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Resultatsammanfattning 

Författarna till självbiografierna är närstående till en person med Alzheimers. I böckerna 

berättar författarna hur det är att vara närstående och om hur deras livssituation efter 

beskedet blir helt förändrad. Att se sin älskade livskamrat “försvinna” och inte längre bli 

igenkänd medför flera känslor vilket visar sig vara krävande i vardagen. I alla 

självbiografier intar den närstående en vårdande roll vilket medför flera olika upplevelser, 

såsom irritation, skuld, utmattning samt uppgivenhet. Mycket av den närståendes behov 

måste åsidosättas när den vårdande rollen intas. Vardagen blir krävande och aldrig som den 

en gång var, vilket är en stor utmaning för de närstående. 

Figur 1 Översikt av huvudkategorier och underkategorier. 

Huvudkategorier: Underkategorier: 

Att börja förstå  

Att förlora en livskamrat -Längtan till det förflutna 

-Förändrade roller och 

kommunikationssvårigheter 

-Att inte längre vara ihågkommen av sin 

livskamrat 

-Sorgearbete 

Att leva med en person med Alzheimers. -Irritation och ilska 

-Skuld 

-Utmattning 

-Uppgivenhet 

Att leva psykologiskt ensam -Ensamhet 

-Ofrihet 

-Oro och ångest 

 

Huvudkategori och underkategorier 

Att börja förstå 

I början är sjukdomen en hemsk upplevelse för de närstående. Till en början förnekar den 

närstående verkligheten. De närstående försöker hitta bortförklaringar till den sjukes 

beteende, och de försöker fortsätta leva deras vanliga vardag. Oftast är det en viss händelse 

som gör att den närstående inte längre kan blunda för verkligheten. När de väl tagit till sig 

verkligheten känner de närstående ett måste att ta hand om sin make eller maka. I efterhand 
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när de närstående ser tillbaka på deras gemensamma liv har de ofta svårt att förstå varför 

de inte förstod vad som egentligen hände. Vilket framgår genom följande citat. 

Jag hade också tänkt på att hennes minne inte var som förr. Ingenting som oroade, men 

ändå en viss försämring. Vad är det med det då, sa jag åt mig själv. Hörseln avtar med 

åldern, det blir svårare att uppfatta högfrekventa ljud, vi känner smak och lukter sämre, 

glasögon blir aktuella. Det ligger inget konstigt i att minnet också naggas i kanten. 

(Nylander, 2003, s 35). 

Medan den inre delen av mig ju för länge sen förstått, att ingenting är som förr att livets 

goda aldrig mer kan komma tillbaka till oss, att allt nu måste mötas och hanteras på ett 

helt nytt sätt. Och att det är jag som måste prestera detta nya –E kan det inte! (Isaksson, 
1994, s 113-114). 

Du var glad när jag kom hem från arbetet, du gav mig en kram som jag inte fått på 

länge. Då tändes en gnista av hopp inom mig. Hade medicinerna börjat hjälpa. Jag lät 

mig glädjas, inbillade mig, du kanske inte var sjuk, var det bara en depression som höll 

på att gå över. Kanske allt skulle bli bra igen. (Jansson, 2003, s 12). 

Att förlora en livskamrat 

Längtan till det förflutna 

Författarna skriver om sin vrede och ilska över deras nya situation som uppstått efter att 

den närstående insjuknat i Alzheimers. De beskriver hur jobbigt de tycker det är att se sin 

make eller maka försvinna ifrån dem och bli någon de inte är. Flera närstående skriver 

även om längtan tillbaka till deras gemensamma liv och tillbaka till den människa som de 

en gång älskade och delade allt med. De närstående tycker det är svårt att inte längre kunna 

vara tillsammans med personen precis som förr. Detta stöds genom följande citat. 

Vreden: -Det är som det var med Lazarus! Förstår du? Jag vill att du ska 

ÅTERUPPSTÅ, bli den du var, sluta dö ifrån mig. Det är det vreden handlar om! Det är 

därför jag skriker och gråter och blir så förtvivlad. (Isaksson, 1994, s 127). 

Förändrade roller och kommunikationssvårigheter 

Den Alzheimersjuke blir ofta helt personlighetsförändrad och personen beter sig ofta som 

ett barn som behöver mycket stöd och hjälp. De närstående känner sig inte längre som den 

Alzheimer sjukes make eller maka. Rollerna blir förändrade och den närstående känner sig 

oftast mer som en vårdare. Kommunikationssvårigheter uppkommer, det blir svårare att 

förklara saker för den sjuke och att förstå vad den sjuke pratar om. De värdefulla samtalen 

som fanns är nu utbytta mot tysta stunder och upprepande frågor. Detta styrks av följande 

citat. 

När mina yngsta flickor var små brukade de komma in till mitt sovrum med sin 

huvudkudde under armen och krypa ner på ömse sidor om mig, när jag läste 

morgontidningen. Den rollen tog nu Gunnel över. Vid sextiden på morgnarna kom hon 

in med sin kudde och kröp ned vid min sida tyst och stilla. Det var som om att familjen 

utökats med ett barn till. (Bohman, 1990, s 55). 
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Att inte längre vara ihågkommen av sin livskamrat 

Känslan av att inte längre bli igenkänd av sin make eller maka och att bara vara vem som 

helst är för de närstående svårt att förstå och att acceptera. Att inte längre bli älskad av sin 

livskamrat leder till flera negativa och jobbiga känslor för de närstående. De känslor de 

närstående beskriver är framförallt frustration och sorg, även då de skriver att de är 

medvetna om att det är på grund av Alzheimers som deras make eller maka inte längre 

känner igen dem. En närstående förklarar även en känsla av svartsjuka om någon annan 

blir igenkänd eller får hennes make att le och vara välmående. Dessa upplevelser styrks 

genom nedanstående citat. 

Efter frukosten somnade hon ett par timmar, vaknade och tittade oförstående på mig. –

Vem är du? Jag visste att en dag skulle frågan komma, ändå kändes det som ett hugg i 

bröstet. –Din man svarade jag. Hon såg tvivlande på mig. –Har du varit här länge? Jag 

nickade –nästan hela ditt liv. Hon skrattade –det var en kul en. –Ja, kommer du ihåg 

vad jag heter? –Johan? –Fel. –Sven? Jag ville skrika högt. –Vill du ha frukost?. Det 

ville hon och sedan hade min identitet ingen betydelse. Jag var den fasta punkten, 

tryggheten omkring allting kretsade och det var huvudsaken. (Nylander, 2003, s 169). 

Men trots ljusglimtarna hade jag spelat ut min roll som man och kamrat. För henne 

blev det mer och mer enbart en snäll gubbe som skötte om henne. Vem som helst kunde 

inta min plats. Ändå fanns det ljusa stunder, som när hon efter en god natts sömn 

vaknade och sakta såg sig frågande omkring, jag kom i blickfånget och ett kort och 

varmt leende lyste upp ansiktet. Då kändes allting rätt. Sekunden efter kunde hon med 

avvisande min fråga: -Vem är du? (Nylander, 2003, s 187). 

Ett litet hopp tänds då den sjuke visar tecken att minnas sin make eller maka. Detta avbryts 

oftast strax därpå då sanningen visar motsatsen.  

Sorgearbete 

I självbiografierna berättar de närstående om att deras make/maka mer eller mindre har 

dött ifrån dem även då personen lever. De menar att de sörjer en levande människa även då 

de fysiskt finns kvar och går att röra vid. De närstående tror att om deras make eller maka 

dött helt och inte enbart dött intellektuellt hade detta hjälpt dem i deras sorgearbete. Nu 

anser de att de inte fullt ut kan avsluta sitt sorgearbete. Att inte få avsluta sitt sorgearbete är 

mentalt jobbigt och är en stor påfrestning för de närstående. Detta styrks av nedanstående 

citat. 

”Man brukar tala om sorgearbete efter någon avliden. Det är ett tröttsamt arbete! Mitt 

arbete är ett föregripande sorgearbete. Jag sörjer en levande människa” (Larsson, 

1994, s 128).  

Att leva med en person med Alzheimers 

Irritation och ilska 

Författarna beskriver känslor av irritation och ilska över incidenter som uppstår i vardagen 

med den sjuke. Dessa känslor är vanligt förekommande i flera av böckerna. Många gånger 
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håller de närstående sina känslor tillbaka men ibland brister det för dem. Ytterligare en 

orsak till irritation och ilska tycks bero på trötthet och utmattning, då stora delar av tiden 

går till att hjälpa sin make eller maka. Känslor som irritation och ilska är känslor som de 

närstående inte känt över sin make eller maka förut. Det är då extra jobbigt för de 

närstående att behöva gå igenom helt nya känslor för deras make eller maka. Detta styrks 

av nedanstående citat. 

Samma fråga kunde återkomma gång på gång. Ibland bet sig en bagatell fast och det 

hade ingen betydelse hur många gånger jag svarade. Det var synnerligen irriterande. 

När jag inom loppet av tio minuter sagt ”nej, jag känner inte han som pratar i 

teverutan”, måste jag behärska mig till det yttersta och påminna mig själv om att hon 

inte är besvärlig. Hon har en minnesstörning. För henne är frågan varje gång ny. 

(Nylander, 2003, s 148). 

”När jag kommer tillbaka säger jag med kall, ursinnig röst: ”Du uppförde dig gräsligt 

på bussen” (Bayley, 1999, s 262). 

Det fortsatte även nu och hon hjälpte mig på alla möjliga sätt, som genom att plocka 

upp en brädbit eller spik och lägga den på ett annat ställe. Flytta på en liten sten. Eller 

göra en hög av små kvistar. Jag var frikostig med beröm och tackade för hjälpen, fast 

tacksamheten fastnade i halsen och jag kvävde förebråelsen, när hon använde spik till 

att ta bort fågelspill från den glänsande billackeringen (Nylander, 2003, s 164). 

Skuld 

Närstående till de sjuka beskriver i sina böcker känslor av irritation och ilska. Dessa 

känslor övergår därefter till skuld och ånger då de är medvetna att det är sjukdomen som 

ligger till grund. När de närstående reagerar med irritation och ilska bidrar den sjukas 

reaktion till att de kommer av sig. Detta framgår i följande citat. 

”När det var som värst här hemma var jag trött, arg, förtvivlad, då hatade jag dig, allt 

du sa, allt du gjorde, allt, allt! Hela dig hatade jag. Just då kändes de så. Sedan ångrade 

jag mig. Du var sjuk, det var sjukdomen jag hatade och att det var som det var, inte dig, 

(Jansson, 2003, s 16). 

Känslan att inte kunna hjälpa den Alzheimers sjuka får de närstående att känna sig 

otillräckliga. Detta leder då till skuldkänslor. De känner sig även otillräckliga då de 

egentligen behöver be om hjälp utifrån för att klara av den i många fall ohållbara vardagen. 

I flera böcker berättar de närstående att de ofta funderat över ifall deras insatts alltid varit 

bra nog för den sjuke. Eller om bättre kunskap och beteende eventuellt kunnat förändra 

sjukdomsförloppet och den närståendes välbefinnande. De känner sig som ”bovar” som 

inte ställer upp för sin livskamrat. Kämpade de inte nog? De funderar och grubblar. Detta 

resulterar till dåligt samvete. Skuldkänslorna resulterar i att de mår dåligt psykiskt och ofta 

belastar sig för mycket. Citaten som följer styrker detta. 

”Först i början av 1980-talet mötte jag begreppet Alzheimers sjukdom och antydningar 

om att det nog var detta som min hustru drabbats av och då började alla bitar i de 

gångna årens pussel falla på plats. Då flöt också nya frågor upp till ytan. Frågor inte 

sällan präglade av ruelse och ånger. Kunde vi handlat annorlunda än vi gjort? Kunde vi, 

om vi redan på ett tidigt stadium fått klart för oss att det var sjukdom som höll på att 



12 

 

utvecklas, ha underlättat för vår mor och mött henne med mera förståelse än av irritation 

och förebråelser.”(Bohman, 1990, s 17). 

”Skulle jag nu inte klara av att sköta dig längre, måste du in på ett hem? Skulle du inte 

kunna bo hemma längre? Jag var ledsen och förtvivlad. Vad hade jag gjort? (Jansson, 

2003, s 30). 

Utmattning 

Vardagen beskrivs av författarna många gånger som tröttsam och utmattande. De är 

belastade både fysiskt och psykiskt. I hemmet skall tidigare delade sysslor såsom städning, 

diskning och tvätt till stora delar nu utföras på egen hand. Dessutom kräver deras 

Alzheimers sjuka make eller maka olika mycket omvårdnad beroende på var i 

sjukdomsförloppet de befinner sig. De sjuka kan på grund av Alzheimers må psykiskt 

dåligt vilket leder till att de då gråter. De närstående beskriver detta som psyksikt tungt och 

”knäckande” då de känner sig hjälplösa. Tid till vila var knapp då de sjuka var i ständigt 

behov av hjälp. Detta innebar att de närståendes behov fick komma i andra hand. Deras 

behov av ensamhet ökade med tiden och avlastning ett par timmar beskrevs som oskattbara 

då de gav dem tid för återhämtning. Detta styrks med citat som följer. 

”Hon fodrade ständig uppmärksamhet och tyckte inte om att jag vände ryggen åt henne 

för att exempelvis laga mat och diska. Det kunde bli rätt så påfrestande.” (Nylander, 

2003, s 185).  

”Jag blir så trött på att svara på alla hennes frågor, att i omskrivningar tala om att hon 

måste ha hjälp, att hon inte kan vara ensam hemma, att förra året kunde vi göra det och 

det, men nu går det inte. Då hon inte har en möjlighet att förstå sin egen situation går 

det inte att förklara. Tillslut vet jag inte vad jag ska säga.” (Larsson, 1994, s 74). 

”I trötthetens leda har jag släpat på Maria som knappast kan gå, som lider av ihärdig 

värk i rygg och ben, som ständigt måste till toa, ha hjälp med allt, och släpas tillbaka för 

att strax åter behöva gå dit igen. Hon tröttar mig genom att ständigt ropa, ständigt 

behöva min hjälp, som hon måste ha.” (Larsson, 1994, s 141). 

Uppgivenhet  

Känslor av uppgivenhet infinner sig ibland hos författarna. Uppgivenhet över att inte bli 

förstådd utav omgivningen och förlust av förhoppningar om framtiden. En av författarna 

beskriver framtiden som ett slags ingenmansland. Det blir inte längre som förut, att planera 

för framtiden och göra saker tillsammans är nu inte längre aktuellt. Följande citat styrker 

detta.  

”Under sommaren befann jag mig i ett slags ingenmansland med avseende på framtiden. 

Om någon drar på munnen när jag pratar om framtid efter sjuttio år var det ändå så jag 

kände det. För första gången i mitt liv var kristallkulan dimmig, ingenting syntes som 

ingav förhoppningar.” (Nylander, 2003, s 127). 

”Allt går sakta, vi står i vägen för andra kunder, jag måste ta din arm och föra dig åt 

sidan. Då blir du arg på mig, tycker jag knuffar och är elak mot dig. Folk tittar på oss. 

Det är pinsamt. Jag skäms. Men ingen vet och förstår oss.” (Jansson, 2003, s 10). 
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Att leva psykologiskt ensam 

Ensamhet 

Då ens make eller maka inte längre är samma person som förut får de närstående en känsla 

av ensamhet. De närstående tar avstånd ifrån delar av sin familj och vänner då de skäms 

över sin make eller makas beteende. Dessa upplevelser styrks av nedanstående citat. 

”Istället att tala om för grannarna att du var sjuk, försökte jag dölja det . Jag skämdes 

också många gånger, när vi var ute bland okända personer.” (Jansson, 2003, s 18). 

”Vi fick tacka nej till alla inbjudningar utom hos sådana vänner som kände hennes 

svårigheter och kunde anpassa sig till dem.” (Bohman, 1990, s 84). 

”I vilken värld lever jag? För mig är det en tid av förändringar. Jag lever som Marias 

vårdare, tycker synd om henne men har inget utbyte av samvaron. Så är vi tillsammans 

men ändå ensamma.” ( Larsson, 1994, s 53). 

Ofrihet 

Då ens make eller maka insjuknar i Alzheimers känner den närstående sig oftast tvungen 

till att vara den som tar hand om den sjuke. Detta leder till att den sjuke bor kvar hemma 

väldigt länge. Dessvärre leder detta till att de närstående mister sin egen frihet på grund av 

att den sjuke behöver mycket stöd och hjälp, 24 timmar om dygnet. När den närstående 

mister sin frihet blir hon eller han automatiskt isolerad ifrån sin omvärld. Att vara hemma 

och hjälpa den sjuke hela tiden minskar chanserna att komma i kontakt med andra 

personer. Isoleringen leder till att de närstående förlorar kontakter till utomstående och att 

föra normala konversationer kan dröja länge. Isoleringen blir psykiskt jobbig för de 

närstående, och de känner oftast stor oro och skuld för att lämna den sjuke, även då det 

gäller korta stunder. Detta styrks med citaten nedan. 

”Snart har jag nog inga krav, varje dag rullar på som på räls med skötsel, tvätt och 

matlagning.” (Larsson, 1994, s 134). 

”Jag gråter hela tiden, åtminstone är mina kinder ständigt våta. Men jag ”känner” 

ingenting, tänker inte heller, jag äter och klär mig mekaniskt, talar lite med människor 

omkring mig men utan att mena eller veta något.” (Isaksson, 1994, s 152) 

”Det är svårt att aldrig ha något intellektuellt utbyte. Bara hjälpa, hjälpa, hjälpa.”  

(Larsson, 1994, s 153). 
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Oro och ångest 

Den ständiga oron hos de närstående återkommer flera gånger i böckerna. Det är svårt för 

de närstående att åka iväg på ärenden då den sjuke ofta blir beroende av dennes närhet och 

hjälp. Känslorna av att vara ifrån sin make eller maka med Alzheimers var både positiva 

och negativa, oftast uppkom en för stor oro som även ledde till ångest. Citatet nedan 

styrker detta. 

”Nu började jag känna mig orolig på dagarna i arbetet också. Hur var det hemma? Vad 

gjorde du? Hur kände du dig? Var du ledsen och grät och längtade efter mig, eller var 

du arg och kanske slog sönder allt vi hade? Jag fick ångest men samtidigt var det skönt 

att komma hemifrån några timmar.” (Jansson, 2003, s 11). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

För att uppfylla syftet med studien användes en kvalitativ analysmetod som är lämplig då 

en helhetsbild och en fördjupad förståelse inom ett område eftersöks.  (Olsson & Sörensen, 

2007). Med en kvantitativ analysmetod hade inte syftet kunnat uppnås. 

Syftet med studien var att belysa närståendes upplevelser av att leva med en person med 

Alzheimers i det dagliga livet. Till en början funderade författarna på att göra en 

kompletterande intervju med en närstående för att då kunna ställa frågor om dennes 

upplevelser och inkludera i uppsatsen. På grund av tidsbrist och för lite kunskap om hur 

intervjuer genomförs valde författarna istället att enbart analysera självbiografier. Då detta 

ansågs vara den bästa metoden för att uppnå syftet med tanke på den tid vi hade. 

Självbiografier är enligt Dahlberg (1997) en bra metod att analysera på för att kunna 

beskriva hur människor upplever världen. Om mer tid hade funnits hade den information 

som erhållits genom den tänkta intervjun varit intressant att inkludera i uppsatsen. 

Troligtvis hade en studie med utvalda intervjudeltagare gett en mer generell bild över de 

närståendes situation. Gemensamt för alla böckerna var att många negativa upplevelser 

beskrevs. Anledningen till att böckerna tar upp mycket negativa känslor kan bero att de 

närstående gärna skrev vid just dessa tillfällen. Skrivtillfällena gav dem ny styrka att 

fortsätta klara av vardagen. Om perioden då böckerna är skrivna sträckt sig ifrån första 

dagen tror författarna att resultatet skulle kunna ge en mer positiv bild av de upplevelser 

som beskrivs i böckerna. Även intervjuer kan ha gett en positivare bild.   

De upplevelser de närstående beskrev när de ”förlorat” sin livskamrat bidrog till fler 

känslor och upplevelser. Vissa upplevelser var mer förekommande än andra vilket ledde 

till att de blev huvudkategorier. En del upplevelser var mindre vanliga och förekom endast 

hos en av de närstående. De närståendes upplevelser som framkom i böckerna var väldigt 

lika varandra, det var då lätt för författarna att hitta huvudkategorier.   

Mycket tid kunde läggas på analysarbetet som författarna anser var det viktigaste och mest 

tidskrävande i studien. I självbiografierna som analyserats är det närstående till personer 
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med Alzheimers som beskriver hur de upplever vardagen med sin livskamrat. Det är 

förstahandskällor och bidrar till att misstolkningar undviks. Ytterligare åtgärder för att 

undvika misstolkningar har varit en ständig kommunikation mellan författarna till 

uppsatsen, framförallt under analysdelen. Diskussioner har förts angående vilken 

information som är lämplig att lyfta fram ur böckerna med hänsyn till syftet. Den 

information som lyftes fram har författarna gemensamt diskuterat och delat upp i olika 

huvudkategorier och underkategorier. En del information kunde användas i flera 

kategorier. Under arbetets gång har text som använts i resultatet kontrollerats mot 

originaltexterna. Genom dessa åtgärder anser författarna sig minskat risken för 

misstolkningar och ökat tillförlitligheten på studien. Författarna har under hela uppsatsens 

gång arbetat tillsammans. Om detta inte gjorts hade troligtvis studiens resultat sett 

annorlunda ut. Även ytterligare författare hade kunnat påverka studien. Ett nära samarbete 

är viktigt för att kunna utbyta tankar kring analysen, och för att ge ett så trovärdigt resultat 

som möjligt, då en och samma text ibland kunnat tolkas på flera sätt. 

 

Sex självbiografier valdes ut som ansågs kunna svara mot studiens syfte, vilket de visade 

sig göra efter att författarna läst alla sex. Efter att författarna läst böckerna ansågs den 

mängd material som funnits vara hanterbar och tillräcklig. Författarna anser att mer 

material inte kunnat ge ett bättre eller mer trovärdigt resultat. Detta för att flera av de 

upplevelser som fanns framkommer i alla böckerna. Tid till bearbetning av materialet 

prioriterades och bearbetades noggrant. 

Självbiografierna var i fem fall av sex skrivna av maken i relationen och den sjätte var 

skriven av makan. Detta bedömdes inte ha betydelse för studiens resultat, då författarna 

inte kunde finna någon skillnad kring de upplevelser som beskrevs. Eftersom studiens syfte 

inte inkluderade ett genusperspektiv lades ingen större energi ner för att leta efter detta. 

Men det hade i efterhand varit intressant att titta närmare på. I en studie (Mannion, 2008) 

var det en skillnad i ohälsa hos de närstående. Av kvinnorna upplevde 75 procent ohälsa 

medan endast 25 procent av männen upplevde ohälsa. Om syftet hade varit att titta närmare 

på skillnader mellan kvinnor och män hade en skillnad troligtvis funnits. 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att genom självbiografier belysa närståendes upplevelser av att 

leva med en person som har Alzheimers sjukdom i det dagliga livet. Resultatet som 

framkommit under analysen svarar bra till syftet, och gav svar på det studien avsåg. 

Under huvudkategorin Att börjat förstå upplever en närstående att det tog tid innan han 

förstod att hans maka var sjuk då han förknippade alla symtomen med ett normalt 

åldrande. Detta kan styrkas av Galvin et. al., (2005) som menar att initialfasen kan 

misstolkas som ett normalt åldrande. Till slut förvärras symtomen och de närstående inser 

då att något är fel. Det är då vanligt att de närstående hamnar i en krisreaktion. Denna 

krisreaktion kan författarna också se i resultatet då flera av de närstående tar lång tid på sig 

att acceptera att sin make eller maka fått diagnosen Alzheimers. Vid ett flertal tillfällen 

hittar de närstående bortförklaringar till sin make eller makas beteende.  

Huvudkategorin att förlora en livskamrat blev genast en stor kategori för att dessa 

upplevelser var vanligt förekommande i datamaterialet. Dessa blev sedan uppdelade i 
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underkategorier. Under denna huvudkategori beskriver de närstående flera upplevelser och 

längtan tillbaka till det liv han eller hon en gång hade med sin livskamrat. Det blir mer 

jobbigt då den sjuke blir mer personlighetsförändrad. Blomqvist och Edberg (2004)  och 

Samuelsson et. al., (2001) skriver även de hur sorg och saknad uppstår då den älskade som 

de delar livets minnen med plötsligt ”försvinner” då dennes personlighet blir förändrad.  

I en studie av Yaffe, et. al., (2002) upplevde nästan en tredjedel av vårdarna till personer 

med Alzheimers nedstämdhet, ångest, sömnsvårigheter, oroskänslor, irritabilitet och 

koncentrationssvårigheter. Dessa symtom framkommer mer eller mindre hos alla de 

närstående. Det som markant framkommer i böckerna är om en närstående lider av ett 

symtom bidrar detta symtomet oftast till flera andra. Ett exempel på detta är då personen 

med Alzheimers ställer samma fråga hela tiden. Den närstående blir efter ett tag smått 

irriterad, och ibland höjer rösten mot sin make eller maka. Detta visar sig leda till 

utmattning som i sig leder till sömnsvårigheter. En stund därefter inser de närstående att 

alla de upprepande frågor beror på sjukdomen. Därför leder irritationen även till 

skuldkänslor. Skuld är ett symtom de närstående ofta känner av. Skulden uppkommer då 

de närstående inte längre klarar av vardagen, de fylls av känslan att de ”ger upp” för snabbt 

och känner då mer skuld. Att känslor av skuld är vanligt förekommande styrks i en bok av 

Beck-Friis (1997). Många känslor blandas av både hat och kärlek som uppstår hos de 

närstående. Även känslan att inte längre älska sin livskamrat leder till skuld.    

Enligt självbiografierna uppstår kommunikationssvårigheter mellan personen med 

Alzheimers och den närstående. Detta försvårar vardagen. Kommunikationssvårigheterna 

leder till irritation och utmattning hos den närstående, då de berättar hur jobbigt det är att 

behöva upprepa samma sak. De närstående upplever ofta ensamhet, även då de spenderar 

hela dagar tillsammans med personen med Alzheimers. Anledningen till detta är ofta att de 

inte längre får något utbyte i exempelvis konversationerna. Samma frågor och dumma svar 

upprepas, de skäms då att vistas ute bland okända människor vilket leder till att de stannar 

inomhus. De förlorar kontakten med nära och kära på grund av att de upplever att de inte 

skulle förstå deras situation. Genom uppsatsen framkom många negativa upplevelser, de 

närståendes vardag blev svår. Detta var inte väntat då studien påbörjades, då författarna 

trodde att det skulle finnas mer positiva upplevelser i datamaterialet.  

KONKLUSION 

Denna studie belyser hur en närstående till en person med Alzheimers kan uppleva sin 

vardag. Upplevelserna som framkom i studien var framförallt negativa. De närstående 

upplevde framförallt ”förlust” av sin livskamrat. Även upplevelser som irritation, skuld, 

utmattning framkom och ledde till en krävande vardag. I studien framkommer även de 

närståendes brist på egen tid, då livet successivt förändras. 

Eftersom familjemedlemmar är ett stort stöd för den sjuke anser författarna att det är 

viktigt att skapa sig en uppfattning hur de påverkas, med vår studie kan man få en liten 

inblick i deras upplevelser vilket vi anser kan användas för att öka de närståendes hälsa. 
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IMPLIKATIONER FÖR OMVÅRDNAD 

En förståelse av alla närståendes negativa upplevelser tror författarna kan hjälpa 

sjuksköterskan i mötet med de närstående och utifrån detta kunna bidra till en mer positiv 

vardag för de närstående. Genom att få en inblick av de närståendes negativa upplevelser 

kan ett mer välanpassat möte äga rum då tillexempel stöd ifrån sjuksköterskan kan bidra 

till mer positiva upplevelser. Enligt familjefokuserad omvårdnad är det alltid viktigt att 

vara medveten att varje individ kan reagera och bete sig på olika sätt. För att kunna 

förhindra de närståendes ohälsa är det viktigt med ett familjefokuserat perspektiv vilket 

författarna inte anser att det finns tillräckligt forskning kring. Detta tror författarna skulle 

kunna öka vårdkvalitén. 
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BILAGA 

Bilaga 1 

Arbetsfördelning: 

Inledning: HG, IP. 

Bakgrund: HG, IP. 

Problemformulering: HG, IP. 

Metod: HG, IP. HG har läst böckerna - År med Maria - att leva nära en demenssjuk, Stiltje, 

och Sagan om Gunnel. IP har läst Boken om E, Iris en sorgesång, Ulla-Britt- min 

Alzheimerssjuka hustru. 

Etiska överväganden: HG, IP. 

Resultat: HG, IP. 

Metoddiskussion: HG, IP. 

Resultatdiskussion: HG, IP. 

 


