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Spouses´experiences of living with a partner with dementia disease. 

Abstract 

Background: In Sweden, eight percent of all people by the age of 65 years or older have a 

dementia disease. The healthy spouse received or unconsciously took the role as caregiver in the 

home which could cause psychological and physical stress. Therefore it is important that nurses 

have good understanding of how the healthy spouses experience their life situation. 

Aim: The aim of this study was to describe spouses´experiences of living with a partner with 

dementia disease. 

Methods: This literature study was performed with a qualitative method. Nine scientific articles 

have been quality checked and analyzed with inspiration from Friberg´s way of thinking. The 

databases Cinahl and PubMed were used. 

Results: The literature study resulted in the construction of five categories followed by 13 

subcategories. The result of the literature study shows that the healthy spouses are affected 

physically and mentally by living with a partner with dementia disease. A change in the life 

situation, which entails that the healthy spouse must adapt and change everyday life for the 

dementia suffering partner's abilities and skills. Conclusion: Living with a partner with dementia 

disease means a strain for the healthy spouses. It is important for nurses to pay attention to the 

healthy spouses´well-being. By this study the nurses hopefully understand that it is important to 

focus on both partners´ needs. 
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Livspartnerns upplevelse av att leva med en partner med demenssjukdom 

Abstrakt 

Bakgrund: I Sverige har åtta procent av samtliga personer vid 65 års ålder eller äldre en 

demenssjukdom. Den friska livspartnern fick eller tog rollen som vårdare i hemmet vilket kunde 

medföra psykisk och fysisk belastning. Därför är det viktigt att sjuksköterskor har god förståelse för 

hur friska livspartners upplever livssituationen.  

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva livspartnerns upplevelse av att leva med en 

partner med demenssjukdom. 

Metod: Denna litteraturstudie genomfördes med kvalitativ metod. Nio vetenskapliga artiklar 

kvalitetsgranskades och analyserades med inspiration av Fribergs tankesätt. Databaserna som 

användes var Cinahl och PubMed. 

Resultat: Litteraturstudiens resultat utgörs av fem kategorier följt av 13 underkategorier. 

Litteraturstudiens resultat visar att friska livspartners påverkas både fysiskt och psykiskt av att leva 

med en demenssjuk partner. Förändring sker i livssituationen vilket medför att friska livspartners 

måste anpassa och förändra vardagen efter den demenssjuke partnerns förmågor och färdigheter. 

Konklusion: Att leva med en partner med demenssjukdom innebär en belastning för friska 

livspartners. Det är viktigt att sjuksköterskan uppmärksammar den friska livspartnerns välmående. 

Genom denna studie får sjuksköterskan förhoppningsvis förståelse för vikten av att fokusera på 

båda makarnas behov. 

 

 

Nyckelord: Demenssjukdom, livspartner, upplevelser, börda.
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Introduktion 

Allmänt om demenssjukdom 

 

Författarna har inriktat sin studie på livspartners upplevelser av att leva med en partner med 

demenssjukdom. På latin betyder ordet demens (“de mens”) “utan själ”. Demenssjukdom är ett 

samlingsnamn för en grupp sjukdomar som medför kognitiv svikt, minnesförlust och emotionella 

störningar. Till följd av att nervceller i hjärnan dör försämras kognitionen och minnet. 

Demenssjukdom har vanligtvis ett långt progredierande sjukdomsförlopp (Statens beredning för 

medicinsk och social utvärdering [SBU], 2006). 

 

I Sverige har åtta procent av samtliga personer vid 65 års ålder eller äldre en demenssjukdom och 

vid 90 års ålder eller äldre har nästan hälften av befolkningen en demenssjukdom (Socialstyrelsen, 

2014). I statistiska centralbyråns befolkningsprognos [SCB] (Hemström 2012) kan man läsa att 

medellivslängden för kvinnor år 2012 var cirka 84 år och för männen cirka 80 år. Vidare står det att 

befolkningen år 2060 uppskattas leva till cirka 90 år (Hemström 2012). Det är viktigt att beakta att 

alla som får en demenssjukdom inte avlider på grund av denna. Ofta drabbas personen av en 

sekundärsjukdom som lunginflammation, andra infektioner, hjärtsvikt eller lungemboli som 

orsakar personens bortgång (Marcusson, Blennow, Skoog & Wallin 2011, s.67). Slutsatsen kan dras 

att medellivslängden är högre idag jämfört med förr. Författarna anser att det medför att man idag 

lever längre med demenssjukdomen och till följd av detta behöver mer vård, omsorg, stöd och 

läkemedel från samhället. 

 

Typiska symtom vid medelsvår demenssjukdom är att minnesproblematiken tilltar och att den 

demenssjuka personen har svårigheter att slutföra sin uppgift om hen blivit avbruten exempelvis 

om telefonen ringer. Symtom som påverkar anhöriga till personer med demenssjukdom är 

exempelvis när försämrad tidsuppfattning och orienteringsförmåga samt emotionella störningar 

uppträder hos personen med demenssjukdom (SBU, 2006). 

Behandling 

Det finns ingen botande behandling för demenssjukdom. Farmakologisk- och icke farmakologisk 

behandling kan ges. Icke farmakologisk behandling innebär omvårdnad med sociala 

program/miljöinsatser. Att uppleva god livskvalitet är en grundsten i både den farmakologiska- och 

icke farmakologiska behandlingen. Därför är livskvalitet en viktig del att undersöka vid utvärdering 

av insatta åtgärder i behandlingen (SBU 2006).  
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Att vara anhörig 

 

Att vara anhörig eller livspartner till en person med demenssjukdom påverkar livssituationen. 

Anhöriga utför den mesta omvårdnaden i hemmet, vilket innebär att hjälpa och ge stöd till den 

demenssjuke personen. Det kan exempelvis vara att hjälpa till vid måltider, hygien, toalettbesök 

och vardagliga sysslor. Det kan leda till att anhöriga förbiser sina egna personliga behov och därför 

utsätts för risk för psykisk och fysisk ohälsa. Fysisk belastning och felbelastning kan bli en börda 

eftersom anhöriga behöver finnas vid den demenssjuka personens sida hela dygnet. Stress och oro 

är också något som anhöriga ofta beskriver att de upplever. Man får inte försumma att vardagen 

kan ge många positiva upplevelser trots svårigheterna (Socialstyrelsen 2010).  

 

Vidare belyser Socialstyrelsen (2010) vikten av att anhöriga blir erbjudna exempelvis 

utbildningsprogram, psykosociala stödprogram och avlösning. Att erbjuda stöd i tidigt 

sjukdomsförlopp, hålla det flexibelt över lång tid samt att situations- och individanpassa stödet 

tillsammans med anhöriga har gett positiva resultat. 

 

I tidigare gjorda studier tas det upp att livspartners som vårdar sin demenssjuka partner i hemmet 

påverkas (Grant, Adler, Patterson, Dimsdale, Ziegler och Irwin 2002). Den friska livspartnern är 

vanligtvis äldre och i ungefärlig ålder som den demenssjuka partnern, vilket ökar risken att hen 

utsätts för egen kroppsskada eller medicinsk sjukdom (Grant et al. 2011). Varela, Varona, Anderson 

och Sansoni (2011) beskriver att den friska livspartnerns upplevelse av stress kan kopplas till att 

hen vårdar sin demenssjuka partner. Forskningsstudier har visat att den friska livspartnerns 

förändrade livssituation med bland annat ökad stress kan medföra försämrat immunförsvar samt 

risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Enligt Ferrara, Langiano, Brango, De vito, Di Cioccio och Bauco 

(2008) och Grant et al. (2002) ökar risken att kroppen påverkas fysiskt och att en börda uppstår 

gällande att ta hand om den demenssjuke personen. 

 

Peeters, Van Beek, Meerveld, Spreeuwenberg och Francke (2010) belyser att anhörigvårdare 

upplevde börda vilket medförde risker för egna hälsoproblem. Det fanns också risk för att en del 

anhörigvårdare skulle utveckla emotionell stress. Emotionella och psykiska hälsoproblem hos 

anhörigvårdarna kunde associeras till att hen hade vårdat sin demenssjuka partner i hemmet under 

en längre tid.  

 

Även Gitlin, Burgio, Mahoney, Burns, Zhang, Schulz, Belle, Czaja, Gallagher-thompson, Hauck och 

Ory (2003) beskriver att omvårdnaden av den demenssjuke partnern kan påverka den friska 

livspartnerns immunförsvar negativt. 
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Vidare i Cacioppo, Poehlmann, Kiecolt-Glaser, Burleson, Berntson och Glaser (1998) tas det upp 

huruvida stress i omvårdnaden påverkar immunsystemet. Det genomfördes även en undersökning 

där insatta åtgärder för akut stress i olika situationer kontrollerades. Resultatet visade att den 

kroniska stressen i omvårdnaden kunde medföra en minskad produktion av leukocyter. Varela et 

al. (2011) styrker att stress ökade risken för sämre immunförsvar. 

Teorianknytning 

Teorianknytning kommer att tas upp i resultatet. Teorier kommer att knytas an till begrepp som 

framkommit under analys av utvalda artiklar.  

Problemformulering 

Livspartnern har en betydelsefull roll i omvårdnaden av personer med demenssjukdom. Bland 

annat Gitlin et al. (2003), Grant et al. (2002), Peeters et al. (2010) och Varela et al. (2011) påvisar 

att en stor del av friska livspartners påverkas både fysiskt och psykiskt. Därför anser författarna att 

sjuksköterskor bör ha en god kunskap om hur friska livspartners upplever sin livssituation och 

omvårdnaden kring sin demenssjuka partner. Genom denna studie tror författarna att 

sjuksköterskorna kommer bli hjälpta till att få en ökad förståelse för anhörigas behov av 

information och stöd i denna livssituation.   

Syfte 

Syftet med litteraturstudien är att beskriva livspartnerns upplevelse av att leva med en partner med 

demenssjukdom.
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Metod 

Författarna har utifrån syftet valt att använda en kvalitativ metod vid analysering av artiklarna. 

Kvalitativ metod används när man vill få en djupare inblick i deltagarnas upplevelser. Resultatet 

grundar sig på många variabler och få medverkande individer (jämför Olsson & Sörensen 2011, 

s.18, 145). När man söker en djupare förståelse av en persons upplevelser och erfarenheter är en 

kvalitativ forskningsmetod att föredra (Segesten 2012, s.99).  

 

Definition 

Demenssjukdom (Dementia disease): Progridierande sjukdomstillstånd, den intellektuella 

förmågan påverkas. Den demenssjuka personen fungerar inte som innan sjukdomen. Exempelvis 

personlighet, språk, minnesförmåga, omdöme, beteende och andra handlingsförmågor påverkas 

negativt vid detta sjukdomstillstånd (SvenskMesh 1998a). 

Livspartner (Spouses): Vid förekomst i löpande text eller i artikelsökning menas makar, gifta, 

partners, sambos eller äkta par (SvenskMeSH 1998c). 

 

Vård i hemmet (Home nursing): Hemmavård, anhörigvård eller närståendevård i hemmet 

(SvenskMeSH 1998b). 

 

Börda (Caregiver burden): Hög nivå av stress som kan förekomma vid upplevelsen att vårda en 

anhörig (vanligtvis familjemedlem) som har någon sorts sjukdom (Tull 2008). 

Sökmetoder 

Denna litteraturstudie baserades på vetenskapliga artiklar som besvarade syftet med 

litteraturstudien. De artiklar författarna valde hade kvalitativ metod. Dessa artiklar 

kvalitetgranskades, analyserades och sammanställdes för att författarna skulle kunna dra slutsatser 

och skapa en ny helhet. Artiklarna söktes i databaserna Cinahl och PubMed. De sökord som 

användes var Alzheimers, Alzheimers disease, burden, caregiver perspective, couplehood, 

dementia, experience, experiences, family home care, spouse, spouses, spouses experience, spouse 

experiences och quality of life. Dessa kombinerades med den booleska termen AND. En artikel 

hittades genom manuell sökning utanför databaserna. För att se de olika kombinationerna av 

sökorden och resultat av sökningarna som användes i denna litteraturstudies resultat, se bilaga 1. 

Författarna har valt att begränsa sig till dessa databaser för att nå artiklar innehållande omvårdnad 

men även för att författarna hade störst kunskap om dessa. Begränsningar i sökorden gjordes för 

att hitta artiklar som besvarade litteraturstudiens syfte. 
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Urval  

Titeln utgjorde det första steget i urvalet. Att läsa abstraktet utgjorde det andra steget och det tredje 

steget bestod av att läsa resultatet. Slutligen lästes hela artikeln för att få en fördjupad förståelse 

och svar på om artikeln besvarade litteraturstudiens syfte. Således valdes de mest relevanta 

artiklarna ut för en kvalitetsgranskning enligt Olsson och Sörensen (2011, s.279) där kvaliteten 

bedömdes efter tre skalor: låg, mellan och hög kvalitet.  

 

De exklusions- och inklusionskriterier författarna förhållit sig till framgår tydligt vilket är i enlighet 

med Olsson och Sörensen (2011, s.112). Författarna har valt att inkludera personer med 

demenssjukdom som bor i hemmet tillsammans med sin livspartner. Artiklarna var av kvalitativ 

design och utgick från berättelser eller intervjuer med friska livspartners. Alla artiklar var etiskt 

granskade och peer-reviewed. Studierna har genomförts i västvärlden, var skrivna på engelska och 

publicerade år 2000-2015. Exkluderades ur studien gjordes artiklar med kvantitativ metod, 

demenssjuka personers upplevelser och par som bodde i skilda bostäder.  

 

Författarna valde att inrikta studien på västvärlden för de ville att förutsättningar och förhållanden 

gällande omvårdnad skulle vara jämbördiga så att sjuksköterskor i Sverige ska kunna relatera 

denna litteraturstudie till sitt yrke. Det engelska språket valdes för att författarna behärskar språket 

och att feltolkningar och missförstånd minimerades. Under litteraturstudiens gång värderade 

författarna människor med respekt och lika värde, därför krävde författarna att alla artiklar skulle 

vara godkända av etisk kommitté. 

Analys 

Författarna sökte relevanta kvalitativa artiklar som svarade mot litteraturstudiens syfte via angivna 

databaser. Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s.93) ökar artikelgranskningens 

trovärdighet om artiklarna läses individuellt av två personer, vilket författarna tillämpade. 

Författarna läste artiklarna med öppenhet för att skapa en överblick av samtliga artiklar (jämför 

Friberg 2012, s.127-129). Under analysen av artiklarna utgick författarna från studiens syfte. Efter 

kvalitetsgranskning kvarstod nio artiklar som planerades ingå i litteraturstudiens resultatet.  

 

För att skapa en överblick över artiklarnas innehåll valde författarna att sammanfatta varje enskild 

artikels resultat innan analysen påbörjades. Det gjorde författarna genom att skapa en tankekarta 

och det gav dem djupare förståelse och översikt. I enlighet med Fribergs (2012, s.127-129) och 

Dahlborg-Lyckehages (2012, s.168-169) tankesätt vid kvalitativ analys kodade författarna olika 

intressanta och relevanta delar i artiklarna, för att sedan samla dessa under olika meningsbärande 

ord. Därefter tog författarna innehållet under varje meningsbärande ord och identifierade och 
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diskuterade dem noggrant för att slutligen kunna formulera kategorier med tillhörande 

underkategorier. Kategorierna och underkategorierna har under diskussionens gång förändrats i 

takt med att författarna fått en djupare förståelse för varje enskilt resultat. Författarna har likt 

Dahlborg-Lyckehage (2012, s.168-169) tagit upp och belyst skillnader och likheter i resultatet som 

utgör den nya helheten. 

 

Skillnader och likheter i metod  

Metoderna i de nio granskade artiklarna varierade mellan djupintervjuer, öppna intervjuer, semi-

strukturerade intervjuer, enskilda intervjuer, explorativa och beskrivande intervjuer samt 

systematisk textkondensation av tidigare gjorda intervjuer. Sex av nio artiklars intervjuer var 

inspelade och transkriberade. Resterande tre artiklar tog inte konkret upp att de hade spelat in 

intervjuerna men författarna kunde genom att läsa artiklarna förstå att det gjorts. 

 

Skillnader och likheter i syfte 

Samtliga artiklars syfte var att beskriva upplevelsen av att leva med en person med demenssjukdom 

utifrån anhörigas perspektiv. En del studier belyste skillnader mellan upplevelser, vilken inverkan 

demenssjukdomen hade på parrelationen och livskvaliteten. Även upplevelser i särskilda 

situationer som exempelvis måltider och aktiviteter beskrevs. 

 

Skillnader och likheter i analys 

De analysmetoder forskarna valde att använda var konstruktivistisk grundad teori, innehållsanalys, 

tematisk analys samt olika varianter på fenomenologisk metod. Trots stor variation på 

analysmetoder tyckte författarna inte att det funnits svårigheter att läsa och tolka resultaten. Det 

har varit till stor hjälp att åtta artiklars resultat var indelade i tydliga teman och en artikel 

redovisade resultatet i fraser.  

 

I hermeneutiken framförs och förklaras upplevelser och uttryck samt förståelsen för sammanhang i 

situationer (Olsson & Sörensen 2011, s.162). Generellt för den fenomenologiska analysmetoden är 

att den mänskliga upplevelsen är i fokus (Olsson & Sörensen 2011, s.171). Grundad teori innebär att 

grunden för den framtagna teorin ska finnas i data. Det är också viktigt att fenomenet studeras 

utifrån den medverkande och i fenomenets miljö (Olsson & Sörensen 2011, s.177). Likheter för 

dessa analysmetoder är att de vill fånga deltagarnas perspektiv på livet (Olsson & Sörensen 2011, 

s.187). Innehållsanalys fokuserar på kommunikationsinnehållet relaterat till mänskligt beteende, 

historisk utveckling och social organisation (Olsson & Sörensen 2011, s.210). Samt tematisk analys 

som innebär att samla återkommande fenomen under olika teman (Olsson 2015). 
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Forskningsetik 

Vid en litteraturstudie som genomförs i grundutbildning är det väsentligt att artiklarna ska ha 

genomgått en etisk granskning och blivit godkända. Det på grund av att dessa studier inte behöver 

genomgå etiskt granskning av regional nämnd (Codex 2015). Författarna hade som krav att 

artiklarna som författarna planerade att använda skulle ha genomgått en etisk granskning och blivit 

godkända. Författarna kontrollerade om artiklarna var granskade av etisk kommitté eller om det i 

artiklarna fördes ett relevant resonemang gällande etik. Det är av betydelse att ha det som ett 

kriterium då forskning bland annat ska ske med respekt för människovärdet, att deltagarens hälsa, 

säkerhet och integritet inte påverkas negativt (SFS 2003:460). 

 

Resultat 

Nedan presenteras resultatet i form av fem kategorier med tillhörande underkategorier som belyser 

livspartnerns upplevelse av att leva med en person med demenssjukdom, se tabell 1.  

 

Tabell 1: Sammanställning av kategorier och underkategorier. 

Kategorier Underkategorier 

Förändringar i parrelationen 

 

 Från delat ansvar till eget ansvar 

 Från frihet till bundenhet 

 Pendling mellan samhörighet med och avskildhet från den demenssjuka 

partnern 

Börda  Förlust och sorg 

 Svårigheter att kommunicera 

 Rädsla, oro, stress och ångest 

 Ilska, skuldkänslor och självkritik 

Positiva känslor  

Förändring av förhållningssätt 

 

 Hantering av negativa förändringar. 

 Sökande efter positiva känslor. 
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Tillgodoseende av den friska 

livspartnerns egna behov 

 Genom att uppfatta att den demenssjuke partnern mår bra, mår den 

friska livspartnern bra 

 Genom att komma till insikt om vad man behöver mår den friska 

livspartnern bra 

 Genom att få hjälp av andra mår den friska livspartnern bra 

 Genom att finna egna vägar att tillgodose sina behov mår den friska 

livspartner bra 

 

Förändringar i parrelationen: 

De anhöriga upplevde att ansvarsfördelningen förändrades. De blev bundna till sin demenssjuka 

partner och kände sig begränsade i vardagen. Förändringar i äktenskapet medförde ett ökat ansvar 

för den friska livspartnern. 

Från delat ansvar till eget ansvar 

Att leva med en partner med demenssjukdom innebar förändringar i vardagen (Harris, Adams, 

Zubatsky & White 2011; Hellström, Nolan & Lundh 2007; Johansson, Björklund, Sidenvall & 

Christensson 2014; Persson & Zingmark 2006), att friska livspartners fick större ansvar i vardagen 

och för sin demenssjuka partner. Det resulterade i att den friska livspartnern fick förändra och 

förenkla vissa rutiner (Johansson et al. 2014), fick fler arbetsuppgifter och större ansvar 

(O’Shaughnessy, Lee & Lintern 2010). Med tiden insåg den friska livspartnern att förändringarna 

var oundvikliga och att livet blev mer begränsat (Johansson et al. 2014). 

Från frihet till bundenhet 

Det beskrivs att den friska livspartnern upplevde sig bunden till sin demenssjuka partner. Friska 

livspartners upplevde en ständig process av att behöva övervaka och vara i beredskap för att finnas 

till hands för den demenssjuka partnern (Persson & Zingmark 2006; Samuelsson, Annerstedt, 

Elmståhl, Samuelsson & Grafström 2001). En del uttryckte den förändrade rollen som en ömsesidig 

gärning medan andra kände sig bundna till sin demenssjuka partner (Persson & Zingmark 2006). 

Den friska livspartnern upplevde minskad frihet och försummelse av den personliga vardagen 

eftersom den blev mer sammanflätad med den demenssjuka partnern (Persson & Zingmark 2006). 

Att vara bunden och uppleva en minskad frihet kunde leda till en känsla av isolering (Persson & 

Zingmark 2006; Samuelsson et al. 2001; Vellone, Piras, Talucci & Zichi Cohen 2008). Friska 

livspartners beskrev att deras frihet innebar att få göra det man önskar utan hinder och känslan av 

frihet påverkade livskvaliteten positivt (Vellone et al. 2008). En del friska livspartners uppgav att 

de inte kände frihet som de önskade. De hade svårt att ta emot hjälp från omgivningen för att få 



 

9 
 

egentid eftersom de kände sig bunden till sin partner (Vellone et al. 2008). Det beskrivs även att 

den friska livspartnern upplevde sig isolerad som en följd av att känna sig bunden till sin 

demenssjuka partner (Samuelsson et al. 2001). Att inte kunna lämna sin demenssjuka partner 

ensam för egna aktiviteter begränsade den friska livspartnern (Persson & Zingmark 2006). 

 

Det beskrevs som en tung upplevelse att behöva genomgå förändringar i parrelationen eftersom de 

levt många år tillsammans som ett friskt par. Svårigheterna de upplevde kunde liknas vid en 

emotionell ansträngning (Samuelsson et al. 2001). Den friska livspartnern uttryckte sig få ta det 

fulla ansvaret i vardagslivet (O’Shaughnessy et al. 2010) och när det gällde beslut och omvårdnad 

(Harris et al. 2011). De emotionella banden till den demenssjuka partnern och egna intressen 

påverkade hur den friska livspartnern uppfattade situationen och vilka prioriteringar som gjordes 

(Persson & Zingmark 2006).  

 

Det rapporteras att den friska livspartnern upplevde förändringar i parrelationen när hens partner 

insjuknat i demenssjukdom. Förändringarna medförde osäkerhet i saker som förut varit stabila. 

Det var en stor förändring från att vara två beslutsfattare till att bli ensam att fatta beslut och bli 

ansvarig för att bibehålla familjerelationer (Harris et al. 2011).  

Pendling mellan samhörighet med och avskildhet från den demenssjuka partnern 

Den friska livspartnern upplevde både samhörighet med och avskildhet från sin demenssjuka 

partner i samband med dennes personlighetsförändringar. Det kunde beskrivas som att aktivt 

pendla mellan två poler, att känna samhörighet med och avskildhet från sin demenssjuka partner i 

olika situationer och under olika dagar. Den ökade avskildheten som uppstod verkade bero på 

personlighetsförändringen hos den demenssjuka partnern (O’Shaughnessy et al. 2010). Hellström 

et al. (2007) rapporterar å andra sidan att samhörigheten med den demenssjuka partnern kunde 

öka ifall man försökte göra det bästa av situationen. 

 

Paun (2003) tar upp den friska livspartnerns upplevelse av förändringar i äktenskapet. 

Ansvarsuppgifterna förändrades men majoriteten av friska livspartners uttryckte att det var en del i 

äktenskapet. En frisk hustru avvek från åsikten och ansåg att den svåraste delen med att leva med 

en sjuk partner var att bära det fulla ansvaret och näst intill leva livet för dem båda. Samuelsson et 

al. (2001) rapporterar att den friska livspartnern upplevde emotionella känslor som resulterade i 

svårigheter att upprätthålla äktenskaplig närhet och ömsesidighet med sin demenssjuka partner. 

Däremot beskriver Hellström et al. (2007) den friska livspartnerns upplevelse av att paret genom 

öppen och god kommunikation med varandra kunde bibehålla en känsla av att vara ett par präglat 

av kärlek. Det beskrivs att den friska livspartnern upplevde en förändring i parrelationen under 
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sjukdomsförloppet (Madsen & Birkelund 2013; Persson & Zingmark 2006).  Det beskrivs att den 

friska livspartnern upplevde svårigheter att associera sig med någon på grund av känslan att inte 

passa in varken som gift eller singel. Det gav upphov till minskat socialt liv (Harris et al. 2011), 

begränsningar i vardagen och att inte få den frihet som man önskat (Persson & Zingmark 2006). 

 

Börda 

En del friska livspartners upplevde börda i samband med att deras partner insjuknat i en 

demenssjukdom. Det beskrevs att makarna upplevde den tyngsta bördan av alla 

familjemedlemmar. Många olika negativa känslor upplevdes av friska livspartners i vardagen med 

den demenssjuka partnern. 

Förlust och sorg 

Många upplevde förlust och sorg i olika sammanhang när deras partner drabbats av 

demenssjukdom. (Harris et al. 2011; Johansson et al. 2014; Madsen & Birkelund 2013; 

O’Shaughnessy et al. 2010; Paun 2003; Persson & Zingmark 2006; Samuelsson et al. 2001). Många 

upplevde nedstämdhet, en förlust över att bli ensam (Madsen & Birkelund 2013) och att den 

demenssjuke partnerns personlighet förändrades (Madsen & Birkelund 2013; Paun 2003; 

Samuelsson et al. 2001). Den friska livspartnern beskrev även att det var en smärtsam upplevelse 

att förlora delar av sin demenssjuke partner under sjukdomsförloppet. Det ansågs som en tung 

belastning att bära på, som ingen kunde bära åt dem (Madsen & Birkelund 2013).  

 

Förlust beskrevs som en upplevelse av avskildhet från partnern med demenssjukdom, exempelvis i 

gemensamma aktiviteter (O’Shaughnessy et al. 2010). En del friska livspartners beskrev sorg över 

att inte kunna dela vardagen med sin demenssjuka partner som innan insjuknandet 

(O’Shaughnessy et al. 2010; Paun 2003; Persson & Zingmark 2006). Vidare belyser Persson & 

Zingmark (2006) den friska livspartnerns upplevelse att känna sig otillräcklig i olika situationer. 

Den friska livspartnern beskrev det likt en känsla av att inte räcka till eller inte ha tillräckligt med 

styrka att ge god omvårdnad. 

Svårigheter att kommunicera 

I samband med sjukdomens utveckling upplevde den friska livspartnern delvis förlust (Persson & 

Zingmark 2006; Samuelsson et al. 2001), saknad och förlust av att inte kunna nå sin demenssjuka 

partner som förut (Samuelsson et al. 2001). Det upplevdes i samband med brist på 

kommunikation, svar och bekräftelse från den demenssjuka partner (Persson & Zingmark 2006).  
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Paun (2003) rapporterar att den friska livspartnern upplevde att kommunikationsproblematiken 

grundades på förvirring och oförmåga hos partnern med demenssjukdom. Den friska livspartnern 

upplevde svårigheter att kommunicera som en av de jobbigaste förlusterna. I samband med 

förlusten av kommunikation väcktes tankar om sin partners gamla jag. I Hellström et al. (2007) 

beskrevs att en god och öppen kommunikation mellan friska och sjuka livspartners var viktigt för 

relationen, men även för att skapa en förståelse för varandra. Johansson et al. (2014) tar upp den 

friska livspartnerns upplevelser om tystnad under måltider. Den friska livspartnern upplevde det 

som en jobbig vardagssituation och som en förlust att inte kunna hålla en konversation med sin 

demenssjuka partner som förut. 

Rädsla, oro, stress och ångest 

I samband med att den demenssjuka partnern blev förändrad i sjukdomen upplevde friska 

livspartners rädsla (Madsen & Birkelund 2013) och omedvetenheten om sjukdomsprocessens längd 

resulterade i en rädsla inför att gå igenom hela processen och sedan leva ensam efter den 

(O´Shaughnessy et al. 2010). Det beskrivs att friska livspartners upplevde rädsla och förtvivlan när 

de inte visste hur olika situationer skulle hanteras (Persson & Zingmark 2006). Frustration uppstod 

som en konsekvens av rädsla som grundades i att inte veta vad framtiden skulle komma att 

innebära (O’Shaughnessy et al. 2010). Det beskrevs även en upplevelse av rädsla över att man inte 

skulle orka vårda sin partner med demenssjukdom (Persson & Zingmark 2006). En del friska 

livspartners beskrev att de upplevde sig påhoppade av omgivningen för att inte ge god omvårdnad 

till sin demenssjuka partner och att omgivningen inte förstod att deras partner hade en 

demenssjukdom (Madsen & Birkelund 2013). 

 

Det beskrivs att det fanns olika sorters oro som uppstod i olika sammanhang i livet med en partner 

med demenssjukdom (Persson & Zingmark 2006; Samuelsson et al. 2001; Vellone et al. 2008). Att 

inte kunna hålla tillbaka sig själv, inte vara lugn, uppleva stress och höja rösten var något som den 

friska livspartnern uttryckte oro över. En oro gällde att inte kunna lämna sin partner med 

demenssjukdom ensam. En annan oro hos friska livspartners handlade om andras åsikter när det 

gällde ens beslut (Persson & Zingmark 2006). I Samuelsson et al. (2001) beskrivs anhörigas oro att 

den demenssjuke partnern ska skadas eller utnyttjas. 

 

Det beskrivs att framtidsoro hos den friska livspartnern var vanligt (O’Shaughnessy et al. 2010; 

Samuelsson et al. 2001; Vellone et al. 2008). Framtidsoro kunde ses som att pendla mellan 

acceptans och realism om framtiden samtidigt som en osäkerhet och rädsla fanns. Den friska 

livspartnern beskrev svårighet att acceptera sin maktlöshet när det gällde sjukdomsförloppet 

samtidigt som hen var medveten om den oundvikliga utvecklingen av kognitiv försämring 
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(O’Shaughnessy et al. 2010). En del friska livspartners berättade om sina funderingar över hur 

situationen skulle lösas när deras demenssjuka partner inte kunde bo i hemmet längre (Persson & 

Zingmark 2006). Oron över den demenssjuka partnerns sjukdomsförlopp och hur fort förloppet 

skulle gå påverkade den friska livspartnerns livskvalitet. Oron byggde på funderingar om vad 

framtiden skulle komma att innehålla (Vellone et al. 2008). I Samuelsson et al. (2001) beskrivs det 

att makarnas glädje och hopp inför framtiden förlorades. 

 

Det beskrivs att den friska livspartnern upplevde att oro framkallade stress och att det var en 

stressfull situation att leva med en demenssjuk partner (Vellone et al. 2008). En osäkerhet 

återfanns hos den friska livspartnern vilket resulterade i en brist på förståelse av hur parrelationen 

påverkades av partnerns sjukdom. Stress och oro framkallades också av osäkerheten inför den nya 

rollen som vårdare för sin partner med demenssjukdom. En del friska livspartners uttryckte en 

minskning i parets emotionella intimitet som troligtvis berodde på stressen att ge omvårdnad till 

partnern med demenssjukdom (Harris et al. 2011). Ångest kunde förekomma hos den friska 

livspartnern när partnern med demenssjukdom försämrades i sjukdomen (Madsen & Birkelund 

2013). 

Ilska, skuldkänslor och självkritik 

 

Madsen & Birkelund (2013) rapporterar att upplevd ilska och smärta förekom när den demenssjuka 

partnern blev förändrad i sjukdomen. En frisk livspartner upplevde ilska över att leva ett liv som 

inte var självvalt och som hen inte kunde kontrollera (O’Shaughnessy et al. 2010). 

 

Det rapporteras också att den friska livspartnern upplevde press från familjen att göra bra ifrån sig, 

vilket resulterade i en stor belastning trots den ansträngning som hen gjort för att ta hand om den 

demenssjuka partnern. Det medförde en emotionell påverkan och gav skuldkänslor till den friska 

livspartnern som tolkade det som att hen gjort fel (Madsen & Birkelund 2013). Johansson et al. 

(2014) rapporterar att den friska livspartnern upplevde skuldkänslor vid måltider när den 

demenssjuke partnern minskade sitt matintag eftersom hen kände sig ansvarig för näringsintaget. 

 

Det beskrivs att friska livspartners upplevde skuld i vardagen (Samuelsson et al. 2001) och i vissa 

situationer upplevdes en känsla av att vara otillräcklig (Persson & Zingmark 2006). Det har 

framkommit att många friska livspartners upplevde det svårt att hitta balansen mellan sina egna 

behov och sin demenssjuka partners behov. Den friska livspartnern upplevde sig dagligen vara i en 

aktiv pendling mellan att tillfredsställa sin demenssjuka partners behov och sina egna behov. 

Oavsett vilka prioriteringar och val som gjordes, vilket engagemang eller empati den friska 
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livspartnern visade så upplevde hen ibland skuldkänslor och självkritik (O’Shaughnessy et al. 

2010). 

 

I Madsen & Birkelund (2013) beskrivs det att den friska livspartnern upplevde skuldkänslor och 

självkritik på grund av sitt negativa beteende och sina tankar om att den demenssjuka partnern 

borde vara död. Skuldkänslorna och självkritiken resulterade i att den friska livspartnern försökte 

förbättra tillvaron för dem. Liknande upplevelser beskrivs i Harris et al. (2011) där det framgick att 

den friska livspartnern upplevde frustration som kunde utmynna i hat och resultera i tankar att allt 

elände hade minskat om den demenssjuka partnern vore död. 

 

Positiva känslor 

Det beskrivs att den friska livspartnern upplevde det viktigt att ta vara på och uppskatta de positiva 

stunderna. Den friska livspartnern upplevde det meningsfullt att stötta sin demenssjuke partner till 

tidigare intressen eftersom det ökade dennes välmående. Makarnas välmående påverkades av 

varandra vilket resulterade i att den friska livspartnern påverkades positivt av sin demenssjuka 

partners välmående (Persson & Zingmark 2006). Den friska livspartnern upplevde tacksamhet över 

det som demenssjukdomen inte tagit ifrån hens demenssjuka partner (Paun 2003). Känslor som 

glädje, värdighet och närhet upplevdes när de kunde delta gemensamt i aktiviteter (Persson & 

Zingmark 2006).  

 

Förändring av förhållningssätt 

Förändringar i förhållningssätt till och processen att leva ensam var oundvikliga när partnern 

insjuknat i en demenssjukdom. Det var viktigt att hitta strategier som underlättade olika 

situationer i vardagen och det hjälpte friska livspartners att finna de positiva sakerna i vardagen. 

Friska livspartners försökte finna och att fokusera på de positiva i livet med den demenssjuka 

partnern. 

Hantering av negativa förändringar 

Det beskrevs av den friska livspartnern att det är viktigt att få kunskap om sjukdomen, kunna skilja 

personen från sjukdomen och hitta strategier för att kunna leva tillsammans. Det beskrivs att 

majoriteten av friska livspartners ansåg att egenvårdsstrategier var ett bra komplement för att finna 

nya perspektiv hur man hanterar sjukdomen (Harris et al. 2011). Genom att veta vad som gav 

negativa reaktioner hos den demenssjuka partnern kunde den friska livspartnern lättare avleda, 

distrahera eller undvika att reaktionen uppstod (Hellström et al. 2007). Andra anpassningar som 
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gjordes var att prata om saker från förr eller någon nyligen upplevd händelse för att kunna ha en 

konversation som inte slutade i tystnad. Flytta fokus från det negativa till det positiva var 

ytterligare en strategi som friska livspartners använde sig av för att uppleva välmående. Den 

användes som en förberedande process eftersom de var medvetna om sjukdomsförloppets gång 

(Johansson et al. 2014).  

Sökande efter positiva känslor 

Hellström et al. (2007) rapporterar att den friska livspartnern upplevde det viktigt att fokusera på 

att finna positiva strategier för känslor och situationer, ta fram det positiva, leva i nuet och 

uppskatta små saker som vanligtvis togs för givna. Madsen & Birkelund (2013) beskriver att den 

friska partnern upplevde hög livskvalitet när den demenssjuka partner hade god hälsa (Vellone et 

al. 2008). Skuldkänslor och självkritik minskade genom att den friska livspartnern gjorde tillvaron 

med sin demenssjuka partner bättre. Kontroll över ångest och rädsla hanterade den friska 

livspartnern genom att fokusera på nuet och släppa tankar om framtiden. Genom emotionella och 

praktiska strategier kontrollerade den friska livspartnern tankar om framtiden och pendlingen 

mellan känslan av samhörighet med och avskildhet från sin demenssjuka partner (Hellström et al. 

2007). Stress och oro hanterades genom att acceptera och kontrollera känslorna (Paun 2003). 

 

Majoriteten av friska livspartners upplevde att religiös tro var till hjälp genom livet och gav dem en 

förståelse och acceptans i vårdsituationen. De ansåg också att målet var att uppnå acceptans av 

sjukdomen och beslutsamhet att göra det bästa baserat på tron att livet inte alltid är lätt. Andra 

friska livspartners beskrev en filosofi som gick ut på att värdera det viktiga i livet som kärlek och 

omhändertagande (Paun 2003). 

 

Tillgodoseende av den friska livspartnerns egna behov 

Eftersom den demenssjuka partnerns välmående påverkade friska livspartners mående, var det 

viktigt för dem att den demenssjuka partnern mådde bra. När friska livsparters förstod vad de 

behövde för att må bra hade de lättare att ta emot hjälp av andra och på så sätt tillgodose sina egna 

behov. 

Genom att uppfatta att den demenssjuke partnern mår bra, mår den friska 

livspartnern bra 

Den friska livspartnern upplevde det viktigt att partnern med demenssjukdom kände sig delaktig 

och hade en roll i vardagen. Det var mer meningsfullt att fira framgång än att tänka på det negativa 

(Hellström et al. 2007). Exempelvis förenklades och anpassades matlagningen så den demenssjuke 
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partnern kunde känna delaktighet och värdighet (Hellström et al. 2007; Johansson et al. 2014). 

Genom att bibehålla gemensamma aktiviteter och stötta sin demenssjuka partner till tidigare 

aktiviteter upplevde en del friska livspartners att bådas välmående stärktes (Persson & Zingmark 

2006).  

Genom att komma till insikt om vad man behöver mår den friska livspartnern bra 

En del friska livspartners upplevde det viktigt att skapa andrum för sig själva och göra saker utan 

sin demenssjuka partner. Det beskrevs som viktigt att få ta en paus från vardagen, skapa personligt 

utrymme och för en stund tänka på annat (Persson & Zingmark 2006).  

 

Den friska livspartnern ansåg det viktigt att vara oberoende och fri från belastningar från sin 

demenssjuka partner. Detta beroende tillfredställdes inte och därmed påverkades livskvaliteten 

negativt (Vellone et al. 2008). Det rapporteras att den friska livspartnern upplevde förminskning 

eller försummelse av egna behov på grund av ansvaret över sin demenssjuka partner 

(O’Shaughnessy et al. 2010). 

Genom att få hjälp av andra mår den friska livspartnern bra 

Det beskrivs att livskvaliteten påverkades positivt när den friska livspartnern såg sin demenssjuka 

partner må bra (Vellone et al. 2008). Umgås med vänner, känna sig viktig i en stödgrupp där man 

kunde jämföra sin situation med andra (O’Shaughnessy et al. 2010), beställa färdiglagad mat via 

hemtjänst (Johansson et al. 2014) och få hjälp av nära vänner eller familj ansågs meningsfullt och 

som hjälp. Däremot kände den friska livspartnern sig kopplad till sin demenssjuka partner vilket 

resulterade i svårigheter att lämna över omvårdnaden. Det beskrevs att stöd från samhället kunde 

vara värdefullt. Men med hänsyn till sin demenssjuka partners tidigare åsikter om hjälp valde en 

del friska livspartners att avstå från att söka hjälp trots den tunga belastning som uppstod (Vellone 

et al. 2008). Stöd från kollegor, vänner, grannar eller närstående som haft en relation innan 

sjukdomsdebuten ansågs värdefullt. Den friska livspartnern uppskattade umgänge med de 

personer som stod dem närmast och fanns kvar trots sjukdomen (Persson & Zingmark 2006).  

Genom att finna egna vägar att tillgodose sina behov mår den friska livspartnern bra 

Det beskrivs att den friska livspartnern upplevde positiva minnen som ett hjälpmedel för att 

bemästra utmaningar i vardagen (Harris et al. 2011; Hellström et al. 2007). Den friska 

livspartnerns förståelse av sjukdomen medförde att förändringar aktivt gjordes för att underlätta 

vardagen (Persson & Zingmark 2006). Johansson et al. (2014) tar upp att den friska livspartnern 

upplevde att matsituationen förenklades när de stöttade sin demenssjuka partner till tidigare 

aktiviteter, till att öva på dagcenter och delta i matlagningen. 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Denna litteraturstudie har belyst den friska livspartnerns upplevelse av att leva med en partner 

med demenssjukdom. Socialstyrelsen (2010) beskriver att anhöriga kan utsättas för fysisk 

belastning så som tunga lyft och att ständigt behöva finnas till hands vilket kan medföra stor 

psykisk påfrestning. Majoriteten av artiklarna beskriver att den friska livspartnern upplevde börda i 

någon form. Flertal artiklar belyser andra negativa känslor som är kopplade med att vara frisk 

livspartner till en partner med demenssjukdom. Negativa känslor som isolering, skuld, stress, 

förlust, sorg, avskildhet, otillräcklighet, oro, maktlöshet, ilska, rädsla och ångest tycker författarna 

skapar en försämrad livskvalitet och lidande hos den friska livspartnern. World Helath 

Organization [WHO], 2015) belyser att hela familjen påverkas när en närstående insjuknar i 

demenssjukdom. Även att det hos de friska närstående kan leda till psykiska och fysiska 

konsekvenser att leva med en person med demenssjukdom. 

Den friska livspartnern upplevde börda i samband med att den demenssjuka partnern förändrades 

under sjukdomsförloppet och att de fick ta mer ansvar. Dessa upplevelser återfanns hos 

livspartners som levde tillsammans med en partner med Huntingtons sjukdom (Røthing, Malterud 

& Frich 2013). Upplevelsen av börda som orsakats genom minskat socialt umgänge och känsla av 

att bli påhoppad av omgivningen kan kopplas till livspartners som lever med en person med 

bipolärt syndrom (Tranvag & Kristoffersen 2008).  

Dugglerby, Doell, Cooper, Thomas och Ghosh (2014) beskriver att blandade känslor som hopp, bra 

självkänsla, skuldkänslor och ånger upplevdes av makar till kvinnor med bröstcancer. Det är något 

som kan jämföras med författarnas resultat av litteraturstudien. Vidare belyser Dugglerby et al. 

(2014) att livskvaliteten hos friska partners påverkades av hur hustrun med bröstcancer upplevde 

sin livskvalitet. Genom att tänka och fokusera på det positiva i samvaron med den sjuka 

livspartnern förbättrades friska livspartners självkänsla. Det resulterade i bättre livskvalitet. Även 

känslor som förlust och sorg över den förändrade relationen mellan makarna beskrivs upplevas av 

friska livspartners. Det visar att dessa upplevda känslor inte enbart förekommer i livet med en 

partner med demenssjukdom utan finns i olika livssituationer där en partner insjuknat i sjukdom. 

Författarna anser att sjuksköterskan har en viktig roll i att minska dessa negativa känslor och 

därigenom minska lidandet för friska livspartners samt även underlätta för dem att acceptera 

sjukdomen och ändå uppleva välbefinnande och livskvalitet i tillvaron. Detta är i enlighet med att 

sjuksköterskor som arbetar med demenssjukdom skall arbeta efter Socialstyrelsens (2010) 
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nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom som belyser vikten av att anhöriga 

blir erbjudna exempelvis utbildningsprogram, psykosociala stödprogram och avlösning. 

Litteraturstudiens resultat visar att det finns positiva känslor förknippade med att vara livspartner 

till en person med demenssjukdom. Positiva känslor som beskrivits att friska livspartners upplevde 

var uppskattning, meningsfullhet, värdighet, glädje, lycka, närhet och tacksamhet. Författarnas 

artikelgranskning har visat att antalet beskrivna positiva känslor var få i jämförelse med de 

negativa känslorna. Författarna anser att sjuksköterskan har en viktig roll att lyfta fram 

livspartnerns positiva känslor i relationen till sin partner med demenssjukdom. Författarna tror att 

de negativa känslorna skulle minska och att livskvaliteten skulle förbättras om sjuksköterskan 

under vissa möten inom hälso- och sjukvården flyttar fokus från det negativa till det positiva.  

Litteraturstudiens resultat visar att friska livspartners behov av omvårdnadsstöd är återkommande. 

Flertalet granskade artiklar belyser olika känslor, situationer och behov som författarna anser 

skulle förbättras genom omvårdnadsstöd från hälso- och sjukvården. De negativa känslorna som 

upplevdes av den friska livspartnern anser författarna beror på att de bär på ett stort ansvar för sin 

partner med demenssjukdom. Författarna tror att erbjudan om omvårdnadsstöd som utformas 

individuellt för varje enskilt par skulle kunna resultera i fler positiva känslor hos friska livspartners. 

Författarna tycker sjuksköterskan har en betydande roll att tidigt upptäcka och erbjuda 

omvårdnadsstöd till den friska livspartnern. Det skulle kunna minska lidandet, öka välbefinnandet 

och stärka dennes livskvalitet.  

Litteraturstudiens resultat visar att samtliga artiklar framför att en förändring skedde, det vill säga 

förändring av ansvar, rutiner och i parrelationen när ena personen insjuknat i demenssjukdom. 

Förmågor att klara av vardagliga sysslor förlorades och livspartnern fick ta större ansvar i vardagen 

och över sin demenssjuka partner. Förändringar i bland annat rutiner gjordes för att kunna leva 

som förr men friska livspartners blev tillslut införstådda med att förändringarna var oundvikliga 

och att vardagen blev mer begränsad. Att vara livspartner till någon med demenssjukdom 

medförde att parrelationen och partnern med demenssjukdom befann sig i en förändringsprocess. 

Det resulterade i att den friska livspartnern pendlade mellan att uppleva samhörighet med och 

avskildhet från sin partner med demenssjukdom. Det kan vara en stor belastning att leva med 

någon med demenssjukdom och därför vill författarna återigen belysa vikten av att sjuksköterskor 

som kommer i kontakt med demenssjukdom bör arbeta efter Nationella riktlinjer för vård och 

omsorg vid demenssjukdom (Socialstyrelsen 2010) för att på bästa sätt kunna ge friska livspartners 

det stöd de behöver. 
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Vardagslivet och hur tid i parrelationen spenderades var något som förändrades när partnern 

insjuknade i demenssjukdom. Även sociala aktiviteter och den intima relationen minskade. 

Habermann (2000) beskriver friska livspartners upplevelser av att leva med en partner med 

Parkinsons sjukdom. Där beskrivs det att förändringar och anpassningar som livspartners fick göra 

upplevdes som en ständig utmaning för den friska livspartnern. Förändringar i aktiviteter utanför 

hemmet minskade och det sågs som ett praktiskt hinder. Habermann (2000) beskriver likheter 

med resultat av denna litteraturstudie och det visar att förändringar i så väl vardagslivet, 

parrelationen, intimitet och det sociala livet även förekommer utanför par där en partner har en 

demenssjukdom. Även i Vukicevic, Heraghty, Cummins, Gopinath and Mitchell (2015) kan man 

utläsa att friska livspartners till en partner med åldersrelaterad makuladegeneration prioriterar 

sina egna behov sekundärt. En konstant oro upplevdes för sin partner och det resulterade att friska 

livspartners upplevde en känsla av psykiskt lidande och en förändrad livsstil. 

Teorianknytning 

Utvecklingen av Dorothea Orems generella omvårdnadsteori har sitt ursprung i observationer av 

sjuksköterskors kunskap om att bedriva god omvårdnad. Däremot fann Orem problem hos 

sjuksköterskor gällande att uttrycka och dela sin kunskap om omvårdnad (Hartweg 1995, s.59). 

Orem beskriver att egenvård handlar om att ta eget initiativ till att utföra aktiviteter för att bevara 

sitt välmående, sin hälsa och främja sin livskvalitet. I Orems generella omvårdnadsteori har bland 

annat tre teorier utformats: teorin om egenvårdsbrist, teorin om egenvård och teorin om 

omvårdnadssystem (Renpenning & Taylor 2003). 

 

Enligt Hartweg (1995, s.71) påstår Orem att egenvård är ett inlärt och målinriktat beteende med ett 

specifikt syfte som utförs genom en medveten handling. Vidare menar Orem enligt Hartweg (1995, 

s.68) att det är personen själv som utför egenvård, förutsatt att hen är mogen eller under 

mognadsprocess. För en person som är sjuk eller i ett tillstånd där förmåga eller färdighet att utföra 

egenvård som tidigare är nedsatt, utförs egenvården av exempelvis en familjemedlem och benämns 

då som “närstående-omsorg”, som definieras som en genomförd handling i avsikt att tillfredsställa 

personens egenvårdskrav. 

Samtliga artiklar som granskats i denna litteraturstudie redogör för att den demenssjuka partnern 

är fullständigt beroende av sin friska livspartners omsorg. När författarna tolkade sitt resultat 

utifrån Orems teori (Hartweg 1995, s.68) framkom det att den demenssjuka partnern hade 

begränsningar, nedsatta förmågor och färdigheter för att utföra viss egenvård. Författarna tolkar 

utifrån resultatet av litteraturstudien att den friska livspartnern blir ansvarig för “närstående-

omsorg” och har en stor betydelse för att den demenssjuka partnern ska ha en fungerande vardag. 
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Orem beskriver enligt Hartweg (1995, s.82) att omvårdnadskapaciteten baseras på att utforska sina 

egenvårdskrav och hjälpa andra att hitta deras egenvårdskrav eller kapacitet för “närstående-

omsorg”. Kraft och energi är komponenter som innefattar alla kroppens funktioner och lägger 

grunden för vilket egenvårdskrav eller vilken kapacitet som finns för att ge “närstående-omsorg”. 

Exempelvis Alzheimers sjukdom innefattar ett fullständigt kompenserat omvårdnadssystem som 

kännetecknas av att motoriken ofta är bibehållen medan andra energikomponenter är försatta ur 

spel, vilket kräver ständig övervakning. Känslan av ständig övervakning återfinns i artiklar som 

ingår i resultatet. Det framkommer i flertalet artiklar som granskats att den friska livspartnern får 

eller omedvetet tar en roll som innebär att ge “närstående-omsorg” till sin partner med 

demenssjukdom när förändringar sker i samband med sjukdomen. 

Metoddiskussion 

Författarna har valt att studera friska livspartners upplevelse av att leva med en partner med 

demenssjukdom. Det var den personliga upplevelsen om ett specifikt område som författarna ville 

komma åt, därför ansåg författarna att artiklar med kvalitativ metod mest lämpliga att använda i 

denna litteraturstudie. Kvalitativ metod används när en djupare förståelse av personens egna 

upplevelser eller erfarenheter söks (Segesten 2012, s.99) därför anser författarna sitt val av metod 

som lämpligt i relation till litteraturstudiens syfte. Författarna valde att exkludera studier med 

kvantitativ metod eftersom författarna ville studera upplevelser och känslor (Willman et al. 2011, 

s.62). En nackdel med att exkludera studier med kvantitativ metod är att resultatet av denna 

litteraturstudie inte kan generaliseras över befolkningen på grund av bland annat det låga antalet 

deltagare. Författarna ansåg relaterat till syftet att det var en fördel och en styrka att välja en 

kvalitativ metod eftersom de ville belysa individens enskilda upplevelser, vilket är relevant till 

syftet. Litteraturstudien hade kunnat få en högre validitet ifall författarna hade haft god kunskap 

om både kvalitativ och kvantitativ metod och haft erfarenhet från tidigare forskning. En fördel med 

att exkludera artiklar om studier där kvantitativ metod tillämpats är att författarna har minimerat 

risken för feltolkningar. 

 

Analysen av artiklarna genomsyrades av Fribergs (2012, s.127-129) och Dahlborg-Lyckehages 

(2012, s.168-169) tankesätt vid kvalitativ analys. Författarna läste samtliga artiklar individuellt och 

helt oberoende av varandra för att öka trovärdigheten. Sedan diskuterade och reflekterade 

författarna gemensamt över innehållet i varje artikel för att öka validiteten (Willman et al. 2011, 

s.93). Författarna kodade intressanta och relevanta delar för att slutligen samla dem under 

meningsbärande ord. Kategorier och underkategorier växte fram under bearbetningen av data. 

Något som författarna upplevde som svårt var att placera vissa meningsbärande ord under en viss 

kategori på grund av att de kunde passa in under flera. Det löstes genom att författarna diskuterade 
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innebörden av varje meningsbärande ord och vart det bäst skulle passa in. På så sätt fastställde 

författarna tillsammans kategorier och underkategorier som utgör resultatet i litteraturstudien. 

 

Nio artiklar analyserades och användes i litteraturstudien. Ett problem som uppstod vid 

sammanslagningen av de nio artiklarnas resultat var att Madsen & Birkelund (2012), Samuelsson et 

al. (2001) och Vellone et al. (2008) intervjuade personer som hade olika relationer till den 

demenssjuka personen, medan resterande artiklar handlade om livspartners. Författarnas 

ställningstagande till att inkludera Madsen & Birkelund (2012), Samuelsson et al. (2001) och 

Vellone et al. (2008) var att endast ta med beskrivna upplevelser från de medverkande friska 

livspartners och utesluta resterande intervjuade personer. Trovärdigheten kan minska eftersom 

studierna innefattar flera olika intervjuade personer. Författarna ansåg att dessa artiklar hade 

tillräcklig trovärdighet för att ingå i denna litteraturstudie då friska livspartners upplevelser och 

känslor återfanns i resterande artiklar (Harris et al. 2011; Hellström et al. 2007; Johansson et al. 

2014; O’Shaughnessy et al. 2010; Paun 2003; Persson & Zingmark 2006). 

 

Författarna har valt att söka vetenskapliga artiklar på databaserna Cinahl och PubMed. En fördel är 

att författarna har god kunskap om dessa databaser, medan en nackdel är att artiklar på andra 

databaser har uteslutits som kunde ha gett ett bredare resultat. Urvalet av artiklar har skett genom 

att följa de exklusions- och inklusionskriterier som bestämts inför litteraturstudien. Genom olika 

sökningar har författarna gått stegvis tillväga för att hitta relevanta artiklar. Att läsa titeln utgjorde 

första steget, andra steget var att läsa abstraktet och tredje steget var att läsa resultatet för att 

slutligen få en fördjupad förståelse för resterande artikelinnehåll. 

 

Något författarna reflekterat över är att alla artiklar som ingår i litteraturstudien innefattar olika 

demenssjukdomar, varav en del handlar om ovanliga demenssjukdomar. Trots detta är det inte 

något som författarna bedömer ha påverkat resultatet då syftet med litteraturstudien inte var att 

belysa upplevelser av att vara livspartner till en person med en speciell sjukdom. Men givetvis är 

det rimligt att friska livspartners kan påverkas på olika sätt beroende på vilken typ av 

demenssjukdom den sjuka partner har. 

 

När författarna exkluderat andra deltagare förutom livspartners så var antalet deltagare i 

litteraturstudien totalt 102 stycken. Könsfördelningen bland deltagarna var 43 kvinnor, 18 män och 

för de resterande 41 framkom inte könet. De övriga deltagarna som hade en annan relation till den 

demenssjuke personen som författarna valde att exkludera var totalt 28. Författarna valde att 

neutralisera könet i litteraturstudien på grund av att syftet var upplevelsen av att leva med en 

partner med demenssjukdom och författarna ansåg det inte relevant att skilja könens upplevelser 
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åt. Åldersintervall eller medelålder på de friska deltagande livspartners gick inte att fastställa på 

grund av att alla artiklar benämnde ålder på olika sätt. Tre artiklar inkluderade andra 

familjemedlemmar i åldersspannet vilket hade gett en felaktig medelålder ifall författarna valt att 

redovisa det. 

 

Samtliga nio artiklar är gjorda i västvärlden, där sju stycken är från Europa och två från USA. Det 

innebär att författarna beskriver upplevelser från västvärlden men främst Europa där livsvillkor 

och levnadsstandard påminner om varandra. Det ger litteraturstudiens resultat en ökad 

trovärdighet. Däremot kan det vara svårt att överföra litteraturstudiens resultat inom ett område 

som inte är likartat det vill säga där levnadsstandaren och livsvillkoren är annorlunda. 

 

Under kvalitetsgranskningen uppmärksammade författarna en bristande kunskap hos sig själva 

och brister i riktlinjerna för hur en kvalitetsgranskning ska genomföras. Författarnas kompetens för 

bedömning av varje kategori enligt skalan “låg”, “medel” eller “hög” kan ifrågasättas eftersom 

författarna inte har tidigare erfarenhet inom området. Något som kan reducera trovärdigheten i 

litteraturstudien är att alla artiklar som ingår är skriven på det engelska språket. Därför bör 

reservation för feltolkningar och översättnings fel finnas eftersom författarna inte har engelska som 

modersmål.  

 

Sammanfattningsvis anser författarna att det framtagna resultatet besvarar litteraturstudiens syfte 

eftersom upplevelser och erfarenheter att leva med en partner med demenssjukdom belysts i 

resultatet. Både positiva och negativa känslor, förändringar som sker och hur man hanterar känslor 

som uppstår har framkommit i resultatet samt att friska livspartners beskrev liknande upplevelser 

och känslor. 

Forskningsetisk diskussion 

Etiska aspekter är viktiga att ta hänsyn till vid genomförandet av en litteraturstudie. Ett 

inklusionskriterium författarna valde var att alla artiklar skulle vara etisk granskade och godkända 

av en etisk kommitté. Författarna valde det som ett kriterium med anledning att de inte vill belysa 

någon livspartners upplevelse där det på grund av forskning uppstått negativa konsekvenser för 

livspartnern eller den demenssjuka partnern.  

 

För att kontrollera artiklarnas etiska tillstånd sökte författarna först information i artiklarna. 

Nämndes inte etiskt tillstånd där kontrollerade författarna tidsskrifternas hemsidor för information 

och för ett fåtal artiklar kontrollerades det etiska tillståndet på International Committee of Medical 

Journal Editors [ICMJE] (2015). Vidare har noggrannhet tillämpats för att inte utesluta något ur 
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artiklarna som är relevant i relation till litteraturstudiens syfte. Författarna har också med 

försiktighet försökt tolkat artiklarnas innehåll utan egna värderingar. Dahlberg, Dahlberg & 

Nyström (2008, s.147) menar att även om man har en acceptans till sina känslor och är medveten 

om att man inte kan styra dessa så vill man kunna ha kontroll över sina tankar och åsikter. Piagets 

teori belyser att författarna inte är helt medvetna om hur deras åsikter formas och hur miljön 

tolkas. Miljön och biologiska faktorer påverkar oss när vi ställs inför nya situationer och försöker 

förstå dessa. Vidare belyser Dahlberg et al. (2008, s.134) att det inte spelar någon roll vem du är 

utan alla påverkas omedvetet i sin åsikt och av sin livsvärld. 

 

Konklusion 

Upplevelsen av att leva med en demenssjuk partner medför att den friska livspartnern påverkas 

både fysiskt och psykiskt. Denna litteraturstudie har visat att förändringar sker i parets vardag och i 

den demenssjukes personlighet, vilket medför att den friska livspartnern måste anpassa och 

förändra vardagen efter den demenssjuke partnerns förmågor och färdigheter. Författarna anser 

att sjuksköterskan har en viktig roll att minska de negativa känslorna som friska livspartners 

upplever samt att underlätta för dem att acceptera sjukdomen och ändå uppleva välbefinnande och 

livskvalitet i tillvaron. Det är även viktigt att sjuksköterskan i omvårdnadsarbetet hjälper den friska 

livspartnern att lyfta fram positiva känslor i relationen med den demenssjuka partnern.  

Författarna upplever att det finns vetenskaplig forskning med huvudfokus på vad närstående 

upplever av att leva med en demenssjuk partner. Däremot upplever författarna en brist i forskning 

kring demenssjukdom gällande vilka åtgärder som är eller bör vara mest relevanta att vidta 

relaterat till anhörigas upplevelser. Därför anser författarna att vidare forskning behövs kring stöd 

och åtgärder för att uppnå optimal hälsa hos den närstående. Att sedan utveckla forskningen och 

undersöka vidtagna åtgärders effekt anser författarna skulle vara betydelsefullt för livspartners 

livskvalitet. Det är viktigt att sjuksköterskan uppmärksammar den friska livspartnerns välmående. 

Genom denna studie hoppas författarna att sjuksköterskan får förståelse för vikten av att fokusera 

på båda makarnas behov av omvårdnad och stöd. 
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2. Författarna läste artikeln och fann att den var av god kvalitet och att den var relevant för 

deras syfte. Därav ansåg författarna den godkänd att ta med i litteraturstudien. 
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och stödgrupper 
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Gemensamt tema: Få förståelse för 
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aspekter specifikt för äldre kvinnor 
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Birkelund, R. 
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Clinical Nursing. 

 

Danmark. 

The path through 

the unknown´: the 

experience of being 

a relative of a 

dementia-suffering 

spouse or parent. 
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och skillnader mellan 
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hermeneutisk 
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Metoden som 

användes var en 

systematisk 
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Malterud. 
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till en annan person (2) och upplevelsen att 

du själv är en elak person (4). Gemensamt 

upplevde alla personlighetsförändringar och 

känsla av att förlora sin partner. Även 

känsla av skyldighet, psykisk smärta, 

ensamhet och börda.  

Grad 1. 
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granskad 

och 

godkänd. 
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Nolan, M och 

Lundh, U. 
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The international 

journal of social 

research and 

practice. 
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Spouses’ strategies 
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with dementia. 
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var att förklara 

upplevelsen av 
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vardagen. 

Intervjuform med 

både partnern och 

personen med 

demens. Enskilda 

intervjuer 5 st under 

en period av 5 år. 

Konstruktivistisk 

grundad teori metod 

användes. 

20 st med 

demenssjukdom och 

deras partners, del 

vill säga 40 

deltagare. I slutet på 

studien (inför sista 

intervjun) hade 2 st 

avlidit. 

Fokus på de friska partners intervjuer 

gjordes. Resultatet visade att det är viktigt 

att i parrelationen prata om saker, finna 

positiva saker och leva i nuet. Det är också 

av vikt att vara tillgiven och känna 

uppskattning men även att göra det bästa av 

saker och ting. Upprätta engagemang var 

också betydande lika så att gå vidare, bli ett 

“jag” från ett “vi”. 

Grad 1.  

 

Etisk 

granskad 

och 

godkänd. 

Samuelsson, 

A.M., Annerstedt, 

L., Elmståhl,S., 

Samuelsson, S.M 

och Grafström, 

M. 

 

År: 2001. 

 

Burden of 

responsibility 

experienced by 

family caregivers of 

eldery dementia 

sufferers. 

Syftet med studien 

var att får en djupare 

förståelse av 

vårdarens börda och 

upplevelse att vårda 

en anhörig med 

demens sjukdom. 

Djupintervjuer som 

analyserades genom 

innehållsanalys. 

av 95 st potentiella 

deltagare valdes 10 

ut till studien. Två 

bortfall tillkom p.g.a. 

av sjukdom (1st) och 

en kunde ej 

medverka (1st). 

Slutligen deltog 8 st.  

I resultatet framkommer det att makarna i 

studien upplever störst börda, skyldighet, 

oro, stress och ilska. Familjevårdare 

upplever hög emotionell börda som 

utmärker sig mest i tidigt förlopp jämfört 

med medel och svårt stadium.  

Grad 2. 

 

Etisk 

granskad 

och 

godkänd. 
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Scandinavian 

Jurnal of caring 

sciences. 

 

Sverige. 

 

Författare, år, 

tidsskrift, land 

Titel Syfte Metod Urval Resultat Kvalitet, 

etik 

Persson, M och 

Zingmark, K. 

 

År: 2006. 

 

Scandinavian 

Journal of 

occupational 

therapy. 

 

Sverige. 

Living with a person 

with Alzheimer´s 

disease: Experiences 

related to everyday 

occupations. 

Belysa upplevelsen av 

dagliga aktiviteter 

bland man/fru som 

lever med en person 

med Alzheimers 

sjukdom.  

Fenomenologisk och 

hermeneutisk 

tolkning användes. 

Enskilda intervjuer 

gjordes som varierade 

mellan 30-75 

minuter. 

8 st deltagande 

man/fru. 5 kvinnor 

respektive 3 män. 

Studien visade att vara make/maka och leva 

med en person med Alzheimers sjukdom 

påverkar den dagliga vardagen och 

förändrar livssituation. Maken/ makan 

lever med samma person som tidigare men 

personen förändras på grund av sjukdomen 

vilket förändrar deras relation som par. 

Grad 2. 

 

Etisk 

granskad 

och 

godkänd. 

Harris, S.M., 

Adams, M.S., 

Zubatsky, M och 

White, M. 

 

A caregiver 

perspective of how 

Alzheimer´s disease 

and related 

Undersöka och förstå 

den individuella 

upplevda upplevelsen 

hos en vårdgivare för 

en Alzheimers sjuk 

Fenomenologisk 

analysmetod 

användes. Öppna 

frågor i intervjuform 

användes. 

10 st deltagare 

intervjuades. Av 

dessa var 4 st män 

och 7 st kvinnor. Alla 

var fru/man, gifta 

Resultatet grundades på fem kategorier. 

Kvalitén på äktenskapet (1). Konsekvenser 

av Alzheimers sjukdom och relaterade 

sjukdomar (2). Effekter på relationen på 

grund av sjukdomen (3). Hanterings 

Grad 2. 

 

Etisk 

granskad 
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År: 2011. 

 

Aging and Mental 

Health. 

 

USA. 

disorders affect 

couple intimacy. 

person eller liknande 

tillstånd. 

och vårdade sin 

respektive. 

strategier (4). Graden av intimitet i 

relationen (5). 

och 

godkänd. 

Författare, år, 

tidsskrift, land 

Titel Syfte Metod Urval Resultat Kvalitet, 

etik 

Vellone, E., Piras, 

G., Talucci, C och 

Cohen, M.Z. 

 

År: 2008. 

 

Journal of 

advanced 

nursing. 

 

Italien. 

Quality of life for 

caregivers of people 

with Alzheimer´s 

disease. 

Syftet är att beskriva 

meningen av 

livskvaliteten för 

vårdare av personer 

med Alzheimers 

sjukdom och att 

identifiera faktorer 

som påverkar 

livskvaliteten. 

Inspelade semi 

strukturerade 

intervjuer 

analyserades 

fenomenologiskt och 

hermeneutiskt. 

 

 

 

 

32 deltagare, varav 

21 st var kvinnor och 

11 st män. 21 st av 

deltagarna var 

man/fru och ingick i 

äktenskap. 

Rekryterades då de 

följde med sin 

anhörige på 

sjukhusbesök. 

Livskvaliteten hos vårdaren påverkades 

utifrån hur den Alzheimers sjuka partners 

hälsa var. Många vårdgivare upplevde att 

deras livskvalitet skulle öka om de var mer 

oberoende av personen med Alzheimers 

sjukdom. Även mer hjälp kring 

omvårdnaden önskades men har inte valts 

in då den Alzheimers sjuke tydligt inte velat 

ha någon hjälp. Stress och oro inför 

framtiden var också centrala begrepp kring 

vårdarnas livskvalitet. 

Grad 2. 

 

Etisk 

granskad 

och 

godkänd. 

O´Shaughnessy, 

M., Lee, K och 

Lintern, T. 

 

År: 2010. 

Changes in the 

couple relationship 

in dementia care. 

Undersöka 

make/makas 

upplevelse/ 

erfarenhet av deras 

inverkan på hur deras 

Semi strukturerade 

intervjuer med 

fenomenologisk 

analys metod. 

7 deltagare, 5 fruar 

och 2 makar. 

Deltagarna vårdade 

sin livspartner med 

demenssjukdom i 

Resultatet av studien utgör fyra teman. 

Samhörighet och avskildhet (1). Balans 

mellan sina egna behov och sin 

makes/makas behov (2). Veta och inte veta 

Grad 2. 

 

Etisk 

granskad 
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The Internatinal 

journal of social 

research and 

practice. 

 

Storbritannien.  

partners kognitiva 

försämring påverkar 

deras par relation och 

löften de gett 

varandra. 

moderat stadium i 

hemmet. 5 av 

livspartners var 

diagnotiserade med 

Alzheimers sjukdom, 

1 med Lewy body 

demens och 1 utan 

specifik diagnos. 

framtiden (3). Finna kontrollen mellan 

emotionella och praktiska strategier. 

och 

godkänd. 

Författare, år, 

tidsskrift, land 

Titel Syfte Metod Urval Resultat Kvalitet, 

etik 

Johansson, L., 

Björklund, A., 

Sidenvall, B och 

Christensson, L. 

 

År: 2014. 

 

Journal of Aging 

Research and 

Clinical Practice. 

 

Sverige. 

Spouses´experiences 

of mealtimes with a 

partner suffering 

from dementia. 

Syftet var att 

undersöka och 

beskriva 

maken/makas 

upplevelse av 

måltider där 

makens/makans 

partners har en 

demenssjukdom. 

Kvalitativ explorativ 

och beskrivande 

intervju användes. En 

tematisk analys 

genomfördes. 

10 deltagare, 6 

kvinnor och 4 män. 

Deltagarna blev först 

intervjuade 6-12 

månader efter att 

deras partners deltog 

i ett projekt om mat, 

träning och 

minnesförlust. 

Intervjuerna var 13-

45 min långa, 

spelades in och 

transkriberades ord 

för ord. 

Studien visade att måltiderna är viktiga 

både från nutritions intags perspektiv och 

för att förstå det dagliga livet och vilka 

utmaningar som uppstår för paret. 

Upplevelsen varierade vilket indikerar att 

vilket slags stöd som behövs och hur är 

individuellt.  

Grad 1. 

 

Etisk 

granskad 

och 

godkänd. 

 

 


