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Abstrakt  

Bakgrund: Att vara livspartner till en person som lever med en demenssjukdom kan vara en 

situation som den berörda omöjligen kunnat föreställa sig innan den inträffat. Syfte: Syftet var 

att belysa upplevelser av att vara livspartner till en person med demenssjukdom. Metod: 

Vetenskapliga artiklar har analyserats och sammanställts till en litteraturöversikt. Både 

kvalitativ och kvantitativ metod har använts. Resultat: Det vardagliga livet förändras när ens 

partner drabbats av en demenssjukdom. Känslor som uppkommer kan inkludera allt ifrån 

ensamhet, skuld och frustration. Förändringen av relationen kan av många upplevas som en 

konflikt i äktenskapets tidigare roller då dessa förändras när en person drabbas av en 

demenssjukdom. Diskussion När rollerna i ett partnerskap förändras och livspartnern 

upplevde det svårt att acceptera demenssjukdomen var det viktigt med stöd. Roys 

omvårdnadsteori innebär att människan måste få stöd för att bearbeta förändringar som 

uppstod detta kan förmå människan att anpassa sig. Slutsats: Många livspartners lever i ett 

ständigt sorgearbete där en person som fortfarande är vid liv sörjs som om denne gått förlorad i 

demenssjukdom. Studien har bidragit med en ökad förståelse för hur det upplevs att vara 

livspartner till en person med demenssjukdom. 

 

Nyckelord: Anhörig, demenssjukdom, erfarenheter, litteraturöversikt, livspartner, upplevelser. 
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Introduktion 

Relationen och samspelet mellan livspartner, sjukvårdpersonal och patient är en viktig aspekt i 

vården av alla typer av sjukdomar vare sig de är somatiska eller psykiska. Det finns olika 

perspektiv att se på samspelet och vi har fokuserat på tillvaron som livspartner till en person 

med demenssjukdom.  

 

Bakgrund 

Demens är en sjukdom som drabbar hjärnan hos både kvinnor och män i olika åldrar, vanligast 

med en debut efter 65 års ålder. Det finns olika typer av demens som drabbar olika delar av 

hjärnan. Benämningen demens som används i folkmun är ett samlingsbegrepp för dessa 

sjukdomar (Edberg, 2009, s.751-752). Demens delas in i tre grupper: vaskulär, primärdegenerativ 

och sekundär demenssjukdom. Vid vaskulär demenssjukdom är multiinfarktdemens vanligt och 

detta uppkommer efter någon form av blödning. Vid primärdegenerativ demenssjukdom sker 

en process i hjärnvävnaden av oklar orsak, Alzheimers demenssjukdom tillhör denna grupp. 

Sekundära demenssjukdomar kan vara ärftliga men kan även uppkomma om man har, eller 

haft, vitamin B12-brist eller överkonsumtion av alkohol (Larsson & Rundgren, 2010, s.295).  

Livspartner är ett begrepp som används i denna uppsats och det innefattar make/maka, sambo 

och särbo till personer med demenssjukdom. Quinn, Clare, Pearce och Van Dijkhuizen (2008) 

beskriver att i ett tidigt stadium av insjuknandet i demenssjukdom, kan både livspartnern och 

personen med demenssjukdom leva i förnekelse. I en studie av Stokes, Combes och Stokes 

(2014) framkommer det att när personen med demenssjukdom förändras och blir mer beroende 

av hjälp från livspartnern. Det kan då vara behövligt att livspartnern anpassar sig efter personen 

med demenssjukdom. Personen med demenssjukdom är inte sig lik och kan ibland uppträda på 

ett främmande sätt. Strang, Koop, Dupuis-Blanchard, Nordstrom och Thompson (2006) förklarar 

att när personen med demenssjukdom inte längre, på grund av att demenssjukdomen 

utvecklats, kan bo hemma och behöver flytta till ett särskilt boende, kan förhållandet mellan 

parterna förändras.  
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När en person drabbas av en demenssjukdom kommer dennes minne, personlighet, kognitiva 

förmåga och i vissa fall kommer den fysiska förmågan att förändras. Detta kommer leda till att 

livspartnern som vårdar personen med demenssjukdom tvingas hjälpa till med att ständigt vara 

till hands när minnet tryter, uppskatta personen även när personligheten förändras, hjälpa till 

vid måltider och toalettbesök för stöd vid kognitiva nedsättningen och tunga lyft om personens 

fysiska förmåga avtar (Socialstyrelsen, 2016).   

Quinn, Clare, McGuiness, och Woods (2013) beskriver att den vårdande relationen börjar när 

personen med demenssjukdom blir allt mer beroende av hjälp. Både personen med 

demenssjukdom och livspartnern som vårdar personen måste vänja sig vid förändringen att 

behöva mer stöd i det vardagliga livet. Roller som tidigare varit självklara i förhållandet kan 

komma att förändras, vilket kan vara svårt att anpassa sig till. Bowen, Gonzalez, Edwards och 

Lippa (2014) hävdar att det dagliga livet kan påverkas på många sätt. Delar av det som kan 

påverkas kan vara umgänget som paret tidigare haft tillsammans. Även den ekonomiska 

situationen kan komma att förändras då de kan ha burit ett gemensamt ansvar. 

Enligt Socialtjänstlagen (SOL, 2001: 453), 7 §, är det som livspartner viktigt att söka hjälp tidigt 

innan det har gått så långt att orken tryter. Trots att de närstående har laglig rätt till stöd så sliter 

de ont. I varje kommun finns hjälp att få i form av hemtjänst, rehabilitering under dagtid och 

dagverksamhet. En individuell plan för personen ska upprätthållas av kommunen tillsammans 

med landstinget där det ses över vilka insatser personen är i behov av. Detta benämns som 

vårdplanering och utförs tillsammans med personen och dennes närstående.  Om det inte längre 

är möjligt att vårda den demenssjuke i hemmet finns det i varje kommun särskilda boenden där 

kommunerna har skyldighet att erbjuda särskild service för de i samhället som behöver det, och 

där de har tillgång till personal dygnet runt. 

Kelsey, Laditka och Laditka (2010) skriver att personer med demenssjukdom ska flytta till ett 

boende kan detta upplevas som allt ifrån att livspartnern inte duger till att detta kunnat 

förhindras ifall denne kämpat lite till.  Det upplevs för livspartnern som en lättnad att personen 

med demenssjukdom kommer få det mycket bättre och även känna sig lycklig på boendet. 

Ducharme, Kergoat, Coulombe, Lévesque, Antoine och Pasquier (2014) skriver i en studie att 

behovet av stöd från andra familjemedlemmar och även det professionella stödet bör 
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upprätthållas för livspartners som vårdar en personer med demenssjukdom. Mer än 70 procent 

av deltagarna som deltog i studien ville få ta del av ytterligare stöd och information gällande 

vilken rätt till hjälp de har. Exempelvis hur de kan gå till väga för att tillämpa anpassning i 

hemmet för att detta ska lämpa sig för livspartner.  

 

Teoretisk referensram 

 

Roy (2009) beskriver sin teori Roy Adaption Model (RAM) som har humanismen som grund. 

Grundaren till RAM är omvårdnadsteoretikern Callista Roy men där även andra teoretiker 

sedan 1960-talet har utvecklat teorin. Roy beskriver att påverka miljön i hemmet och att ha 

förmåga att anpassa sig till nya förändringar är hennes sätt att förklara behovet av adaptiv. 

RAM:s fyra adaptiva funktioner är fysiologiska funktioner, självuppfattning, samhörighet samt 

relation och rollfunktioner. De fysiologiska funktionerna beskriver Roy som de mest primära, de 

funktioner människan behöver för att existera. De funktioner som anses nödvändiga är syre för 

att människan ska andas, näring i nutrition och nödvändig elimination, sömn och tak över 

huvudet. Med självuppfattning menar Roy att detta kan delas upp i det fysiska och det 

personliga jaget. Där det personliga jaget har jag förväntningar och jag ideal tillsammans med 

jag-konsekvens och ett andligt jag. Det fysiska jaget handlar om hur personen upplever sin 

kropp generellt. Samhörighet och relation, menar Roy är att människor upplever en känsla av 

trygghet när de känner kärlek och känslomässig samhörighet samt mänskliga relationer. 

Rollfunktioner är oundvikliga för människan då alla, på något vis, är indelade i någon form av 

roll eller roller. Dessa roller kan delas in i tillfälliga, primära och sekundära roller. Roy (2011) 

beskriver att denna modell syftar till att genom acceptans förbättra relationer och främja 

personliga och miljömässiga förändringar.  
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Problemformulering 

Att vara livspartner till en person med demenssjukdom innebär att det dagliga livet förändras. 

Även personer med demenssjukdom förändras och kan bli beroende av sin livspartner i det 

vardagliga livet. Denna litteraturöversikt fokuserar på livspartnerns upplevelser, eftersom de 

lever med detta varje dag, är deras upplevelser viktiga. Som sjuksköterska är livspartnern en 

viktig del i vårdandet av en person med demenssjukdom.  Genom denna litteraturöversikt 

önskar författarna, genom att uppmärksamma livspartnernas upplevelser, få en ökad förståelse 

för deras situation.   

 

Syfte 

Syftet var att belysa upplevelser av att vara livspartner till en person med demenssjukdom. 

 

Metod 

Design 

Uppsatsen är en litteraturöversikt som enligt Friberg (2012, s. 133) är en design som fokuserar på 

befintlig forskning kring ett omvårdnadsområde. Genom att skapa en uppfattning kring den 

aktuella forskningen som belyser det valda ämnesområdet utförs arbetet genom sökande, 

bearbetning och granskning för att forma en uppfattning beträffande detta. I en 

litteraturöversikt kan både kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderas eftersom intresset 

ligger på vad forskningen säger kring det valda området.  

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Studier som fokuserade på livspartners upplevelser av personer med demenssjukdom är 

inkluderade. Eftersom uppsatsen inte hade fokus på någon specifik demenssjukdom är samtliga 

former av demens inkluderade. Personer med demenssjukdom som bodde kvar i hemmet eller 

på särskilt boende inkluderades. För att inkluderas i litteraturöversikten skulle artiklar vara 

skrivna antingen på svenska eller engelska och vara publicerade mellan 2006-2016. Artiklarna 
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granskades med hjälp av Carlsson och Eimans granskningsmall (2003) för uppnå samma 

standard på samtliga artiklar i resultatet. Artiklar med grad 1 och grad 2 inkluderades. 

Närstående och anhöriga såsom barn, föräldrar och övriga släktingar har exkluderats, samt även 

vänner till personer med demenssjukdom.  

 

Litteratursökning 

Litteratursökningen genomfördes enligt (Friberg, 2012, s.137) i ett helikopterperspektiv där 

helheten av det utvalda området inledningsvis överblickades. Genom att inleda 

litteratursökningen med ett helikopterperspektiv ökades kreativiteten och vilket medför en god 

överblick i sökningarna som sedan resulterade i begränsningar av relevanta sökord. 

Litteratursökningarna efter vetenskapliga artiklar har sökts i databaserna PubMed och Cinahl 

under hösten 2016. I syfte att hitta relevanta sökord som överensstämmer med denna 

litteraturöversikts syfte används Mittuniversitetets biblioteks hemsida. MeSH-termer, som 

beskrivs i tabell som [Mesh] och Cinahl-headings, som beskrivs i tabellen som MH, se Tabell 1.  

De begränsningar som använts är publication date: 2006-2016 och language: English, Swedish på 

samtliga sökningar. Sökorden som användes var dementia, spouses, attitude och nursing homes 

i olika kombinationer tillsammans med AND så att samtliga i samma sökning innefattades, se 

Tabell 1.  
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Tabell 1- Översikt av litteratursökningar 

Datum Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Exkluderade Inkluderade 

 

161005 

PubMed 

(("Deme

ntia"[Me

sh]) 

AND 

"Spouses

"[Mesh]) 

AND 

"Attitude

"[Mesh]  

Publication 

Date 2006-2016 

Language: 

English, 

Swedish 

25 *0 

**21 

***0 

****0 

Botsford, J., Clark, C., & Gibb, C. 

Malthouse, R., & Fow, F. 

Meyer, J., Mc Cullough, J., & Berggren, I. 

Mullin, J., Simpson, J., & Froggatt, K. 

161005 

Cinahl 

(MH 

"Nursing 

Homes") 

AND 

(MH 

"Spouses"

) AND 

(MH 

"Dementi

a") 

Publication 

Date 2006-2016 

Language: 

English, 

Swedish 

17 *0 

**13 

***0 

****0 

Førsund, L., Skovdahl,K., R, Kiik., & S, 

Ytrehus 

Helgesen, A.K., Athlin, E., & Larsson, 

M. 

Hennings, J., Froggatt, K., & Payne, S. 

Høgsnes, L., Melin-Johansson, C., 

Norbergh, K.G., & Danielson, E. 

 
 

161005 

Cinahl 

(MH 

"Dementi

a") AND 

(MH 

"Spouses"

) AND 

(MH 

"Attitude

+") 

Publication 

Date 2006-2016 

Language: 

English, 

Swedish 

41 *28 

**8 

***0 

****0 

† 1 

Brown, J., Chen, S., Mitchell, C., & 

Province, A.  

Neufeld, A., & Kushner, K. 

Shim, B., Barroso, J., Gillis, C. L, & 

Davis, L. L. 

Shim, B., Barroso, J., & Davis, L.L  

 

 

*Antal exkluderade artiklar efter lästa titlar. 

** Antal exkluderade artiklar efter lästa abstrakt. 

*** Antal exkluderade artiklar efter läsning av deras helhet. 

**** Antal exkluderade artiklar efter djupare granskning. 

† Antal exkluderade efter läst titel på grund av dubbletter. 
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Urval, relevansbedömning och granskning 

För att välja ut bra artiklar som skulle ge svar på syftet prövades olika sökordskombinationer i 

två olika databaser som var relevanta för syftet, se Tabell 1. Som första steg i urvalet valdes 

artiklarna ut efter läst titel (som ansågs vara relevant till syftet). I nästa steg lästes och 

granskades abstrakten för de artiklar som ansågs uppfylla våra inklusionskriterier och dessa 

kontrollerades därefter i Ulrich Web för att se om tidskriften var vetenskaplig. Steg tre lästes 

artikelns helhet och i steg fyra utfördes en djupare granskning där de artiklar som hade medel 

till hög kvalitet inkluderades. De artiklar som valts ut och ansågs vara relevanta för syftet 

granskades utefter deras kvalitet. Detta gjordes med hjälp av Carlsson och Eimans 

granskningsmall (2003) som är ett kvalitetsbedömningsformulär för både kvantitativa och 

kvalitativa artiklar.  Maxpoängen i bedömningsformulären är 48 poäng för kvalitativa 

respektive 47 för kvantitativa artiklar. En punkt i formuläret handlar om lungcancer men denna 

punkt har exkluderats då denna inte berör ämnet. Maxpoängen blir således 45 poäng för 

kvalitativa och 44 för kvantitativa. Poängen räknas om i procent och delas in i grader från 1 till 3 

där grad ett motsvarar 80 procent, grad två 70 procent och grad tre 60 procent.  Artiklar med 

grad ett och två är inkluderade i denna litteraturöversikt eftersom de ger artikeln hög till 

medelhög kvalitet, se Bilaga 1 och 2.  Efter granskningen jämfördes artiklarna med hjälp av 

färgkodning för att se hur väl de svarade mot syftet. Därefter valdes 12 artiklar ut där en artikel 

har en kvantitativ metod och elva har en kvalitativ metod.  Dessa ingår i denna 

litteraturöversikts resultat.  

 

Analys  

 

 

Figur 1- Översikt av analysprocessen 
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I en litteraturöversikt bedrivs arbetet med färdigt material i form av forskningsartiklar. Som 

Friberg (2012, s.140-141) rekommenderar har genomläsning av artiklarna i helhet samt en analys 

av deras innehåll utförts i syfte att få en förståelse för dem. Senare i processen observeras 

likheter och skillnader i artiklarnas resultat. Efter detta sorteras det funna materialet och 

kategorier skapas utefter det innehåll som speglar samma aspekt (Friberg, 2012, s. 140-141). De 

valda artiklarna lästes igenom ett antal gånger för att hitta likheter, skillnader och för att få en 

förståelse för innehållet. Genom att artiklarna lästes och granskades gavs det en inblick i deras 

valda metod, analys, syfte och huvudresultat. Författarna till denna uppsats utgick från ett 

induktivt arbetssätt då de flesta artiklarna är av kvalitativ metod där fokus låg på upplevelser 

där det inte finns något rätt eller fel svar.  Polit och Beck (2016, s. 48) beskriver att ett induktivt 

arbetssätt när forskarna tar fram information från studiens deltagare som fokuserar på 

deltagarnas upplevelser. Vidare i processen användes färgkodning till samtliga artiklar för att 

enklare kunna identifiera likheterna och skillnaderna i de olika studierna. Därefter 

sammanställdes de olika färgerna som skapade utifrån syftet i denna litteraturöversikt se Figur 1 

för analysprocessen. Det fyra kategorierna som skapades till denna litteraturöversikt redovisas i 

Figur 2. 

 

Förändring i det vardagliga livet 

Känslor av ensamhet, skuld och frustration i relation till vårdandet 

Konsekvens av flytt till särskilt boende 

Blicka framåt och finna mening  

 

Figur 2- Översikt av kategorier 
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Etiska överväganden 

De etiska ställningstaganden som har utförts i denna litteraturöversikt är att samtliga artiklar för 

ett etiskt resonemang eller att tidskriften som artiklarna hämtats ur använder sig av peer 

rewiew, vilket innebär att en granskning genomförts av andra forskare i syfte att bedöma 

vetenskaplig kvalitet. Östlundh (2012, s. 76) beskriver att peer rewiew möjliggör att artiklarna 

kan publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Detta utgör emellertid ingen garanti för att artikeln är 

vetenskaplig, utan att den måste granskas för sig (Östlundh, 2012, s. 12). Författarna har försökt 

att arbeta objektivt med den inkluderade forskningen för att resultatet inte ska spegla egna 

tankar utan ge en rättvisande bild av forskningsläget.  

Resultat 

Detta resultat bygger på tolv vetenskapliga artiklar där elva artiklar är av kvalitativ metod och 

en artikel är av kvantitativ metod. Samtliga artiklar handlar om livspartners till personer med 

demenssjukdom både i hemmet och på boende där artiklarna generellt speglar olika livspartners 

upplevelser. Analysen av artiklarna ledde fram till tre resultatkategorier.  

 

Förändring i det vardagliga livet 

Enligt Brown, Chen, Mitchell & Province (2007) så sker förändringar när en person drabbas av 

demenssjukdom. Förändringar som att personen med demenssjukdom får ändrat beteende, och 

kanske inte kommer ihåg saker, detta drabbar i sin tur livspartnern då denne behöver påminna 

personen med demenssjukdom. Dessa förändringar kan vara svåra att hantera och anpassa sig 

till. Många gånger behöver de vända sig till andra familjemedlemmar eller utomstående för 

hjälp att erhålla hjälp att klara av dessa nya förändringar. Shim, Barroso, Gilliss och Davis (2012) 

beskriver att livspartnerna uttrycker att vårdandet är besvärligt och att detta påverkar deras liv i 

stor utsträckning. Meyer, Mc Cullough och Berggren (2016) instämmer i att det vardagliga livet 

förändras för livspartnern i takt med att personen med demenssjukdom förändras i sin 

personlighet. Känslorna som uppstår för livspartnern kan beskrivas som en bergochdalbana. 

Høgsnes, Melin-Johansson, Norbergh och Danielson (2014) menar att livspartnern kan uppleva 

sig som fånge i sitt eget hem. Personer med demenssjukdom kan i vissa fall uppträda aggressivt, 
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även om personen aldrig tidigare uppvisat sådana tendenser. Förändringar i personligheten hos 

personen med demenssjukdom kan vara svåra att hantera och förstå som livspartner, framförallt 

de aggressiva förändringarna. 

Botsford, Clark och Gibb (2011) beskriver i en studie upplevelsen av att vara livspartner till en 

person med demenssjukdom inom två olika etniska grupper i Storbritannien. Detta för att bidra 

till förståelsen av eventuella effekter av etnisk bakgrund. Författarna kom emellertid fram till 

slutsatsen att upplevelserna var personliga och inte kopplade till något etniskt ursprung. 

Neufeld och Kushner (2009) beskriver att insjuknandet i demens medförde en stor omställning 

för livspartners. Vissa män hade aldrig tidigare vårdat någon annan människa och att uppgiften 

inte föll sig naturlig för dem. Livspartnern insåg behovet av information och stöd från vänner 

och familj, även om denne var osäker på exakt vilket stöd från omgivningen som krävdes.  

Mullin, Simpson och Froggatt (2011) menar att livspartnern upplever förändringar hos personen 

med demenssjukdom som svåra eftersom de inte längre kan konversera som tidigare. Detta för 

att personen med demenssjukdom kan ha svårigheter att kommunicera, det som sägs ger ingen 

klarhet. Den bristande kommunikationen gjorde det svårt för paret att dela minnen från deras 

liv tillsammans. Det blir en mer ensidig konversation och livspartnern känner att detta har stor 

påverkan på äktenskapet, då dom tidigare känt och delgivit varandras händelser i livet. Enligt 

(Førsund, Skovdahl, Kiik & Ytrehus, 2014) upplever livspartnern det obehagligt när de hindras 

från att leva sitt vardagliga liv på grund av att personen med demenssjukdom saknar förmåga 

att kommunicera. Detta väcker även känslor av frustration hos livspartnern. 

 

Känslor av ensamhet, skuld och frustration i relation till vårdandet 

 

Meyer et al. (2016) beskriver att när personen med demenssjukdom i början av insjuknandet 

blev glömsk, hade hallucinationer och blev misstänksam så upplevde livspartnern detta som 

frustrerade. Detta ledde till att livspartnern blev irriterad, kände sig förvirrad och upplevde en 

stor sorg. När det väl konstaterats att personen hade fått diagnosen demens så upplevde 

livspartnern skuld för att de haft dessa känslor. Shim, Barroso och Davis (2011) beskriver att 

känslor som skuld uppkommer hos livspartnern när denne har tankar om att inte vilja vårda 
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personen med demenssjukdom. Livspartnern kan emellertid även uppleva en känsla av 

tillfredsställelse över att vårda personen med demenssjukdom eftersom denne ännu känner stor 

kärlek till personen. 

Mullin et al. (2011) menar att livspartners ibland upplever sig som vårdare och att det kan vara 

svårt för dem att finna sig i den upplevda rollen. Livspartnern upplever svårigheter att vara 

intim med personen med demenssjukdom och befinner sig mer i den vårdande rollen än som 

kärlekspartner. Det anses vara en plikt att vårda personen med demenssjukdom och 

livspartnern upplever känslor av att denne måste finnas tillgänglig för den behövande personen. 

Shim et al. (2011) beskriver att livspartners, i ett tidigt stadium av insjuknandet, uttryckte att de 

kände frustration över att deras partners drabbats av en demenssjukdom. Mullin et al. (2011) 

hävdar att negativa känslor inför framtiden är vanligt förekommande för livspartnern, då de 

inte vet hur tillståndet för personen med demenssjukdom kommer att utvecklas. Førsund et al. 

(2014) påtalar att ensamheten gör sig återkommande påmind eftersom ett flertal livspartners 

inte längre kan delta i sociala sammanhang tillsammans med en person med demenssjukdom på 

samma sätt som förr. Många livspartners upplever detta som besvärande eftersom de själva 

känner sig starkt bundna till sitt äktenskap. Samtidigt som livspartnern fortfarande upplever 

kärlek till personen med demenssjukdom är känslan av att vara ett kärlekspar däremot borta. 

Mullin et al. (2011) beskriver att tankar som vanligen uppkommer exempelvis kretsar kring hur 

livet skulle kunna se ut om personen med demenssjukdom skulle vara död. En vanlig känsla är 

att personen med demenssjukdom i vissa avseenden redan har avlidit.  

Førsund et al. (2014) beskriver att när livspartnern visar foton från gemensamma händelser 

tidigare i livet så uppkommer minnesbilder för personen med demenssjukdom. Då upplever 

livspartnern känslan av att de är åter i partnerskap, vilket gör ensamheten lättare i just den 

stunden. Vissa deltagare i studien menar att hjälp från annat håll inte kan kompensera 

avsaknaden och frånvaron av partnern.  

Enligt Høgsnes et al. (2014) förekommer känslor ibland av skam som leder till att livspartnern 

undviker gemensamma aktiviteter med familj och vänner. Det kan vara svårt för livspartnern att 

hantera dessa känslor vilket även kan framkalla skuldkänslor. Att livspartnern talar om 

personen med demenssjukdom när denne inte är närvarande kan också medföra en känsla av att 
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baktala sin partner, vilket ibland upplevs som att överge partnern. Att lägga sitt liv åt sidan i 

syfte att ägna all sin tid åt personen med demenssjukdom, både i vaket och sovande tillstånd, 

påverkar såväl livspartnerns sömn som dennes övriga behov, vilka blir åsidosatta. 

 

Konsekvenser av flytt till särskilt boende 

 

Om personen med demenssjukdom flyttar till särskilt boende medför detta ytterligare en 

förändring för livspartnern att anpassa sig till. Från att kunna bo tillsammans med sin partner 

måste livspartnern nu bo ensam i det boende de tidigare delat. Detta skapar ofta känslor av 

ensamhet (Meyer et al., 2016). 

Hennings, Froggatt och Payne (2013) beskriver att livspartnern känner skuld inför personen 

med demenssjukdom när denne flyttas till ett särskilt boende. Dessa skuldkänslor är inte 

övergående, utan kvarstår år efter år. Även Høgsnes et al. (2014) instämmer i att livspartnern 

känner stor skuld över att personen med demenssjukdom tvingas flyttas till ett särskilt boende. 

Detta kan upplevas som ett personligt misslyckande för livspartnern som inte förmår vaka över 

den livskamrat som tidigare varit en jämbördig partner.  Førsund et al. (2014) beskriver att 

starka känslor av ensamhet kan upplevas av livspartnern när personen med demenssjukdom är 

frånvarande och därmed oförmögen att vara ett stöd i tillvaron. Livspartnern upplever då ofta 

dominerande känslor av ensamhet till följd av separationen från sin partner. Shim et al. (2012) 

beskriver att livspartners finner större mening i att ha personen med demenssjukdom kvar 

hemma, och att vårda denne själv, jämfört med de situationer där personen bor på särskilt 

boende. 

 I kontrast till detta menar Mullin et al. (2011) att när personer med demenssjukdom flyttar till 

ett särskilt boende upplever ett flertal livspartners att de får livet tillbaka och känner hopp inför 

framtiden samt tid till att återuppta sitt sociala nätverk och dessutom mer tid för sig själva. Om 

livspartnern däremot inte hälsar på personen med demenssjukdom, om denne vårdas på särskilt 

boende, upplevs ibland känslor av skuld. En liknande positiv effekt beskrivs av Helgesen, 

Athlin och Larsson (2014) i deras studie som belyser att när personen med demenssjukdom 

flyttat till särskilt boende så upplever livspartnern att denne kan överge den vårdande rollen 
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och få mer tid till sin partner vid besöket på boendet. De upplever att de får tillräckliga 

uppdateringar av personalen på boendet vilket har en lugnande inverkan.  

Neufeld et al. (2009) instämmer å andra sidan med Mullin et al. (2011) i att livspartnern 

upplever det som mycket svårt när personen med demenssjukdom är i behov av att flytta till 

särskilt boende. De kan då uppleva en förlust av sitt äktenskap, eftersom paret inte längre lever 

tillsammans, och förlorad inblick i personens liv samt att livspartnern även kan uppleva oro 

över att inte känna tillförlit till den vårdande personalen. 

 

Blicka framåt och finna mening 

 

I en studie som Shim et al. (2012) skriver är det viktigt för livspartnern att hålla sina 

äktenskapslöften och det är i löftena man hittar meningen att vårda personen med 

demenssjukdom, detta ger även livspartnern möjligheter att utvecklas på ett personligt plan.  

Livspartnern känner sig tacksam för var partnern har gjort under äktenskapet och betraktar 

vårdandet som en chans att gengälda tillbaka. Genom att livspartnern har accepterat situationen 

så valde de att ha en positiv inställning och kunna acceptera förlusten av att förlorat partnern 

och vara tacksamma för det de haft.  

Enligt Shim et al. (2012) så kan livspartnerns medkänsla och empati för personen med 

demenssjukdom leda till en värdighet i deras förhållningssätt till personen. Detta för att 

livspartnerns kärlek till personen med demenssjukdom gav vårdandet en känsla av 

meningsfullhet. Malthouse och Fox (2014) beskriver att deltagarna upplever positiva känslor av 

att vara aktiva i vardagen, samt att livspartnern upplever det som positivt även för personen 

med demenssjukdom. Livspartnerna erkände att de upplevde sig nedstämda och att detta 

kunde drabba personen med demenssjukdom. Denna nedstämdhet ledde till inaktivitet och 

initiativbrist hos livspartnern. Nedstämdheten hos livspartnern lättade efter fysisk aktivering 

och livspartnern upplevde det som positivt att motionera.  
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Metoddiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att granska upplevelser av att vara livspartner till en person 

med demenssjukdom. 

 De valda sökorden, som redovisas i Tabell 1, utarbetades och skapades utifrån syftet. Sökorden 

som redovisas i Tabell 1 medförde att tolv artiklar av god kvalitet som speglade 

litteraturöversiktens syfte hittades och att resultatet uppnådde mättnad. De tolv artiklar som 

ingår denna litteraturöversikts resultat kommer från fem olika länder (Sverige, Norge, Kanada, 

USA och Storbritannien). Då denna uppsats handlar om upplevelser var det intressant att 

studera hur dessa upplevs i olika länder. 

 Vid de första litteratursökningarna fick författarna en inblick i hur mycket forskning som fanns 

inom det valda ämnet vilket föranledde begränsningar. Författarna använde sig av både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar. Paulsson (2008, s. 73) beskriver att vid kvalitativ forskning 

efterfrågas undersökning av människans erfarenheter, tankar, upplevelser och attityder. Vid 

kvantitativ forskning är avsikten att kvantifiera och beskriva. Syftet med litteraturöversikten var 

att granska upplevelser och båda metoderna ansågs passa in. Kvalitativ metod speglade 

emellertid denna studies syfte, är förklaringen till varför fler kvalitativa artiklar inkluderats.  

Databaserna Pubmed och Cinahl användes då de fokuserar på omvårdnad, en svaghet i arbetet 

är att inte fler databaser använts då författarna kan ha gått miste om relevanta artiklar.  

Författarna använde sig av MeSH-termer och Cinahl-headings för att erhålla bästa möjliga 

sökresultat utifrån författarnas syfte. Sökningarna efter vetenskapliga artiklar genomfördes med 

två begränsningar: artiklarna fick inte vara äldre än tio år då författarna ville ha tillgång till den 

senaste forskningen och dessutom behövde begränsa träffantalet (publication date 2006-2016). 

För att minska risken för feltolkning valdes artiklar skrivna på engelska och svenska utifrån 

författarnas språkkunskaper.  

Enligt (Friberg, 2012, s. 134) är en litteraturöversikt när belysandet av ett visst område 

eftersträvats. Genom systematiskt arbete med framtagen genom kvalitetsgranskning fås en bild 

av vad som beskriver forskningsområdet. Vid den djupare granskningen som beskrivs som steg 

fyra i Tabell 1 valde författarna att använda sig av Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall 

för både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Under den djupare granskningen exkluderades 
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vissa artiklar. Orsaken till detta var att artiklarna inte speglade författarnas syfte eller förde 

etiska resonemang. Efter granskningen började sammanställningen av artiklarnas likheter och 

skillnader för att därefter påbörja resultatdelen. När resultatet genomarbetades så formade det 

fram kategorier som ger en bra översikt av resultatet. De inkluderade artiklarna visade sig ha 

likartade resultat vilket ökar trovärdigheten för litteraturöversiktens resultat. 

Under skrivandet av litteraturöversikten åsidosatte författarna sina förkunskaper för att kunna 

bearbeta och vara mottagliga för ny kunskap och nya fakta kring ämnet. Fördelarna med 

uppsatsen har varit ett gott samarbete mellan författarna där båda har arbetat systematiskt och 

strävat efter samma mål Målet med litteraturöversikten var författarna överens om innan 

uppsatsskrivandet inleddes. Nackdelarna med litteraturöversikten är det akademiska 

skrivandet där båda författarna svårigheter med detta. Detta åtgärdades genom att ta kontakt 

med Språkverkstaden som har varit till god hjälp. Däremot har uppsatsen även skickats till 

personer som inte är insatta i ämnet för att se om den är begriplig.   

 

Resultatdiskussion 

Syftet var att belysa upplevelser av att vara livspartner till en person med demenssjukdom. 

Litteraturöversiktens huvudresultat är förändringar som uppkommer i det vardagliga livet när 

en person drabbats av en demenssjukdom, upplevelser om hur det är att vara livspartner som 

upplever känslor som ensamhet, skuld och frustration samt vikten av att blicka framåt och finna 

en mening.  

 

I resultatet framkommer att känslor av ensamhet, skuld och frustration uppkommer hos 

livspartnern när dess partner drabbas av demenssjukdom. Caceres, Frank, Mun, Martelly, 

Sadarangi och De Sales (2016) beskriver att livspartnern som vårdar en person med 

demenssjukdom ofta upplever ilska, osäkerhet, rädsla, förvirring, skuld och frustration i 

förstadiet av sjukdomen. Detta för att personen med demenssjukdom förändras och det kan 

vara svårt att anpassa sig till detta. Negativa känslor som att det var en börda att vårda 

personen med demenssjukdom uppkom. Igenkänt är också avsaknad av insikt och motivation 
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hos den vårdande livspartnern (Caceres et al., 2016). Tidigare nämnda känslouttryck 

uppkommer sannolikt till följd av de drastiska förändringarna i relationen. Det kan vara av stor 

vikt att som sjuksköterska vara medveten om dessa förändringar och känslor som uppkommer i 

samband med sjukdomen. På så sett kan sjuksköterskan vara ett känslomässigt stöd till 

livspartnern, vilket stryks av Peeters, Van Beek, Meerveld, Spreeuwenberg och Francke (2010) 

som håller med om att livspartner till en person med demenssjukdom behöver känslomässigt 

stöd för att hantera oron och osäkerheten, samt känslan av att vara den enda personen som kan 

ta hand om personen med demenssjukdomen. Professionellt stöd kan lindra känslorna av 

frustration hos livspartnern med. 

 

I resultatet beskrivs förändring för livspartners på det sociala planet efter det att en person 

drabbats av demenssjukdom (Kasier & Panegyres, 2006) menar att livspartnern kan uppleva det 

som obekvämt att ha vänner på besök på grund av personen med demenssjukdom (Kasier et al., 

2006). I motsats till detta hävdar (Donnellan, Bennett & Soulsby, 2015) att livspartners upplever 

närvaron av vänner och annan familj som positivt och att de är ett bra stöd för livspartnern 

(Donnellan et al., 2015). Stora förändringar i livet sker när människor tvingas omvärdera sitt sätt 

att leva och anpassa sig till nya roller som paret får. Detta i och med att en person drabbats av 

demenssjukdom. Som sjuksköterska i mötet med livspartnern är det viktigt att ge information 

om hur livspartnern ska förhålla sig till den vårdande rollen, samt erbjuda stöd till livspartnern, 

det kan vara känslomässigt stöd samt stöd i omvårdnadsprocessen.  Tourville och Ingalls (2003) 

beskriver Roys omvårdnadsteori, Roys Adaption Model (RAM), och hur denna fokuserar på 

människan och dess omgivning samt hur människan anpassar sig till omgivningen och miljön. 

Rollfunktioner är en adaption och när en person drabbas av demenssjukdom kan rollerna 

komma i äktenskap att påverkas. Adaption kan beskrivas som bearbetning och anpassning och 

handlar om människans förmåga att bearbeta de förändringar som inträffar samt att människan 

förmår att anpassa sig till den nya miljö som uppkommer till följd av förändringen. 

 

I resultatet beskrivs att förändringar inträffar i det vardagliga livet hos livspartnern när dennes 

partner drabbas av en demenssjukdom. Caceres et al. (2016) instämmer i att den upplevda 

förlusten av en person med demenssjukdom, och parets meningsskiljaktigheter, kan få 

livspartnern som vårdar personen att känna sig isolerad och frustrerad samt att förlust av 
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självkänsla hos livspartnern kan uppkomma (Caceres et al., 2016). En möjlig förändring är att 

behöva ta hjälp från övriga familjemedlemmar och gemensamma vänner samt av nödvändiga 

professionella stödresurser. Detta kan leda till skuldkänslor hos livspartnern. Pihinney (2006) 

beskriver att livspartnern som vårdar en person med demenssjukdom dagligen hjälper personen 

med aktiviteter och är de flesta fall vid personens sida dygnet runt. Om livspartnern inte vill 

lämna personen med demenssjukdom ensam kräver det hjälp från familj och vänner. Med detta 

menas de att livspartnern behöver be andra om hjälp för att personen med demenssjukdom inte 

ska lämnas ensam. Roy (2009) beskriver att känslan av samhörighet får människor att uppleva 

trygghet (Roy, 2009).  För att livspartnern ska uppleva samhörighet kan det vara av vikt att få 

professionellt stöd. Peeters et al. (2010) håller med om att livspartnern behöver stöd och de flesta 

får professionellt support men att många berörda livspartners behöver stöd när personen med 

demenssjukdom är rädd, arg eller förvirrad och att de då upplever brister i det professionella 

stödet med avseende på hur dessa problemsituationer bör hanteras. Livspartnern behöver lära 

sig att hantera beteendeförändringarna hos personen med demenssjukdoms och är i behov av 

kompletterande information inom det området.  

 

Roy (2009)  beskriver om en person drabbas av en sjukdom så förändras rollerna i hemmet och 

livspartnern kan få en vårdande roll i ett äktenskap. Detta kan komma att bli en konflikt 

gällande hur livspartnern rättar sig efter den nya förändringen, vilket kräver förståelse för 

sjukdomen från livspartnern (Roy, 2009). Som framgår i resultatet sker även förändringar i 

äktenskapets roller. Varför detta sker kan bero på att personerna i äktenskapet skapat roller som 

de levt efter. Evans och Lee (2013) beskriver att fruar som drabbats av demenssjukdom lär sina 

makar att laga mat i tidigt stadium av sjukdomen, eftersom de är medvetna om att rollerna 

kommer att förändras när deras demens förvärras vilket medför att mannen kommer att stå för 

de flesta av kökssysslorna. Då krävs det av männen att de lär sig fler sysslor i hemmet än vad de 

tidigare gjort. Det framgår också att makarna hjälper sina fruar i köket för att frun skall känna 

att hon har kvar sin roll så länge hon klarar av det.  

Att blicka framåt och finna mening är en viktig del av resultatet. Det är viktigt för livspartnern 

att ha en positiv inställning trots att paret befinner sig i svårhanterlig situation.  Donnellan et al. 

(2015) beskriver att livspartnern önskar att personen med demenssjukdom fortsätter att ha ett liv 
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med mening och tillfredsställelse genom att fortsätta med de aktiviteter som de fortfarande kan 

genomföra tillsammans. Livspartnern upplever att personen med demenssjukdom är samma 

person som denne var innan sjukdomen och att de tänker fortsätta att leva så. ). I 

sjuksköterskeyrket är omvårdnad viktigt och det främsta är att vilja att utför en god vård, där 

med är det nödvändigt att anpassa sig till patienten. Roy (2011) beskriver att målen för 

omvårdnaden enligt hennes anpassningsmodell är att främja anpassningen till de fyra adaptiva 

lägen (vilka redovisas i bakgrunden) som bidrar till hälsa och livskvalité samt att människan får 

avsluta sitt liv med värdighet (Roy, 2011). Pihinney (2006) beskriver att livspartnern ser på 

personen med demenssjukdom som om sjukdomen vore dold för att personen skall undvika 

känslan av att vara annorlunda och bli generad. På så sätt kan personen med demenssjukdom 

bidra till familjelivet och även delta i gemensamma familjeaktiviteter som tidigare (Pihinney, 

2006). Därför kan det vara viktigt att paret tillsammans finner mening samt att livspartnern 

blickar framåt, genom att paret lever vidare som det tidigare gjort, trots sjukdomen. Evans & Lee 

(2013) beskriver att det var uppenbart att de livspartners som hade accepterat 

demenssjukdomen också hade börjat blicka framåt. Känslan av att vara i ett äktenskap fanns 

fortfarande kvar trots förlusten av partnern. Tourville et al. (2003) förklarar att RAM fokuserar 

på personen och miljön samt att en positiv respons främjar överlevnad och tillväxt. Med en 

positiv inställning kan livspartnern anpassa sig till förändringen tillsammans med sin partner 

som har en demenssjukdom.  

Att som sjuksköterska vara försedd med förståelse om hur livspartners till en personer med 

demenssjukdom upplever sin situation förmodar författarna till denna litteraturöversikt vara av 

relevans för klinisk praktik, då vi arbetar med dessa människor och denna förståelse underlättar 

vårt arbete att hjälpa dem till bästa möjliga situationen. Även frambringa ett lugn hos 

livspartnern genom att som sjuksköterska upprätthålla en god relation till personen med 

demenssjukdomen. Detta genom att ha god kontakt med patienten. Enligt Söderlund, Norberg, 

och Hansebo, (2012) upplever sjuksköterskor en förbättrad kommunikation och närmare 

relationer med personer med demenssjukdom. Det gjorde det enklare för dem att hantera 

situationer som kan vara i svåra i vårdandet av personer med demenssjukdom (Söderlund et al., 

2012).  
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Slutsats 

Att leva som livspartner till en person med demenssjukdom innebär förändringar i det 

vardagliga livet. Känslor av olika karaktär uppkommer och detta kan upplevas som att sörja 

förlusten av person som fortfarande är vid liv, en person förlorad i demenssjukdom. Studien har 

bidragit med en ökad förståelse gällande hur det upplevs att vara livspartner till en person med 

demenssjukdom. Denna kunskap är viktig för att kunna bemöta livspartners till personer med 

demenssjukdom i sjukvården. När sjuksköterskan har kännedom om hur en livspartner 

upplever sin livssituation kan detta underlätta att ge ett tryggt och bra stöd, eftersom 

sjuksköterskan har en ökad förståelse.  

Förslag till fortsatt forskning är att undersöka vårdpersonal, och andra personer som står en 

person med demenssjukdom nära. Agera för att göra livet meningsfullt för personen med 

demenssjukdomen samt att nedteckna deras strategier.   
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Bilaga 1. Granskningsmall 

Exempel på bedömningsmall för studier med kvalitativ metod 

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p) Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod     

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning     

(repeterbarhet möjlig) Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   

Urval (antal, beskrivning,     

representativitet) Ej acceptabel Låg Medel God 

Patienter med     

lungcancerdiagnos Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 

Bortfall med betydelse för Analys saknas /    

resultatet Ja Nej   

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat     

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning     

(redovisning, kodning etc) Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet     

(citat, kod, teori etc) Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av     

egenkritik och felkällor Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     

Överenstämmelse med resultat     

(resultatets huvudpunkter belyses) Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

     

Total poäng (max 48 p) p p p p 

    p 

Grad I: 80%    % 

Grad II: 70%    Grad 

Grad III: 60%     

Titel     

Författare     



 

 

 

 

Bilaga 2. Granskningsmall 
Exempel på bedömningsmall för studier med kvantitativ metod 

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p) Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod     

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning     

(repeterbarhet möjlig) Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Urval (antal, beskrivning,     

representativitet) Ej acceptabel Låg Medel God 

Patienter med     

lungcancerdiagnos Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 

Bortfall med betydelse för Analys saknas /    

resultatet Ja Nej   

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat     

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning     

(redovisning, tabeller etc) Saknas Otydlig Medel Tydlig 
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Grad II: 70%    Grad 
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Bilaga 3. Översikt av inkluderade artiklar.   

Författare 

Årtal Land  

Studiens syfte  Typ av 

studie  

Delt

agar

e 

(/bor

tfall) 

Metod 

Datainsamling  

Analys  

Huvudresultat Kommenta

rer 

gällande 

Kvalitet  

Botsford, J., 

Clarke, C. 

L, & Gibb, 

C. L.  

(2011) 

Storbritann

ien  

 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

upplevelsen av 

att vara partner 

till en person med 

demenssjukdom i 

två olika etniska 

grupper.  

Kvalitativ 

Ground 

theory 

metod  

n=13  

(n=0

) 

Författarna 

genomförde 

intervjuer och 

använde sig av 

minnes 

anteckningar   

Resultatet 

visade att vara 

partner till en 

person med 

demenssjukdom 

hanteras olika i 

varierande 

relationer.  

Poäng 43 

80% 

Grad I  

Browm, J., 

Chen, S., 

Mitchell´, 

C, & 

Province, 

A. (2007)  

USA  

Syftet med 

studien var att få 

en förståelse av 

äldre män som 

vårdar sina fruar 

som har 

sjukdomen 

demens och deras 

sökande efter 

hjälp.  

Kvalitativ  

Ground 

theory 

metod  

n=9  

(n=0

)  

Författarna 

genomförde 

intervjuer. 

Intervjuerna 

analyserades av en 

forskningsgrupp för 

att upptäcka 

kärnkategorier.  

Kärnkategorin 

blev, jag gör 

mitt bästa. 

Processen av 

sökandet efter 

hjälp var att 

stanna hemma 

och ta hand om 

sig själv    

Poäng 39 

80% 

Grad I  

Hege, 

Førsund, 

L,. 

Skovdahl, 

K,. Kiik, R, 

& Ytrehus, 

S.  

2014 

Norge  

Syftet var att 

utforska och 

beskriva 

erfarenheter av 

att förlora 

partnerskap till 

en person med 

demenssjukdom 

som bor på ett 

särskilt boende.  

Kvalitativ 

Grounded 

theory 

metod.   

n=10 

(n=0

) 

Författarna 

intervjuade 

deltagarna och 

intervjuerna 

spelades in. 

Intervjuerna varade 

från 50 minuter till 

2 och en halv 

timme. I analysen 

använde författarna 

komparativ metod   

Livspartners 

upplevelser av 

att förlora 

partnerskap var 

primärt anslutet 

till separation 

från sin partner 

och känsla av 

ensamhet. Det 

var också 

relaterat till 

känsla av 

förlorat förflutet 

och framtid. 

Men dessa 

känslor var inte 

konstanta då 

korta glimtar av 

samhörighet och 

ömsesidighet 

upplevdes.  

Poäng 38 

80% 

Grad I  

 

Helgesson, 

A., Athlin, 

E, & 

Larsson, M.  

2014 

 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

släktingars 

deltagande i den 

dagliga vården av 

 

Kvantitati

v  

Tvärsnitts

studie  

 

n=34

8 

(n=1

15) 

 

Författarna frågade 

ansvarig 

sjuksköterska som 

arbetade på ett 

särskilt boende ifall 

hon kunde hitta 

 

En stor del av 

släktingarna 

berättade att de 

besökte sina 

nära och kära 

varje vecka trots 

 

Poäng 33 

70%  

Grad II  

 

 

 



 

 

 

Sverige, 

Norge  

sina nära och 

kära.  

deltagare som 

uppfyllde 

inklusionskriterier. 

Deltagarna fick 

sedan svara på ett 

frågeformulär.    

det sällan deltog 

i beslut 

angående den 

dagliga vården 

av sina käraste.  

 

 

 

 

 

 

                        

Hennings, 

J., Froggatt, 

K, & Payne, 

S. (2013)  

Storbritann

ien  

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

make/makas 

upplevelser i 

vårdandet av sin 

make/maka som 

har en 

demenssjukdom 

och bor på ett 

särskilt boende.  

Kvalitativ  

Longitudi

nell metod  

n=10 

(n=0

)  

Författarna 

genomförde 

intervjuer, 

sammanlagt blev de 

tre intervjuer under 

en tidsperiod på sex 

månader. 

Deltagarna fick 

även skriva dagbok 

varje dag i fyra 

veckor.  

Något som är 

vanligt är skuld. 

De flesta 

deltagarna 

kände stor skuld 

redan innan 

deras 

make/maka 

hade flyttat till 

särskilt boende.  

Poäng 42  

80%  

Grad I  

Høgsnes, 

L., Melin-

Johansson, 

C., 

Norbergh, 

K, & 

Danielsson, 

E.  

(2013)  

Sverige  

Syftet var att 

beskriva den  

existentiella 

livssituationen av 

make/makar som 

vårdar en person 

med 

demenssjukdom, 

innan och efter 

placering av ett 

särskilt boende  

Kvalitativ  

innehållsa

nalys  

n= 

11  

(n=0

)  

Författarna 

genomförde 

intervjuer som 

analyserades i en 

innehållsanalys.  

Innan flytt till 

särskilt boende 

upplevde 

make/maka 

existentiella 

livssituationer 

som känslor av 

skuld, skam och 

att de var 

isolerade i sitt 

eget hem. Efter 

placering 

upplevde 

make/maka 

fortfarande 

skam men också 

frihet.  

Poäng 39 

80% 

Grad I  

Malthouse, 

R, & Fox, F.  

(2013) 

Storbritann

ien  

Syftet med 

studien var att 

öka förståelsen 

för olika hinder 

till fysiska 

aktiviteter för 

människor med 

Alzheimers 

sjukdom och 

deras 

livspartners. 

Genom att 

utveckla 

aktiviteter är bra 

för både personen 

med 

demenssjudom 

och dennes 

livspartner.  

Kvalitativ  

Induktiv 

analys 

metod  

n=10  

(n=0

) 

Författarna 

genomförde semi-

strukturerade 

intervjuer med 

öppna och slutna 

frågor. Författarna 

använde sig av 

minnesanteckningar 

som spelades in 

efter intervjuerna.    

Resultatet 

illustrerar 

samspelet 

mellan de 

övergripande 

temana: själv, 

andra och par. 

Fysisk aktivitet 

påverkade både 

personen med 

Alzheimers och 

livspartnern.  

Poäng 36 

80% 

Grad I  



 

 

 

Meyer, J., 

Mc 

Cullough, 

J, & 

Berggren, I. 

(2016) 

Sverige  

Syftet med 

studien var att 

beskriva 

make/maka 

upplevelser av att 

leva med en 

person med 

demenssjukdom  

Kvalitativ  

Fenomeno

logisk 

metod  

n=7  

(n=5

)  

Författarna 

genomförde 

intervjuer med 

öppna frågor som 

spelades in och 

transkriberades 

ordagrant.   

Kärnan av att 

leva med en 

person med 

demenssjukdom 

formade 

omfattande 

teman. Från att 

känna 

samhörighet 

med sin partner 

till att känna sig 

ensam, 

Förändringar i 

sin partners 

beteende, 

förändringar i 

det vardagliga 

livet, och en 

förändrad 

framtid.   

Poäng 40  

80% 

Grad I  

Mullin, J., 

Simpson, J, 

& Froggatt, 

K.  

2011 

Storbritann

i-en  

Fokus var att 

studera 

livserfarenheter 

hos makar till 

personer med 

demenssjukdom 

inom 

långtidsvården 

för att få en mer 

holistiskt 

förståelse inom 

detta område.  

Kvalitativ  

Fenomeno

logisk-

analys 

metod  

n=10 

(n=0

)  

Författarna 

genomförde semi-

strukturerade 

intervjuer.  Varje 

intervju spelades in, 

författarna lyssnade 

två gånger på 

inspelningen för att 

uppnå trovärdighet.    

Förbättra 

demensvården 

och 

delaktigheten 

hos makarna för 

att kunna utföra 

relationscentrera

d vård. Vårda 

makarnas 

åsikter och ge 

ett bra stöd.  

Poäng 37 

80% 

Grad I  

Neufeld, A, 

& Eastlick, 

Kushner, 

K.  

2009 

Canada  

Syftet var att 

identifiera 

uppfattningar om 

män som vårdar 

en livspartner 

med 

demenssjukdom 

och de som 

stödjer eller inte 

stödjer dem.   

Kvalitativ 

Etnografis

k studie   

n=34 

(n=0

) 

 

  

Författarna 

intervjuade 

deltagarna två 

gånger. Vid första 

tillfället handlade 

det om erfarenhet. 

Vid andra tillfället 

hade deltagarna 

med sig en dagbok 

som även där 

handla om 

erfarenheter som 

sträckte sig två 

veckor tillbaka.  

För att 

underlätta 

tillgången för 

stödresurser 

måste personal 

förstå 

livspartnerna 

och deras 

förväntningar 

av stöd  

Poäng 35 

70% 

Grad II  

Shim, B., 

Barroso, J, 

& Davis, L. 

L.  

(2011)  

USA  

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

erfarenheten hos 

make/makars 

som vårdar en 

person med olika 

demenssjukdoma

r.  

Kvalitativ  

jämförand

e analys 

metod  

n=25  

(n=4

)  

Studien är en 

sekundär analys där 

författarna 

genomförde 

intervjuer, 

datainsamlingen 

skedde under en 

prospektiv 

longitudinell studie. 

Författarna till 

Huvudresultatet 

omfattar tre 

olika grupper. 

Som skapats 

grundade på 

make/makans 

erfarenheter av 

att vårda en 

person med 

demenssjukdom

Poäng 37 

80% 

Grad I  



 

 

 

studien läste 

intervjuerna flera 

gånger för att 

försäkra sig om att 

relevanta data 

inkluderades.   

. En negativ, en 

positiv och en 

ambivalent 

grupp.  

Shim, B., 

Barroso, J., 

Gillis, C. L, 

& Davis, L. 

L. (2013) 

USA  

Syftet med 

studien var att 

beskriva 

upplevelsen av 

make/maka som 

har funnit mening 

i sitt vårdande av 

en person med 

demenssjukdom.  

Kvalitativ 

analysmet

od  

n=12  

(n=1

) 

 

Författarna 

genomförde semi-

strukturerade 

intervjuer med 

öppna och slutna 

frågor.  

Genom att dela 

med sig av sina 

historier av att 

vårda en person 

med 

demenssjukdom 

och bidra med 

positiv energi 

kan detta 

underlätta och 

ge hopp till 

andra.   

Poäng 37 

80% 

Grad I  

 


