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Abstrakt 

Bakgrund: I Sverige har ca 150 000 personer någon form av demenssjukdom och 

Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen. Symtom på Alzheimers sjukdom är bland 

annat koncentrationssvårigheter, minnesstörningar och ett avtrubbat känsloliv. Närstående till 

en person med Alzheimers sjukdom påverkas psykiskt och fysiskt av både utmattning och 

psykisk ohälsa. Syfte: Syftet var att genom en litteraturöversikt belysa hur det är att vara 

närstående till en person som är drabbad av Alzheimers sjukdom. Metod: Denna 

litteraturöversikt inkluderades av arton vetenskapliga artiklar. Resultat: Resultatet visade att 

de närstående upplevde att den egna hälsan påverkades, livskvaliteten försämrades, relationer 

förändrades och det dagliga livet begränsades. Att bli utsatt för aggressivitet och att fatta 

beslut åt personen med Alzheimers sjukdom bidrog till utsatthet och konflikter. 

Hanteringsstrategier som stöd från vården och omgivningen var viktigt. Närstående upplevde 

sin situation som stressfylld, med känslor av börda, depression och frustration. Minskad 

intimitet i parrelationer upplevde närstående påfrestande. Stöd ansågs som värdefullt, det 

förbättrade närståendes livskvalitet. Diskussion: Med hanteringsstrategier kunde närstående 

lära sig att hantera dessa stressfyllda situationer som det innebar att vara närstående. Behov 

av stöd för närstående var påtagligt. Slutsats: Många närstående behövde stöd från vården 

såväl som ifrån sin omgivning för att kunna hantera sin situation och för att förstå hur 

sjukdomen fungerar samt förstå sina känslor och egna behov utan skuld och skam.  

 

 

Nyckelord: Alzheimers sjukdom, litteraturöversikt, livskvalitet, närståendes upplevelser, 

omvårdnad. 
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Bakgrund 

Den som första gången beskrev Alzheimers sjukdom var Alois Alzheimer (Larsson & 

Rundgren, s. 295, 2010). Demenssjukdom är vanligt förekommande i Sverige och 

Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen. Största riskfaktorn för att drabbas av demens 

är hög ålder och eftersom människor idag lever längre, ökar också antalet av insjuknade. I 

Sverige har drygt 150 000 personer någon form av demenssjukdom. Av den del av 

befolkningen som är i 65 års ålder är omkring 1 % dementa och av den i 90 års ålder är över 

50 % dementa. Kvinnor som är över 85 år drabbas i högre utsträckning av Alzheimers 

sjukdom än män i samma ålder (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2006; 

Larsson & Rundgren, s. 295, 2010). Riskfaktorer enligt Socialstyrelsen (2012) för att drabbas 

av demenssjukdom är hög ålder, högt blodtryck, övervikt, höga blodfetter och upprepade 

skallskador. Alzheimer är en form av neurodegenerativ sjukdom och anses vara ett syndrom 

förknippat med ålder, uppkomstmekanismer och ärftlighet. Vanliga symtom av Alzheimers 

sjukdom är ökad glömska med inslag av koncentrationssvårigheter, som successivt utvecklas 

till allvarligare minnesstörningar och avtrubbat känsloliv. I slutstadiet av sjukdomen 

försvinner tidsbegreppet och ibland även förmågan att tala (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering [SBU], 2006, s. 19). Det finns idag inget botemedel för demenssjukdom, dock 

används medicin för att lindra symtom.  Hälso- och sjukvårdens och Socialstyrelsens mål är 

att göra vardagen för de drabbade drägligare och arbeta för en bättre livskvalitet 

(Socialstyrelsen, 2010, s. 12).  

En konsekvens av sjukdomen är att kognitionen försämras och att fatta egna beslut blir allt 

svårare för personen med Alzheimers sjukdom. Som närstående kan det vara svårt att 

uppfylla personens önskningar. Vårdpersonal blir tvungen att till slut fatta beslut åt personen 

med Alzheimers sjukdom (Bolmsjö, Edberg & Sandman, 2006). Detta leder till ett etiskt 

dilemma, frågan om vem som har rätt i så fall att fatta detta beslut. Vanligtvis tar närstående 

eller sjukvårdspersonal beslut åt den drabbade (Statens beredning för medicinsk utvärdering 

[SBU], 2006, s. 41). Närstående eller sjukvårdspersonal blir ibland tvungen att ljuga för 

personen med Alzheimer sjukdom eftersom en vit lögn passar in på deras uppfattade värld 

vid ett tillfälle där det behövs för att rädda situationen, det leder till förbättring av dennes 

välbefinnande (Tuckett, 2012). 

Socialstyrelsen definierar närstående på följande sätt; en person som känner tillit och trygghet 

till en annan person. Med närstående menas därmed inte bara anhöriga såsom föräldrar, barn, 
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make- och maka, utan också far- och morföräldrar, annan släkting, sambo och vänner 

(Socialstyrelsen, 2012, s. 9). Demens påverkar inte bara den enskilda personen utan alla i 

dennes närhet. Närstående kan drabbas av utmattning och fysisk och psykisk ohälsa, eftersom 

de egna behoven försummas. Det är både psykiskt och fysiskt påfrestande att vårda personer 

med Alzheimers sjukdom och att se dem förändras (Socialstyrelsen, 2012). Kris uppstår ofta 

då en närstående drabbas av någon form av demenssjukdom, framför allt när personen blir 

tvungen att flytta till vårdhem. Bland gifta makar känner sig närstående ofta sviken av sin 

partner (Cullberg, s. 108, 2006).  

Att ge vård i hemmet till en person med Alzheimers sjukdom ökar kraftigt risken för skadliga 

hälsoeffekter för den som tillhandahåller vården. Vårdgivare till makar och makor med 

Alzheimers sjukdom utvecklar höga nivåer av emotionell stress, depression och andra 

hälsorelaterade problem (McLennon, Habermann & Rice, 2011). Närstående upplever ofta 

primära stressfaktorer såsom att uppfylla behoven hos personer med Alzheimer. Sekundära 

stressfaktorer kan vara förändringar i rollen som närstående, men även ekonomiska faktorer 

och familjekonflikter kan uppstå. Primära och sekundära stressfaktorer påverkas av 

personernas tidigare förhållande och socioekonomiska variabler, samt hur länge de agerat 

vårdgivare. Stressprocessen kan beskrivas som föränderlig över tid och är avgörande för 

vårdgivarens psykiska och fysiska hälsa (McLennon, Habermann & Rice, 2011). Alzheimers 

sjukdom leder till kognitiva problem, att ADL-funktioner (Allmän daglig livsföring) blir 

svårare för personen att sköta själv och dessutom utvecklas ofta inkontinens, vilket innebär 

att närstående ofta måste fungera som vårdpersonal. Detta i sin tur upplevs som en börda 

(Drennan et al., 2012). Uttrycket ”att finna mening i omvårdnad” har föreslagits som ett sätt 

att hantera börda. Vårdgivare som framgångsrikt hanterar bördan av omvårdnad har en bättre 

hälsa (McLennon, Habermann & Rice, 2011) och dessutom är nyckeln till god vård är en väl 

fungerande relation mellan vårdare och vårdtagare (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering [SBU], 2006, s. 9). 

 

Det är viktigt med utbildning för att närstående ska kunna hantera situationen de hamnat i. 

Med psykosociala träningsprogram såsom exempelvis familjestöd, avlösning och olika 

utbildningsprogram för närstående, kan deras oro och depression reduceras (McLennon, 

Habermann & Rice, 2011; (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2006, s. 10; 

s. 44). Stöd till närstående är viktigt, då närståendes insatser utgör ett viktigt komplement till 
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samhällets vård- och omsorgsinsatser. De närstående utför ett betydande arbete som 

kommunerna annars hade behövt utföra (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 

2006). Enligt Socialtjänstlagen (2012) ska kommunerna erbjuda stöd till dem som vårdar 

eller ger stöd till närstående som är funktionshindrade eller långvarigsjuka. Socialstyrelsen 

(2010, s. 10) beskriver hur närstående bör erbjudas utbildningsprogram, till exempel: 

kombinationsprogram som innehåller av olika typer av insatser. En sådan insats är avlösning 

som är ett stöd i vilket närstående kan lämna personen med demens hemma tillsammans med 

personal så att den närstående får egen tid. Avlösningen kan också ske genom att personen 

ibland vistas på ett särskilt boende eller i dagverksamhet. Stöd finns även i form av ett 

psykosocialt stödprogram som kan ges individuellt, i familj eller i grupp och där de som 

vårdar personer med Alzheimers sjukdom hemma kan dela med sig av sina känslor. Det ökar 

de närståendes förmåga att hantera beteendemässiga problem och minskar depression och 

stress. Ju tidigare i sjukdomsförloppet som närstående får hjälp, desto mer förstärks stödet 

och dess positiva effekter, likaså om stödet är anpassat efter situationen och individerna. 

Utbildningsprogram består av att lära närstående bemöta beteendeproblem hos personer med 

Alzheimers sjukdom (Socialstyrelsen, 2010, s. 10). Att vara närstående till en person med 

Alzheimers sjukdom är inte bara påfrestande psykiskt, utan även fysiskt och socialt 

(Välimäki, Vehviläinen-Julkunen & Pietilä, 2007). Oron kring sjukdomens utveckling är stor 

hos många och det är påfrestande att inte veta hur morgondagen kommer att se ut (Välimäki, 

Vehviläinen-Julkunen & Pietilä, 2007). Stress är ett annat stort problem hos närstående, men 

stöd från omgivningen kan reducera detta (Wilks & Croom, 2008). 

Ämnet till uppsatsen valdes eftersom demenssjukdomar är ett problem som blir allt vanligare 

och på grund av att författarna själva har erfarenheter av personer med demenssjukdom. 

Eftersom fokus oftast ligger på den drabbade och inte på personer i dennes omgivning, vill 

författarna lyfta fram detta ämne. I rollen som vårdpersonal kommer denna litteraturöversikt 

berika våra framtida möten med närstående och förbättra dessa bemötanden.  

Syfte 

Syftet är att genom en litteraturöversikt belysa hur det är att vara närstående till personer som 

är drabbade av Alzheimers sjukdom. 
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Metod 

Litteratursökning  

Metoden var en litteraturöversikt som består av artiklar som motsvarar studiens syfte och har 

kritiskt granskats och sammanställts. Artikelsökningen har gjorts i databaserna PubMed, 

Cinahl och Psychinfo. Sökningen inleddes med Meshtermer som Alzheimer’s disease, 

mainheadings family och fritextsökningar med ord som relatives, spouse, experience och 

quality of life. Sökorden kombinerades sedan med varandra för att få fram bästa resultat och 

fritext användes för att få bättre sökresultat av artiklar. Ordet AND användes vid 

artikelsökningen för att specificera sökningen att bättre passa syftet. 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Litteraturöversikten inkluderade artiklar som motsvarade syftet, det vill säga artiklar om 

närståendes upplevelser av att vara närstående till personer med Alzheimers sjukdom. 

Inkluderade artiklar var engelskspråkiga, innefattade både män och kvinnor i alla åldrar, 

artiklarna var peer rewieved, publicerade mellan år 2006 till 2012 samt etiskt granskade. 

Litteraturöversikten exkluderade artiklar som var på andra språk än engelska eller artiklar 

som var rewievs, artiklar med otydligt syfte och artiklar som inte stämde överens med 

granskningsmallen. Artiklar som handlade om Alzheimers sjukdom, men betonade den 

enskilda personen och inte närståendes upplevelser exkluderades också enligt 

granskningsmallen. 
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Tabell 1. Sökning av vetenskapliga artiklar har gjorts den 130205–130318 

Sökord Cinahl PsychInfo  Pubmed Manuell 

sökning 

Totalt 

Alzheimer‟s 

disease AND 

relatives  

7 955 775  1737 

Alzheimer‟s 

disease And 

experience 

22 487 141  650 

Alzheimer‟s 

disease AND 

spouse  

 

8 142 47  197 

Alzheimer‟s 

disease AND 

family AND 

experience 

32 127 20  179 

Alzheimer‟s 

disease AND 

family AND 

quality of life 

31 106 32  *169 

Valda artiklar 5 10 2 1 **18 

* Samtliga titlar har lästs. 

**Artiklar har lästs i helhet. 
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Bearbetning och analys 

Bearbetning har skett i tre faser enlighet med Friberg (s. 137-139, 2012). 

Fas 1: Artiklar med abstrakt och titel som stämde överens med inklusions- och 

exklusionskriterierna lästes, totalt har 169 abstrakt lästs ytligt. Om de vetenskapliga 

artiklarnas titlar motsvarade litteraturöversiktens syfte, lästes abstrakten mer ingående, vilket 

var 30 stycken. Artiklarna med abstrakt som motsvarade syftet genererade i 23 artiklar som 

gick vidare till fas 2. De sju artiklarna som inte svarade litteraturöversiktens syfte valdes bort.  

Fas 2: De 23 abstrakten som valdes ut i fas 1 och som var adekvata till studiens syfte, lästes i 

sin helhet. De artiklar som inte motsvarade studiens syfte exkluderades. Till fas tre gick 17 

artiklar vidare för fortsatt granskning. En artikel inkluderades via manuell sökning. Totalt 

gick 18 artiklar vidare till fas tre. 

Fas 3: Artiklarnas vetenskapliga kvalitet granskades enligt tabell 2 och en granskningsmall 

(se bilaga 1). De 23 artiklarna granskades först enligt Hellzén, Johanson & Pejlert (1999) och 

sedan enligt kvalitetskriterier av Friberg (2012). Efter granskningen återstod 18 artiklar. I 

bilaga 2 redovisas sammanställning och bedömning av artiklarna.  

Kvaliteten av artiklarna värderades enligt en tregradig skala; hög vetenskaplig kvalitet (I), 

medel vetenskaplig kvalitet (II) och låg vetenskaplig kvalitet (III) som beskrivs i tabell 2 med 

de olika kvalitetskriterierna. 

Tabell 2.  Bedömning av vetenskapliga kvalitetskriterier enligt Friberg (s. 138-139, 2012). 

Kvalitet I = Hög II = Medel III = Låg 

 Tydlig problemformulering. 

Relevant urval till studiens 

syfte. 

Väl beskriven metod, 

undersökningsgrupp och 

dataanalys. 

Tydligt och logiskt resultat. 

Etiskt resonemang finns. 

- Otydlig eller diffus 

problemformulering. 

Irrelevant urval eller otillräcklig 

undersökningsgrupp. 

Oklar beskrivning av metod och 

analys med bristfällig 

resultatredovisning. 

Etiskt resonemang finns ej. 
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Analys 

Artiklarna som använts i litteraturöversikten har analyserats och lästs igenom flera gånger av 

båda författarna för att få en övergripande bild av materialet. Materialet har gåtts igenom för 

att hitta likheter och skillnader mellan artiklarna. Därefter kategoriserades materialet under 

lämpliga rubriker som överensstämmer med syftet. I kvalitativa studier presenteras resultatet i 

teman och kategorier, medan resultatet i de kvantitativa studierna presenteras utifrån 

statistiska beräkningar (Friberg, 2012, s. 140-141). 

 

Huvudrubrik Underrubrik 

Sjukdomens inverkan på närstående 

- Påverkan på den egna hälsan 

- Livskvalitet 

 

Inverkan på livssituationen 

 

- Förändringar i relationer 

- Begränsningar i det dagliga livet 

- Utsatthet och konflikter 

 

Hantering av livssituationen 

 

- Hanteringsstrategier 

- Behov av stöd och information 
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Etiska överväganden 

Artiklarna som använts i litteraturöversikten har blivit granskade av en etisk nämnd innan 

publicering. Därmed har ytterligare etisk granskning inte setts som nödvändigt. Artiklarnas 

resultat har inte förvrängts till att passa litteraturöversiktens syfte, utan är korrekt återgivna.  

Resultat 

Resultatdelen innehåller 18 vetenskapliga artiklar, varav tre är kvantitativa och femton är 

kvalitativa artiklar. Dessa studier har utförts i följande länder: Australien, Cypern, England 

och USA, Kanada, Sverige, Iran, Israel, Italien (2) samt USA (9).  

Sjukdomens inverkan på närstående 

Påverkan på den egna hälsan 
Dessa rubriker presenterar hur närstående påverkas av sjukdomen och hur deras livskvalitet 

förändras i och med detta, utifrån nio artiklar.  

Förtvivlan, ångest, minskad sömn och depression är ofta inte ovanligt. De som tar hand om 

personer med Alzheimer med beteendeförändringar, löper stor risk för depression och känslor 

av börda (Papastavrou, Kalokerinou, Papacostas, Tsangari & Sourzi, 2007). Närstående till 

personer med Alzheimers sjukdom upplever sin situation som stressig, med inslag av 

depressiva känslor och social isolering (Davis, Gilliss, Deshefy-Longhi, Chestnutt & Molloy, 

2011). Kronisk svår stress i samband med omvårdnad av en närstående med demenssjukdom, 

kan innebära ökad risk för utveckling av demens även hos de närstående. En person som 

lever med en person med Alzheimers sjukdom har sex gånger högre risk att själv drabbas av 

Alzheimers sjukdom (Norton et al., 2010). En ständig stress är oro över den tid de förlorar 

med sin närstående och oron över hur länge personen kommer att kunna behålla sina 

nuvarande förmågor (Frank, 2008). Den största utmaningen när ens partner drabbas av 

Alzheimers sjukdom är ensamheten (Frank, 2008). Bördan på de närstående kan bli så stor att 

personen med Alzheimer blir tvungen att flytta till ett särskilt boende, vilket ofta upplevs som 

traumatiskt av de närstående (Kelsey, Laditka & Laditka, 2010): 

It’s a traumatic experience to take your wife, and she’s lived with you for over a half a 

century, and you’re going to put her in a facility . . . Mother, son or daughter is different than 

husband and wife. Husband and wife’s a totally different relationship (Kelsey, Laditka & 

Laditka, 2010). 
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Känslor av skam och genans är vanligt hos närstående när personen med Alzheimer 

exempelvis börjar prata på ett olämpligt sätt eller på en olämplig plats bland folk. Vissa kan 

också känna avsky eller känna sig äcklade av personens ovårdade yttre (Werner, Goldstein & 

Buchbinder, 2010). 

Livskvalitet  

Livskvalitet kan beskrivas som psykologiskt välmående, lugn och sinnesfrid.   

En närstående berättar om sin mamma (Vellone, Piras, Talucci & Zichi Cohen, 2008):  

    Before my mother had Alzheimer’s we had a good relationship and our lives were serene, 

but now we both are not serene (Vellone et al., 2008). 

 

En bra livskvalitet är förknippat med god kommunikation, såväl verbal, som ickeverbal, att 

behandlas med värdighet och respekt mellan närstående och drabbade av Alzheimer 

(Banerjee, Willis, Graham & Gurland, 2009; Russell, Middleton & Shanley, 2008). 

Livskvaliteten påverkas också av hur den enskilda personen mår. Om personen med 

Alzheimers sjukdom mår bättre eller sämre, känner den närstående ofta på samma sätt. Även 

om paret har det bra ekonomiskt och materiellt sett, betyder det ingenting i jämförelse med 

hur deras partner mår (Vellone et al., 2008). En nyckel till livskvaliteten är hoppet om och 

tron på att med var dag kommer nya möjligheter (Duggleby et al., 2011). Många som 

ensamma tar hand om en person med Alzheimers sjukdom, uttrycker ett behov av avlösning, 

som något som skulle förbättra deras livskvalitet. Tanken på att överlåta arbetet till någon 

annan, förknippas dock med dåligt samvete (Vellone et al., 2008).  Att inte veta hur 

sjukdomen kommer att fortlöpa och hur snabbt den kan utvecklas skrämmer många. 

Ovissheten leder till en inre stress, vilket också försämrar livskvaliteten (Vellone et al., 

2008).  

En fru berättar om sin make:  

    A thing that worsens my QOL is my husband’s illness – that I don’t know how it will go on 

and with what speed. I am worried for his and my future (Vellone et al., 2008). 

Inverkan på livssituationen 

Förändringar i relationer 
Under dessa rubriker beskrivs närståendes känslor över förändrade roller och situationer i 

livet, som förändras i takt med sjukdomen, utifrån 10 artiklar. 

 

Utvecklingen av partnerns sjukdom är avgörande för hur relationen kommer att te sig. Om 

sjukdomen förvärras kommer också relationen att bli sämre, i och med att känslan av 
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frustration och skuld ökar (Boylstein & Hayes 2012). Förlusten av en intim relation är ett 

återkommande problem hos många par. Närstående upplever frustration och saknad av närhet 

från honom eller henne, när de istället tvingas ta hand om sin partner. Den rollförändringen 

gör att många får en känsla av förlust (Papastavrou et al., 2007) och förlust på olika sätt är ett 

återkommande tema hos närstående. Det kan handla om förlust av ett förhållande, förlusten 

av stöd, en del kan uppleva det som förlust av den egna hälsan, andra saknar möjligheten att 

få göra ett tydligt avslut med sin kära (Frank, 2008). En dotter beskriver förlust på ett koncist 

sätt: 

 “The fact that my mom is not the same mom”(Frank, 2008).  

 

Stora förändringar i livet och något som många saknar är att inte längre ha en gemensam 

framtid, att inte kunna planera saker tillsammans och att inte längre kunna sitta och prata i 

timtal. Eftersom personer med Alzheimers sjukdom blir personlighetsförändrade, skapar det 

en distans personerna emellan och det kan vara svårt att se och acceptera förändringen (Davis 

et al., 2011).  Närstående upplever det som att deras tidigare relation försvunnit på grund av 

sjukdomen (Sanders, Ott, Kelber & Noonan, 2008). Mindre värme och kärlek är en 

konsekvens av sjukdomen, vilket många partners lider av. Att inte längre få höra ”jag älskar 

dig”, få kramar och värme, medkänsla eller förståelse tynger många (Hayes, Boylstein & 

Zimmerman, 2009). För närstående som lever med personer med Alzheimers sjukdom spelar 

sjukdomen en stor roll och vardagen kan se väldigt olika ut. Matvanor, sömntider och humör 

ser ofta olika ut från dag till dag, beroende på hur den enskilda personen mår (Daniels, 

Lamson & Hodgson, 2007). En 60-årig kvinna som tagit hand om sin make med Alzheimers 

sjukdom i tre år berättar:  

    I think (sigh)... it’s...being here and seeing him day to day, going, you know, slowly down..: 

And knowing that the things he does and say to me...that it’s not the person that I knew before 

(voice breaks) (Davis et al., 2011). 

 

Avvisande, isolering, depression och oro är något många närstående känner när någon i deras 

närhet drabbas av sjukdomen. En sådan enkel sak som att gå ut och äta eller shoppa, blir en 

väldig process. Närstående som tidigare haft sin partner som finansiellt, fysiskt och 

emotionellt stöd, kan nu uppleva så mycket frustration att de hatar sitt nuvarande liv, eller 

som en kvinna uttrycker det (Boylstein & Hayes, 2012): 

    He always wanted to know about my day and now we’ve been so broke that I’m cleaning 

houses. I’m 53 and I’m cleaning houses. I’ve got the two girls to raise. You have teenagers 
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all in the house all the time and I become very worn out. And he’ll say, oh are you tired? I’ll 

say yeah. And he’ll say oh, and then change the subject. I mean that feeling is not there 

anymore. He’s not able to be concerned about what I’m going through (Boylstein & Hayes 

2012). 

Beteendeförändringar hos partnern minskar den emotionella intimiteten, vilket också minskar 

den fysiska och sexuella intimiteten (Harris et al., 2011). När partnerns sjukdom tilltar och 

det blir svårare att vara i sociala situationer med vänner och bekanta, börjar också vänner 

undvika att besöka (Hayes, Boylstein & Zimmerman, 2009). Närstående får ofta hjälpa den 

drabbade att exempelvis svara på frågor och inflika med att ”hon kommer inte ihåg”, när 

personen inte kommer ihåg eller blandar ihop saker. Detta blir en ständig påminnelse om hur 

stor inverkan sjukdomen har på förhållandet (Daniels et al., 2007). Personen som drabbats av 

Alzheimers sjukdom blandar ofta ihop tidsaspekter och återupplever händelser med platser 

eller människor från det förflutna. Eftersom de delade många gemensamma erfarenheter leder 

detta till sorg och smärta hos närstående (Navab et al., 2012).  

Vissa närstående beskriver hur det ibland känns som att de lever med ett barn snarare än med 

en vuxen. I samband med det försvinner den sexuella intimiteten, eftersom det känns konstigt 

att vara intim med någon som känns som ett barn snarare än som en partner (Boylstein & 

Hayes 2012) och många känner sig upprörda eller till och med sårade av sjukdomen (Harris 

et al., 2011). Fysisk belastning och ett större ansvar för partnern är oftast inte de största 

belastningarna, utan det är snarare avsaknaden av det intima förhållandet som de hade förut 

och att inte veta hur mycket ens partner klarar av på egen hand. Att inte kunna lita på sin 

partner längre, att inte veta om han eller hon klarar sig själv, bringar stor oro och skuldkänsla. 

Brist på meningsfulla samtal är också något många närstående saknar mest av allt, när 

förändringen av ens partner tilltar. Det leder till splittring och känslomässig distans i 

förhållandet (Boylstein & Hayes 2012). Spänning och stress gör att det uppstår oenighet i 

parrelationen, vilket leder till irritation och bråk (Davis et al., 2011). Hos vissa par blir dock 

intimiteten starkare när deras partner diagnostiserats med Alzheimers sjukdom. Tiden med 

sin partner blir dyrbar och den värderas högre än tidigare (Hayes et al., 2009).  

Begränsningar i det dagliga livet 

Konstant osäkerhet och ansvarskänsla är vanliga känslor hos de närstående (Frank, 2008). 

Många närstående som tar hand personer med Alzheimer känner en längtan efter frihet. Frihet 
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att planera dagen som de vill, men många känner sig begränsade av ansvar. De närstående 

som tar hand om personer med Alzheimer känner att de skulle må bättre av större 

självständighet. Trots detta känner många en plikt av att inte kan lämna personen ensam 

(Vellone et al., 2008). Det är väldigt tidsödande att ta hand om någon och många blir 

begränsade i sin vardag på grund av detta (Frank, 2008). 

En 61-årig kvinna som tagit hand om sin man med Alzheimer i fem år berättar: 

    Going out by myself, to go out to church or to the store or anyplace really.. when he sees 

me begin to get my things together to go to the store or to get my hair done, he starts pacing 

and talking to himself... but he is really talking to me.. he says no, no, no, no...I am faced with 

sneaking out or not going... but I can’t just stay home all the time… (Davis et al., 2011).  

När Alzheimers sjukdom uppkommer i relativt tidig ålder, leder oftast mannens oförmåga att 

arbeta till finansiella påfrestningar. Många kvinnor tvingas då arbeta heltid, ta hand om barn 

och hem, samt en partner med kognitiva nedsättningar (Boylstein & Hayes 2012). 

Utsatthet och konflikter 

Närstående beskriver konflikter mellan sig själva och den drabbade, när de börjar ta ansvar 

för och fatta beslut åt personen. Det händer ofta att personer med Alzheimers sjukdom tar illa 

vid sig och blir aggressiva, när närstående egentligen bara vill deras bästa. Det kan i värsta 

fall resultera i fysiskt våld (Davis et al., 2011).  

En 74 årig man som vårdat hans fru med Alzheimers sjukdom i sju år beskriver: 

 

    I asked her to clean up; to take her bath and there’s no rhyme or reason to how it sets her 

off. If I knew, then I’d get . . . get over it, so . . . All you can do is hope to change the subject . 

. . to look in another direction, but she cussed me out . . . punched me . . .” Get outta here!” 

(Davis et al., 2011). 

 

Flertalet kämpar med att hantera sin partner i offentliga situationer, exempelvis när de umgås 

med vänner. Att ens partner inte presenterar sig som ens make eller maka gör att den 

närstående skäms och blir bedrövad (Boylstein & Hayes 2012). Framtiden ses ofta som mörk 

och hopplös, men att försöka se vilket arbete och vilken hjälp närstående bidrar med, kan leda 

till att fler söker hjälp och stöd, vilket lindrar bördan (Boylstein & Hayes, 2012). 

Aggressivitet hos personer med Alzheimers sjukdom är också ett stort problem. Om personen 

är misstänksam, delar ut anklagelser och blir arg, eller har en aggressiv och hotfull ton 

medför det en stor tyngd för närstående. Att personen upprepar frågor och blandar ihop 

tidsbegrepp, leder däremot inte till en lika stor börda (Papastavrou et al., 2007). 
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Kommunikationsproblem mellan de närstående och personer med Alzheimers sjukdom är 

också vanligt. Att förstå vad personen i fråga menar är inte alltid lätt och oförmågan att inte 

kunna kommunicera med varandra leder till en känsla av förlust och sorg (Frank, 2008). Att 

som närstående komma ihåg vikten av valfrihet och autonomi är viktigt, men det kan vara 

svårt att finna balans mellan personens självbestämmanderätt och säkerhet (Banerjee, Willis, 

Graham & Gurland, 2009). Många stöter på hinder när de kontaktar hälso- och sjukvården för 

hjälp, som inte förstår hur mycket hjälp den personen egentligen behöver (Sanders et al., 

2008). 

Hantering av livssituationen 

Hanteringsstrategier 

Under dessa rubriker presenteras närståendes sätt att hantera sin livssituation och vad brist 

av stöd kan leda till, utifrån 10 artiklar. 

Beroende på hur svåra beteendestörningar personer med Alzheimer har, påverkar det hur hög 

grad av börda närstående känner (Bergvall et al., 2011), dock finns även flera positiva 

aspekter med att vårda en närstående. Personlig utveckling, nya färdigheter och ett större 

tålamod, är ofta det som utvecklas. Negativa aspekter förekommer dock också. I en sådan 

situation är det viktigt att vänner och familjemedlemmar finns som stöd (Duggleby et al., 

2011). Humor är en viktig nyckel till att upprätthålla nära relationer. Att skämta lättar upp 

stämningen i en annars allvarlig situation (Boylstein & Hayes, 2012). 

 

    You just have to keep your sense of humor...we had to laugh about it because if you think 

how sad it is then you go to pieces, so why go to pieces? You’re not going to help anybody, so 

you just have to keep your sense of humor. (Harris, Adams, Zubatsky & White, 2011).  

 

Emotionella copingstrategier minskar bördan, exempelvis att kunna be och att drömma om en 

bättre morgondag (Papastavrou et al., 2007).  Att tänka på gamla, positiva minnen och vara 

glad för den tid som spenderats tillsammans hjälper många närstående. En annan viktig 

hanteringsstrategi är att lära sig vad som förväntas av sjukdomen och att kunna skilja den 

enskilda personen ifrån sjukdomen (Harris et al., 2011). Livskvaliteten bland närstående som 

vårdar personer med Alzheimer, har visat sig vara högre hos dem som även tar hand om sig 

själva, både psykiskt och fysiskt. Att då och då sätta sig själv i första hand minskar stressen 

från den ansvarskänsla närstående ofta känner (Duggleby, Swindle, Peacock & Gosh, 2011). 

Närståendes erfarenheter, förståelse, känslor, behov och svårigheter kan leda till 
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självutveckling av stödjande strategier för att lindra deras stress (Navab, Negarandeh & 

Peyrovi, 2012). 

Behov av stöd och information 

Bristande kunskap och begränsad information om Alzheimers sjukdom bidrar till närståendes 

rädsla att själva drabbas av sjukdomen, speciellt släktingar till personer med Alzheimers 

sjukdom, till exempel barn som tar hand om sina föräldrar (Navab et al., 2012). Ett barn 

beskriver:  

    Sometimes I get tired of giving care, I get into a bad state of mind. I become pessimist 

about myself and everything else. I can’t think well. That is, I am afraid most of the time, even 

of my own future. I really am afraid of the disease and think that it is likely that someday I 

will have AD (Navab et al., 2012). 

Det är viktigt att människor runtomkring de närstående som bär på denna börda och sorg, 

finns som stöd. Accepteras inte deras känslor av andra så känner de sig ofta skuldtyngda och 

utan stöd. De kan också uttrycka frustration över bristen på förståelse från sin omgivning 

(Frank, 2008).  

    I mean when you need help, no one’s there to help. And if you had some telephone 

numbers or people that would be willing to help . . . I think people are frightened of someone 

with Alzheimer’s. So, they don’t want to come to the home where there’s someone, because 

they don’t know how to deal with it (Sanders et al., 2008). 

 

Behandlingar som syftar till att minska beteendestörningar hjälper inte bara patienten, utan 

främjar också hälsan hos personerna runt omkring patienten, samt medför minskade 

kostnader för samhället (Bergvall et al., 2011). Brist på stöd från andra som lyssnar och 

förstår, upplevs som stor börda av många. Närstående som vårdar personer hemma får 

dessutom dåligt stöd från samhället, ofta drivs de till att istället söka plats på vårdhem (Frank, 

2008). Det kan även vara problematiskt att få andra närstående, som förnekar sjukdomens 

negativa följder, att förstå allvaret i sjukdomen (Frank, 2008). Närstående som är med i 

stödgrupper inriktade mot Alzheimers sjukdom uppskattar det och tycker det är värdefullt 

(Kelsey et al., 2010). Den ömsesidiga andan som råder i stödgrupper är en viktig del av stödet 

(Sanders et al., 2008). Många känner också en tacksamhet över att det finns den möjlighet att 

kunna ha personal kring personen dygnet runt, att veta att han eller hon är i trygghet (Kelsey 

et al., 2010). 
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Stöd från familj och vänner samt egen tid, anser många närstående förbättra livskvaliteten. 

Om allmänheten hade större kunskap om Alzheimers sjukdom, skulle det också förbättra 

livskvaliteten genom att det skulle vara lättare att prata om sina problem (Vellone, Piras, 

Venturini, Alvaro & Cohen, 2012).  

 

Metoddiskussion 

Litteraturöversikten behandlade ämnet omvårdnad och därför valdes databaserna PsychInfo, 

Pubmed och Cinahl som samtliga är inriktade på omvårdnad. För att få en bredare sökning 

och mer material användes dessa tre databaser. 

 

För att få så ny information om ämnet begränsade vi sökningarna endast till sju år gamla 

artiklar. Engelska artiklar tillämpades och lexikon användes vid behov. MESH-termen 

”Alzheimer‟s disease” användes genom hela sökningen av artiklar för att inte komma ifrån 

huvudämnet. Fritextsökningar som användes var family, relatives, experience och quality of 

life för att ta reda på närståendes upplevelser. Ordet AND användes för att precisera 

sökningen till syftet och för att minska antalet träffar. Artiklar som innefattade 

demenssjukdom användes och inkluderades på grund av att Alzheimers sjukdom fanns med i 

artikeln. Ingen könsskillnad har gjorts, utan både kvinnor och män inkluderades. 

Av 18 valda artiklar som användes till resultatet var 15 kvalitativa artiklar. 15 artiklar som 

använts, har bedömts med hög kvalitet. Tre artiklar bedömdes ha medel kvalitet eftersom de 

var av kvantitativ ansats, där otydligt syfte förekom hos en av dessa, men resultatet ansågs 

vara värdefullt till litteraturöversikten.  

 

Citat användes i resultatet för att tydliggöra och för att ge en större förståelse av texten. Detta 

gör också att läsaren inte tappar intresse för att fortsätta läsa. Styrkor med litteraturöversikten 

var att artiklarna var ifrån flera länder världen över, inklusive Sverige, vilket ger en bred syn 

på de närståendes situation. Resultatet av litteraturöversikten är tillämpbar till andra studier 

och länder. En annan fördel med studien är att båda författarna har läst och diskuterat arbetet 

vilket ger styrka när arbetet från med två synvinklar. Svagheter med litteraturöversikten var 

kvantitativa artiklar som inte beskriver litteraturöversiktens exakta syfte, upplevelsen av att 

vara närstående till personer med Alzheimers sjukdom. Kvalitativa artiklar beskriver mer 

djupgående närståendes upplevelser än kvantitativa. En annan svaghet är att vissa författare 
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återfinns i några av artiklarna vilket möjligtvis ger en enahanda bild av resultatet. Till en 

början avgränsades artiklarna till maximum fem år gamla, men antalet adekvata artiklar blev 

litet och därför utökades sökningen till maximum sju år gamla artiklar. 

 

Fokus i majoriteten av artiklarna, handlade om närståendevårdare, vilket är ovanligt i Sverige 

då vi har olika vårdhem, som exempelvis demensboenden. Därför behövs mer forskning i 

Sverige eftersom att skillnaden från att vara närstående och att ta hand om en person med 

Alzheimers sjukdom dagligen i sitt hem är stor. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet var att genom en litteraturöversikt belysa hur det är att vara närstående till en person 

som är drabbad av Alzheimers sjukdom. Resultatet utmynnades i tre huvudrubriker och sju 

underrubriker, Sjukdomens inverkan på närstående, med underrubrikerna Påverkan på den 

egna hälsan och Livskvalitet, Inverkan på livssituationen med underrubrikerna Förändringar 

i relationer, Begränsningar i det dagliga livet och Utsatthet och konflikter, Hantering av 

livssituationen med underrubrikerna Hanteringsstrategier samt Behov av stöd och 

information. 

 

Upplevelsen av att vara närstående till en person med Alzheimers sjukdom kan uppfattas på 

många olika sätt. Resultatet visade rollförändringar som ledde till att många närstående 

upplever belastningar och begränsad frihet på grund av att de känner stort ansvar för att ta 

hand om sin närstående. Stöd och utbildning var av stor vikt för närstående. 

 

Stress och börda framkom som de huvudsakliga upplevelserna hos närstående. Deras 

situation är pressad med symtom på psykisk ohälsa. Depression och ångest är vanligt och 

något de kämpar med var dag. Detta styrks av Croog, Burleson, Sudilovsky & Baume (2006) 

som beskriver hur närståendevårdare drabbas av just dessa problem. Viktigt att ha i åtanke är 

att hela familjen påverkas och hamnar i en livskris när en närstående insjuknar. Precis som 

Cullberg (2006, s. 108) skriver, känner många ett svek och en övergivenhet när en nära 

person drabbas av Alzheimers sjukdom. Närståendes livskvalitet påverkas av hur sjukdomen 

förändras. Stor börda är associerat med låg livskvalitet. Det kan också ha ett samband med att 
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personen i fråga fokuserar mer på de negativa aspekterna än de positiva och därför blir 

livskvaliten lägre (Huang, Chang, Tang, Chiu & Weng, 2008). 

 

Förlusten av intimitet i parförhållanden förändras. Med beteendeförändringar hos personen 

med Alzheimers sjukdom, gör att relationen försämras och personen med Alzheimers 

sjukdom kan uppfattas som oempatisk. I och med att sjukdomen tilltar hos partnern medför 

det att stödet och kärleken från personen också kan försvinna. Detta bekräftas av Furlong och 

Wuest (2008) som skriver att ömsesidigheten i förhållandet minskas när ena partnern drabbas 

av Alzheimers sjukdom. Förändringar i relationer bland närstående och personen drabbad av 

Alzheimers sjukdom var enligt resultatet den största förändringen i de närståendes liv. 

Sørensen, Waldorff & Waldemar (2008) skriver om när närstående plötsligt blev tvungna att 

ta hand om personen vilket många upplevde som stressfullt medan andra närstående såg det 

som en naturlig del i livet att ta hand om sin närstående när denne insjuknat. 

 

Närståendes självständighet tas ofta ifrån dem när en person insjuknar i Alzheimers sjukdom. 

Många känner sig inskränkta med ansvar, vilket bekräftas av Croog, Burleson, Sudilovsky & 

Baume (2006) som skriver att närstående blir tidsbegränsade i det dagliga livet och limiterade 

av deras sociala liv. Detta leder till osämjor och irritation mellan närstående och personer 

drabbade av Alzheimers sjukdom när exempelvis närstående fattar beslut åt personen på 

grund av att de känner sig ansvariga för personen. Aggiterat och aggressivt beteende hos 

personer med Alzheimers sjukdom leder ofta till tvister, vilket också Yamashita (2008) 

skriver i sin studie. Närstående känner skam när personen visar denna negativa sida inför 

vänner och detta leder till att de också slutar besöka familjen. Samtidigt undviker familjer att 

ta med dessa personer ut i allmänheten på grund av skamlighetskänslor (Yamashita, 2008).  

 

För att bevara relationer används humor. Nära och kära behövs för att känna stöd, något som 

många närstående till personer med Alzheimers sjukdom saknar. Detta tillgodoses inte alltid, 

varpå många känner frustration och ensamhet. Rosenthal Gelman (2010), skriver att 

närstående får för lite socialt hjälp från sin omgivning. Många närstående känner ett behov av 

att få information och förståelse för sjukdomen. Stödgrupper och stöd från omgivnigen ses 

som ett fundamentalt sätt att hantera det dagliga livet med dess upp- och nedgångar. 

Sørensen, Waldorff & Waldemar (2008) skriver att stödgrupper stärker personers självkänsla 

och ger stöd för hur de skall klara av utmaningar i vardagen samt att sociala relationer 



18 

  

förbättras. Personlig utveckling ses som en fördel. Positiva aspekter med att vara närstående 

framgick också av Sørensen, Waldorff & Waldemar (2008) som skriver att närstående 

upplevde stödgrupper som positivt och att det blev lättare att hantera livet med kunskap och 

lugn. 

 

Genom utbildning och stödgrupper för närstående kan de lära sig om sjukdomen, dess 

konsekvenser och hur de ska hantera detta, eftersom detta ofta blir en kris i livet med många 

nya förändringar. Kunskap om hanteringsstrategier och diagnostik är väldigt viktigt för att 

närstående ska kunna hantera deras utsatta situation på bästa sätt, särskilt med tanke på 

ökandet av sjukdomen i samhället. Känslomässiga copingstrategier är viktiga för att klara av 

situationen närstående befinner sig i.  

 

Vårdpersonal borde uppmärksamma och vägleda närstående mer, då de ofta hamnar i 

skymundan i vårdsituationer. Sjukdomens påverkan på de närstående glöms ofta bort av 

vårdpersonal, troligen av tidsbrist. Det är enligt Nguyen (2009) viktigt att vårdpersonal inte 

bara stöttar patienten, utan också beaktar närståendes hälsa. Enligt resultatet fanns en större 

risk för att drabbas av Alzheimers sjukdom, om närstående redan insjuknat. Som 

vårdpersonal är det därför viktigt att detta tas till hänsyn och att närstående erbjuds hjälp för 

avlastning, exempelvis gruppboenden, för att närstående inte ska bli utbrända.  

 

Vårdpersonal bör lära sig mer om olika kulturer och en mångkulturell personal är till stor 

fördel. Kunskapen om kulturer kan främja hälsan då det är lättare att förstå den enskilda 

personen samt dennes närstående. Kulturella skillnader blir också vanligare i takt med den 

ökande migrationen i världen (Juhasz et al., 2012). Detta leder också till att både patient och 

närstående känner sig trygg och får förtroende för vården. Vi som vårdpersonal borde 

uppmärksamma närstående mer, kanske skulle mer personal behövas för att även närstående 

ska få tid till hjälp, då de närstående ofta mår väldigt dåligt av situationen. Närstående till 

personer med Alzheimer eller annan demenssjukdom borde alltid erbjudas anhörigstöd. 
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Slutsats 

Upplevelsen av att vara närstående till en person med Alzheimers sjukdom är förknippad med 

psykisk ohälsa, med symtom som depression, stress, ångest, känslor av börda och skuld, samt 

försämrad livskvalitet. Eftersom varje unik person upplever sin situation på ett enskilt sätt 

behövs en mängd olika stöd för närstående, på individ och gruppnivå. Större vikt av 

utbildning i bemötandet av närstående borde införas inom sjukvården. Skillnader hos 

kvinnliga och manliga närståendes upplevelser torde vara intressant att finna. Författarna tror 

att eftersom kvinnor ofta ger omsorg på ett naturligt sätt, jämfört med män, är också deras 

sårbarhet större för att drabbas av psykisk påfrestning.
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