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Abstrakt 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva närståendes upplevelser av att 
leva med en demenssjuk person. Metoden som användes var kvalitativ manifest 
innehållsanalys. Resultatet blev fem kategorier efter att ha granskat 13 stycken ar-
tiklar i ämnet. Kategorierna blev följande; olika förluster i livet, sorg och depres-
sion, ensamhet och isolering, egen ohälsa och positiva känslor trots svårigheter i 
livet. Närstående upplevde förluster i livet, vilket visade sig i form av att vänner 
och släktingar distanserade sig. Även kommunikationsbrist var en förlustkänsla, 
då den sjuke inte längre var verbal. Närstående kände förlust då de fick uppleva 
hur den sjuke sakta tynade bort. Närstående kunde även känna förlust då deras 
egen tid gick förlorad. Att leva med en demenssjuk person innebär även känslor 
av sorg och depression. Det framkom att sorgen upptog en stor del i livet och att 
det kunde leda till depression. Ensamhet och isolering upplevdes starkt av närstå-
ende, då de blev socialtisolerade från vänner och släktingar. Ensamheten och iso-
leringen kunde även beskrivas som ett sätt att fly undan svåra situationer. Egen 
ohälsa hos dem som levde med en demenssjuk person beskrevs i form av stress, 
oro och fysisk överansträngning. Dessa problem kunde leda till att de utvecklade 
andra hälsoproblem som till exempel högt blodtryck. Närstående framhöll även 
positiva känslor i livet trots alla svårigheter. De kände kärlek till den sjuke och 
kände sig tillfreds med att få vårda och vara tillsammans. 

 
 
Nyckelord: Demens, Alzheimers sjukdom, ensamhet, familj, sambo, närstående, levd erfa-

renhet och livskvalitet.
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Enligt DSM-IV definieras demens som ett syndrom, karaktäriserat av utvecklandet av multip-

la kognitiva defekter som inkluderar minnesförsämring och minst en av följande kognitiva 

störningar: afasi, apraxi, agnosi eller störningar i exekutiva funktioner.  Förmågan att kunna 

sköta ett arbete och behålla sociala kontakter blir svårt på grund av sänkt funktionsnivå. Dessa 

symtom som den sjuka människan drabbas av uppträder inte enbart i samband med konfusio-

nen, utan kan även uppträda spontant. Det finns olika former av demenssjukdomar, Alzhei-

mers sjukdom är den vanligaste och omfattar 70 % av alla demenssjuka. Det är en primärde-

generativ demenssjukdom som förstör neuron i centrala nervsystemet. Det finns en rad andra 

typer av demenssjukdomar som alla liknar varandra i symptombild. De viktigaste riskfakto-

rerna för demens är hög ålder, ärftlighet, låg utbildning, Downs syndrom samt kvinnligt kön. 

Sjukdomen debuterar långsamt, det kan vara svårt att skilja den åt från normalt åldrande. De-

butsymtomen är oftast minnesstörningar, patienterna saknar i många fall sjukdomsinsikt och 

bagatelliserar symtomen. Symtomen i det senare skedet är språksvårigheter, nedsatt orienter-

ings förmåga, motoriska störningar och oro (Bertram & Tanzi, 2005; Zekry, Hauw & Gold, 

2002; DSM-IV, s.64-72, 2000). 

 

Som närstående till patienter med demenssjukdom upplever man många svårigheter, så som 

ensamhet, stress, sorg, förlust, depression, hopplöshet, maktlöshet, lidande etc. Eriksson 

(2001 s. 45) menar att känslan av ensamhet kan innebära att känna sig utanför, det leder till ett 

svårt lidande. Man kan uppleva ensamhet och förlust trots att man är omgiven av andra. 

Lindholm, Rehnsfeldht, Arman och Hamrin (2002) skriver att man är ensam i det svåraste li-

dandet och de närstående känner stor frustration över att inte kunna hjälpa till, hjälplösheten 

blir ett lidande i sig. Att stå bredvid och se på utan att kunna dela lidandet ger en känsla av 

maktlöshet. Aggarwal et al (2002) beskriver hur närstående till demenssjuka kände stor sak-

nad och förlust över personens bristande kommunikationsförmåga. De kunde inte längre 

kommunicera vilket ledde till förlust av det intellektuella utbytet. Sorg, depression och isole-

ring var vanligt förekommande känslor bland närstående. Att leva ihop som ett par i en rela-

tion är ett gott skydd mot ensamhet, men skapar också en situation av stress då den ena dör 

(Winblad, Eriksson & Holmén, 2000). 

  
Att drabbas av en demenssjukdom som påverkar minnet och suddar ut personligheten är något 

som drabbar närstående hårt. Belastningen på sjukvården är stor av dessa patientgrupper och 

än större är tyngden på de närstående, sjukdomen brukar därför kallas ”de närståendes sjuk-

dom”. De närstående behöver mycket stöd då risken för stress, mental ohälsa, social isolation 
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och ekonomiska problem är vanligt. Demenssjukdomar drabbar ofta närstående svårt därför är 

det viktigt att ge stöd och god information. Möjlighet till avlastning måste ges för att inte ris-

kera utmattning av närstående (Albinsson & Strang, 2003). 

 

Forskningen som finns om demenssjukdom och dess följder tar upp upplevelserna beskrivna 

av den sjuke och närståendes perspektiv. Många närstående till demenssjuka känner ensamhet 

och social isolering, sorg, förlust, depression samt ångest etc. Känslan av ensamhet kan ex-

empelvis uttrycka sig på olika sätt. Den närstående gräver ned sig i omvårdnaden av den de-

menssjuke på ett sådant sätt att all kraft och energi går åt till den sjuke och dennes behov, vil-

ket leder till att närstående sätter sig själv i andra hand (Albinsson & Strang, 2003; Kramer, 

2000).   

 

Om sjuksköterskan har svårt att förstå den demente och det blir kommunikationsproblem är 

det viktigt att man använder relevanta tekniker och har rätt kunskap. Aggarwal et al. (2002) 

visar att man genom att använda såväl verbala som icke-verbala respons, och med breda öpp-

na frågeställningar kan nå en god kommunikation med den dementa människan, och utforma 

vården efter dennes upplevelser (Aggarwal et al, 2002). Sjuksköterskan har en viktig roll 

gentemot anhöriga, eftersom demenssjukdom inte bara drabbar den sjuke utan även hela dess 

omgivning. Aggarval et al. (2002) beskriver hur komplicerat det kan vara att kommunicera 

med människor som drabbats av demens och hur viktigt det är som sjuksköterska att kunna 

kommunicera på andra sätt genom till exempel ickeverbal kommunikation, till exempel bilder 

och skalor vilket stimulerar till kommunikation. 

 
Närstående som vårdar och lever tillsammans med en demenssjuk uthärdar en stor börda, då 

patientgrupper med demenssjukdom har en stor vårdtyngd. Närstående känner ångest och 

skuld över att inte kunna ta hand som den sjuke, de känner sorg över att behöva lämna över 

dem till ett vårdhem (Albinsson & Strang, 2003).  

 

Kärleken som de närstående känner inför den sjuke gör det ännu svårare att släppa taget, en-

samheten blir ett faktum då den sjukes personlighet suddas ut. Det sociala umgänget går förlo-

rat, även kontakten mellan paret då kommunikationen blir obefintlig på grund av sjukdomen. 

Eriksson (2001, s. 44) skriver att människans djupaste begär är kärlek. Om man inte kan få el-

ler kan ge kärlek så blir lidandet outhärdligt. 
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Närstående beskriver hur de får känslan av att de lever i skuggan av den som är sjuk. Närstå-

ende till människor som drabbats av demenssjukdom upplever att deras arbete med den sjuke 

inte syns eller uppskattas, framförallt av andra familjemedlemmar, de arbetar i det tysta och 

känner sig isolerade från omvärlden (Bond, Clark & Davies, 2003; Aggarwal et al, 2002). 

Eriksson (2001, s. 44,16) framhåller att ensamheten bidrar till ännu mer lidande. Sorgen över 

det vi förlorat eller håller på att förlora späder på lidandet.  

 

Det är viktigt att utomstående, vårdgivare och närstående får en ökad förståelse gällande vård 

av demenssjuka. Ökad insikt för hur känslor kan upplevas av närstående till människor som 

drabbats av demenssjukdom. Om man som vårdgivare kan införskaffa sig insikt i hur närstå-

ende upplever sin situation kan man också underlätta för dem genom att förekomma proble-

men vid vårdplaneringar, träffar och utredningar. Studien är viktig att genomföra då det inte 

kan belysas nog; patienterna är tålamods- och kunskapskrävande vilket förutsätter en djup in-

sikt hos dem som deltar i vårdarbetet. En viktig del i att kunna hantera problematiken innebär 

att hitta copingstrategier för svårigheterna.  

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva närståendes upplevelser av att leva med en 

demenssjuk person.  

 

Metod 

Litteratursökning 

Sökning av litteratur har gjorts i databaserna; Academic search, Cinahl, Medline och Psykin-

fo. Sökorden som användes var; dementia, Alzheimer’s, loneliness, family, spouses, signifi-

cant others, lived experience samt quality of life. Sökorden har kombinerats på olika sätt. 

Sökningen har inriktat sig på kvalitativa studier för att få människors upplevelser beskrivna. 

Några artiklar var dock både kvantitativa och kvalitativa. Litteratursökningen gjordes på artik-

lar publicerade mellan år 1990-2006, detta för att kunna fokusera på det aktuella kunskapslä-

get. Sammantaget behandlades 67 artiklar, av dessa valdes 13 ut då de beskrev närståendes 

upplevelser av att leva med en demenssjuk person, vilket var syftet med denna litteratur stu-

die.  
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Analys 
 
Innehållsanalys är en analys av insamlade data och framstående kategorier. Datainsamlingen 

är påverkad av kunskapsnivå, erfarenheter och perspektiv. Även källorna påverkar data och 

resultatet (Downe-Wamboldt, 1992). Genom att använda sig av vetenskaplig litteratur samlar 

man in data som senare bearbetas och kondenseras (Holloway & Wheeler, 2002, s. 11-12). En 

gradering av artiklarna görs enligt skalan låg, medel och hög. Skalan innebär att man följer ett 

protokoll för kvalitetsbedömning av artiklar. Protokollet innehåller en checklista med olika 

punkter där man i detalj granskar artikelns kvalitet, bland annat så tittar man på artikelns etis-

ka resonemang, urval av deltagare, giltighet, huvudfynd, metod, datainsamling och resultat. 

Efter att ha stämt av artikeln mot denna checklista så kan man göra en sammanfattning av ar-

tikels kvalitet (Willman & Stoltz, 2002, s. 85-87, 122-123). De artiklar som i låg utsträckning 

uppfyllde kriterierna i bilagan valdes bort. Kondensering är när man översätter textenheterna 

textnära och tar ut kärnan i texten ur ett inifrån perspektiv. Det är viktigt att man inte tolkar 

textenheterna när man skriver en manifest analys (Holloway & Wheeler, 2002, s. 158; Grane-

heim & Lundman, 2003). Det är viktigt att vara aktsam vid kondensering för att inte bryta ner 

innehållet och förlora data (Holloway & Wheeler, 2002, s. 239-240). Därefter ser man om det 

går att sammanföra kategorier som liknar varandra i ännu större kategorier (Burnard, 1991). 

Vår analys startade med att allt material bearbetades för att få översikt av helheten. Målet med 

denna innehållsanalys var att få en objektiv bedömning av insamlade data. Ur resultatdelen i 

artiklarna valdes textenheter ut, dessa var i paritet med syftet i denna litteraturstudie. 194 text-

enheter framkom ur materialet. Därefter översattes och kondenserades dessa, utan tolkning. 

Efter att ha hittat trovärdiga, och med syftet överensstämmande textenheter, i resultatet så 

kondenserades dessa och därefter kategoriserar man och namnger de olika kategorierna. Vid 

första kategoriseringen framkom 65 kategorier, när analysen var färdig återstod fem. För att 

hålla isär kategorierna kodades dessa med hjälp av siffror och bokstäver. I slutfasen av inne-

hållsanalysen så gjordes en sammanställning av materialet för att kontrollera att de är i paritet 

med den vetenskapliga litteraturen, detta för att stärka litteraturstudiens trovärdighet. Artik-

larnas trovärdighet i denna analys har även granskats med hjälp av en kvalitetsmall där man 

bedömer artikeln för att validera innehållet. När analysen av textenheter och kategorier var 

färdigställd startade arbetet med att beskriva de olika kategorierna i form av brödtext med till-

hörande och stärkande citat.  
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Tabell 1 Översikt över artiklar ingående i analysen (n = 13) 

_________________________________________________________________________________ 
Författare, år     Typ av studie       Deltagare    Data insamling         Huvudfynd              Kvalitet 

 
 
Almberg et al. 
(2000) 

 
Kvalitativ 

 
21 kvinnor, 9 
män 

 
Intervjuer 

 
Närståendes upplevelser 
av förlust och stöd un-
der vård perioden och 
upplevelser efter döds-
fallet. 
 

 
Hög 

Beeson et al. 
(2000) 

Kvalitativ 242 närstående, 
makar, döttrar 

       Intervjuer Ensamhet är en stark 
faktor till depression. 
 

Medel 

Brännström et al. 
(2000) 

Kvalitativ 10 kvinnor, 
8 män 

Innehållsanalys 
 

Deltagarna upplevde 
före medverkan ett ut-
mattande kaotiskt fäng-
else och efter att ha fått 
hjälp I ett stödprogram 
kunde de hantera sin si-
tuation och klara det 
dagliga livet bättre. 
 

Hög 

Eloniemi-Sulkava 
et al. (2002) 

Kvalitativ 64 närstående Semistrukturerade 
intervjuer 
 

Upplevelser av positiva 
känslor efter att ha del-
tagit i ett hjälpprogram. 
Emotionella reaktioner 
hos närstående som 
vårdar.   
 

Medel 

Grafström et al. 
(1993) 

Kvalitativ 13 vårdgivare Intervjuer Vårdarna kände tung 
börda i början av sjuk-
domstiden och var i be-
hov av stöd. De som 
hade svårast med att 
vårda utförde en sämre 
vård. 
 

Medel 

Hertzberg & Ek-
man, (2000) 

Kvalita-
tiv/Kvantitativ 

24 vårdperso-
nal och närstå-
ende 

Observationer av 
grupper. 

Hur närstående känner 
sig negligerad och utan-
för då de lämnat in den 
sjuke på ett vårdhem. 
Kommunikations- svå-
righeter. 
 

Medel 

Jansson et al. 
(2001) 

Kvalitativ 2 män, 6 kvin-
nor. 

Grounded theory Äldre vårdgivares vård-
förlopp, problem och 
copingstrategier.  
 

Medel 

Loos & Bowd, 
(1997) 

Kvalitativ 68 närstående Frågeformulär Beskriver förluster av 
vänner, välmående, 
kontroll, och dagliga 
aktiviteter. 
 

Hög 
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    ________________________________________________________________________________ 
Författare, år     Typ av studie       Deltagare    Data insamling         Huvudfynd              Kvalitet 

 
Mitrani & Czaja 
(2000) 

Kvalitativ 224 närstående Intervjuer Undersökning av famil-
jeterapi och effekterna 
av detta. Nedstämdhet 
och depression förekom 
i familjerna.  
 

Medel 

Russell (2001) Kvalitativ 14 män Intervjuer Männen upplevde att 
deras arbete med den 
sjuke var otacksamt, 
men kände ändå sig till-
freds med att vårda. 
 

Hög 

Samuelsson et al. 
(2001) 

Kvalitativ 8 närstående Intervjuer Alla vårdgivare kände 
olika bördor till exem-
pel; oro, skuld, ensam-
het och sorg.  De an-
vände olika strategier 
för att hantera dessa. 
 

Hög 

Wuest et al. 
(1994) 

Kvalitativ 15 närstående Grounded theory Känslan av sorg och 
förlust. Uppfylla äkten-
skapslöftet genom att 
vårda.  
 

Hög 

Öhman & Söder-
berg, (2004) 

Kvalitativ 10 kvinnor, 4 
män 

Intervjuer Att leva med en männi-
ska som har en kronisk-
sjukdom ger känslor av 
ensamhet, sorg, isola-
tion och känslan av 
tomhet. 

Hög 

 

 
Resultat 

Resultatet av denna litteraturstudie kommer att redovisas genom en beskrivning av de slutka-

tegorier som framkommit, 5 st. Varje kategori är stärkt med brödtext och citat för att öka vali-

diteten.  

Tabell 2 Översikt över kategorierna (n = 5) 

 
Kategorier 
Att förändringar i livet gav förluster 

Att känna sorg och depression i relationer 

Att bli och välja ensamhet och isolering  

Att stress och känslor av otillräcklighet gav ohälsa 

Att tillåta sig känna positiva känslor trots svårigheter i livet   
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Att förändringar i livet gav förluster 

 
Närstående som vårdade demenssjuka kände ofta förluster i livet, de kände bland annat att 

släkt och vänner tog avstånd. Det hade svårt att upprätthålla en socialkontakt. Närstående val-

de ofta själv att distansera sig från släkt och vänner för att kunna hantera sin situation. Förlus-

terna kunde uttrycka sig i frustration och bitterhet, det var svårt för dem att finna tid för um-

gänge med vänner och bekanta (Loos & Bowd, 1997).  

 

En annan upplevelse av förlust beskrevs när närstående fick uppleva hur den sjuke sakta tyna-

de bort. Närstående berättade ofta att de blev som främlingar för varandra då den andra förlo-

rade sin mentala identitet. Att sakta och ofrivilligt separera från sin partner beskrevs som en 

lång och plågsam förlust (Wuest, King Ericsson & Noerager Stern, 1994).  

 

Almberg, Grafström & Winblad (2000) beskriver hur närstående kände en längtan efter sitt ti-

digare liv. De närstående önskade att den sjuke skulle vara som förut, som inte var samma 

människa längre. Att känna längtan till det som varit är att bli varse om de förluster man lidit. 

Att inte kunna kommunicera med sin partner beskrevs som en stor förlust. Närstående ut-

tryckte att de inte längre kunde nå varandra och på så sätt förlorade man kontakten (Samuels-

son, Annerstedt, Elmeståhl, Samuelsson & Grafström, 2001). 

 

Även Grafström, Norberg & Hagberg (1993) tar upp närståendes perspektiv på förlust av kon-

takt med den sjuke då kommunikationen upphörde. Närstående valde ofta att distansera sig 

socialt från den sjuke eftersom det intellektuella utbytet inte längre fanns. Detta val var ound-

vikligt för de närstående för att kunna hantera sin egen situation.  

 

Närstående vittnar om förlusten av meningen i sitt eget liv och saknaden av egen tid. De kän-

de att vårdandet tog upp all tid, de var bland annat tvungna att sluta på sina förvärvsarbeten 

vilket även ledde till ekonomisk problematik. Närstående kände att de kom i andra hand, de 

kunde inte göra något spontant, utan allt måste planeras utifrån den sjukes behov. Att offra sig 

för den sjuke var vanligt förekommande (Loos & Bowd, 1997). 

 

I very much resent the fact that I no longer control my life. My self and family 

come second. I want my normal life again. (Loos & Bowd, 1997, s. 508). 
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His personal life went flat slowly it let’s you down very gradually so that it’s a 

slow form of separation. (Wuest, King Ericsson & Noerager Stern, 1994, s. 

442). 

 

Att känna sorg och depression i relationer 

 

Sorg och ledsamhet beskrevs tydligt av närstående. Enligt Eloniemi-Sulkava, Rahkonen, Su-

ihkonen, Halonen, Hentinen & Sulkava (2002) hade närstående i vårdgivarrollen större risk 

för att drabbas av sorg och depression. De blev utsatta för hög press och svåra situationer vil-

ket ledde till negativa livsförändringar så som ledsamhet, sorg, svek och nedstämdhet.  

 

Att inte bli förstådd av sin omgivning gjorde de närstående nedstämda vilket kunde leda till 

depression. Närstående kunde uppleva att vänner och släktingar inte tog deras arbete med den 

sjuke på allvar. Dagliga aktiviteter blev omöjliga att utföra på grund av vårdtyngden, vilket 

inte uppmärksammades av utomstående, det gjorde dem nedstämda (Brännström, Tibblin & 

Löwenborg, 2000). 

 

Närstående till demenssjuka människor kände sig ofta svikna. Svek beskrevs i termerna av att 

släkt och vänner inte höll sina löften om att bistå med hjälp i vården av den sjuke, närstående 

kände sig svikna och sorgsna (Russell, 2001).  

 

Almberg, Grafström & Winblad (2000) visade att sorgen upplevdes starkt då närstående re-

flekterade över en framtida förlust av sin partner. De närstående beskrev hur de känt sorg un-

der alla år som vårdgivare, vetskapen om att den sjuke bara skulle bli sämre och sämre gjorde 

att sorgen växte. Beeson, Horton-Deutsch, Farran & Neundorfer (2000) visade på hur depres-

sionen påverkade relationen negativt. Om vårdgivaren var deprimerad påverkade det i hög 

grad relationen negativt. Ju mer deprimerad vårdgivaren var desto sämre blev relationen.  

 

Närståendes situation och sorgen över den sjuke beskrevs som att vara ensam i en kall och 

frusen värld. Sorgen upptog en stor del av de närståendes liv, även sorgen över tidigare liv. De 

närstående kände stor tomhet och upplevde att livet tappat sin mening (Öhman & Söderberg, 

2004). 
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It is as though a new grief and loneliness has come into my life (Almberg, Graf-

ström & Winblad, 2000, s. 85). 

 

I was out shopping with a lady friend. It was pleasant. In the care on the way 

home, I thought about my mother and became sad. My friend sad to me, you 

should not be sad when we have had such a nice time. You should not be like that. 

I felt that she didn’t want me to spoil her day (Almberg, Grafström & Winblad, 

2000, s. 85). 

 

The more depressed the caregiver, the greater the relational the privation and the 

poorer the quality of the current caregiver – care receiver relationship (Beeson, 

Horton-Deutsch, Farran & Neundorfer, 2000, s. 793). 

 

It’s so sad to know that he will die – you know, I love him so!  (Grafström, Nor-

berg & Hagberg, 1993, s.1751) 

 

Att bli och välja ensamhet och isolering 
 

En konsekvens av att vara vårdgivare och närstående till en människa med demenssjukdom 

var att bli isolerad och ensam då kontakten med närstående och vänner bröts. Enda kontakten 

med omvärlden kunde vara genom sjukhusbesök eller kontakten med distriktssköterskan. Ti-

digare fritidssysselsättningar och det aktiva liv som tidigare levts blev nu en utopi att uppnå, 

mestadels tillbringades hela dagen inomhus i hemmet. Många gånger kunde vårdgivaren upp-

leva sig ensam även då man faktiskt inte var det, detta på grund av att man inte längre kunde 

få ett intellektuellt utbyte med den sjuka människan. Närstående återgav hur de kände sig in-

nestängda och isolerade som i ett fängelse. De hade tappat sin frihet över att själv bestämma, 

vilket gjorde dem isolerade i hemmet. Ensamheten och isoleringen kunde även vara en flykt 

för att komma undan svåra situationer, vilket upplevdes som en negativ livsförändring. När-

stående bröt själva kontakten med vänner och släktingar för att slippa alla kommentarer och 

ständigt vara i försvarsposition. Närstående förlorade sina nätverk av vänner vilket gjorde 

dem än mer isolerade. Att sköta ett arbete och därigenom få kontakt med omvärlden var svårt 

i kombination med att vårda en sjuk människa. Närstående tvingades även där att isolera sig 

och välja bort arbetet till förmån för den sjuka. Att förlora vänner och släktingar samt arbets-
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kollegor ledde till ensamhet och isolering (Samuelsson, Annerstedt, Elmeståhl, Samuelsson, 

& Grafström, 2001; Loos & Bowd, 1997; Öhman & Söderberg, 2004).  

 
Att känna sig utanför och negligerad var vanligt förekommande bland närstående efter att de 

hjälpt den sjuke in på ett vårdhem. De kände att sjuksköterskorna på vårdhemmen inte lyssna-

de på dem, de kände sig ensamma i sin situation. Vårdpersonalen ville inte riskera att förstöra 

relationen mellan dem och de närstående genom att konfrontera närstående angående hur vår-

den av den sjuke skulle utföras. De valde att hålla närstående utanför vilket gjorde att närstå-

ende upplevde sig ensamma och isolerade. Närstående upplevde att de inte fick deltaga i vår-

den, de kände sig åsidosatta och att ingen hade tid för dem (Hertsberg & Ekman, 2000; Rus-

sell, 2001). 

 

Is coffetime a holy thing for staff and not for relatives? I’ve never felt so excluded, 

as all staff sat on the balcony and nobody asked me to join (Hertsberg & Ekman, 

2000, s. 619). 

 

He had lost contact with any network of friends he had previously known. He’s par-

ents had outlived their network of friendships, which further accentuated his per-

ceived isolation (Loos & Bowd, 1997, s. 508). 

 

It’s a round-the-clock job, you never get free from it. Being tied led to isolation 

(Samuelsson, Annerstedt, Elmeståhl, Samuelsson, & Grafström, 2001, s. 29). 

 

Att stress och känslor av otillräcklighet gav ohälsa 

 
Närstående upplevde att de drabbades av egen ohälsa i samband med vårdandet av den de-

menssjuke. De kunde uppleva oro och psykisk stress när den sjuke personen utsatte dem för 

anklagelser, påhopp, upprepningar och aggressivitet. De närstående kände ibland även rädsla 

inför den sjuke vilket gjorde dem oroliga (Samuelsson, Annerstedt, Elmeståhl, Samuelsson & 

Grafström, 2001).  

 

Även Wuest, King Ericsson & Noerager Stern (1994) belyser hur närstående till demenssjuka 

drabbas av egen ohälsa då de utvecklade problem som högt blodtryck, fysisk överbelastning 

och bensår. Att hela tiden känna skuld och inte kunna uppfylla alla krav gjorde att de närstå-



 13 

ende kände sig stressade vilket bidrog till hälsoproblemen som utvecklades. Att som närstå-

ende vara tvungen att arbeta i kombination med att vårda gav dubbla bördor vilket ledde till 

ohälsa. Trötthet, psykisk och ekonomisk press var problem som närstående fick uppleva.  

 

Stress och oro påverkade de närståendes välmående negativt i stor utsträckning. De beskrev 

konstant känsla av stress och oro inför framtiden. Att leva med egen ohälsa gav många svå-

righeter för äldre närstående. Många beskrev sömnsvårigheter som ett stort problem, trötthe-

ten och utmattningen var demoraliserande och gjorde dem irriterade vilket var negativt för 

hälsan. Hälsoproblemen kunde visa sig i form av rastlöshet, koncentrationssvårigheter och 

lättretlighet (Loos & Bowd, 1997). 

 

Att känna skuld beskrevs som ohälsa av de närstående. De tyckte att de gjorde allt för den 

sjuke, men kände sig ändå inte nöjda med sina insatser. De kände att de hade ansvar för den 

sjuke, att de var skyldig att ställa upp i alla lägen. Skuldkänslor över att aldrig känna sig till-

freds ledde till stress, oro och frustration (Wuest, King Ericsson & Noerager Stern, 1994; 

Loos & Bowd, 1997). 

 

I find I live a live of constant worry and stress. I worry that if I become ill, or have to 

go to hospital, what would happen to my husband? (Loos & Bowd, 1997, s. 509). 

 

I have to look after him the whole time, and wash and dress and feed him, but I can-

not go on much longer (Grafström,  Norberg  & Hagberg, 1993, s. 1750). 

 

I felt worn out, completely worn out. It I could not sleep at night (Almberg, Grafström 

& Winblad, 2000, 84). 

 

Att tillåta sig känna positiva känslor trots svårigheter i livet 

 
Närstående framhåller även positiva känslor bland alla svårigheter. De beskrev att de kände 

kärlek och trygghet när de vårdade den sjuka, de beskrev att de upplevt fina minnen tillsam-

mans. Närstående talade om  tiden med den sjuke i perioder av både sorg och glädje (Alm-

berg, Grafström & Winblad, 2000). 
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Närstående beskrev hur de kände sig tillfreds då de fått hjälp och börjat ta upp kontakter med 

vänner igen. De kände att de kunde tillåta sig möjligheter för sig själv som de tidigare stängt 

ute, till exempel att delta i fritidsaktiviteter, hobbys etc. De kände att de lättare kunde sätta 

gränser och på så sätt få tillbaks sin personliga tid och sitt positiva tänkande (Brännström, 

Tibblin & Löwenborg, 2000). 

 

Att få vara tillsammans var högt prioriterat av de närstående. De beskrev positiva känslor av 

att få dela minnen och vardagen med varandra. De kände trygghet och glädje när de var till-

sammans. Närstående pekade på vikten av att få vara tillsammans till slutet (Öhman & Söder-

berg, 2004). Russell (2001) ger även exempel på hur en närstående återger positiva känslor av 

att få var tillsammans. Den närstående beskriver hur han tidigare försummat familjen, men 

hur hustruns sjukdomsbild förändrat honom som person. Nu ville och kunde han återgälda det 

genom att få vårda henne och visa sin kärlek, vilket han upplevde positivt.  

 

We lost everything as far as money, but… ah…ah, I feel better about myself now 

than I ever have… I guess I’ve found a new kind of love for our life together… 

damn, this is hard to explain (Russell, 2001, s. 363) 

 

I grieved, yes I have, but we have had a lot of fun. I have wonderful memories. 

(Almberg, Grafström & Winblad, 2000, 84). 

 

I was able to say goodbye, that I loved him. I felt wonderful to say this. (Almberg, 

Grafström & Winblad, 2000, s. 84). 

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva närståendes upplevelser av att leva med en 

demenssjuk person. Till denna studie har 13 vetenskapliga artiklar använts, som svarade mot 

syftet.  I analysen framkom fem kategorier; att förändringar i livet gav förluster, att känna 

sorg och depression i relationer, att bli och välja ensamhet och isolering, att stress och känslor 

av otillräcklighet gav ohälsa och att tillåta sig känna positiva känslor trots svårigheter i livet.  

 

Resultatet av denna litteraturstudie visade att närstående till demenssjuka människor kände 

många olika förluster i livet. De kände bland annat att släkt och vänner tog avstånd. De hade 

svårt att upprätthålla en social kontakt. Närstående valde ofta själva att distansera sig från 
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släkt och vänner för att kunna hantera sin situation. Närstående beskriver även förlusten av 

meningen i sitt eget liv och saknade av egen tid. De kände att vårdandet tog upp all tid.  

 

Kommunikationsproblemen som uppstått i familjerna ansågs även som en stor förlust. Furlini 

(2001) beskriver hur de närstående upplevde förlust när den kommunikativa förmågan gick 

förlorad. Närstående kände att de inte längre hade något intellektuellt utbyte med sin partner. 

När de inte längre kunde diskutera minnen och tidigare upplevelser kände de stor förlust av 

den andra människan. Även att inte bli igenkänd av sin närmaste upplevdes som en stor för-

lust. Murray et al. (1999) visar även hur närstående känner förlust av sin partner då de inte 

längre är samma människa i och med kommunikationsförlusten och personlighetsförändring-

en. Då kommunikationen gått förlorad är personen inte är närvarande mentalt och de närstå-

ende får inget utbyte. De närstående väljer att inte delge den sjuke av sina berättelser och hi-

storier då den sjuke har så svårt att ta in informationen, det blir en meningslös konversation. 

Gilhooly & Sweeting (1994) skriver i sin studie om hur närstående till demenssjuka upplever 

”social död” med den sjuke. De menar att den sjuke egentligen redan har dött och att den rik-

tiga döden kommer att komma som en befrielse. De beskriver hur de kämpat och upplevt li-

dande under en längre tid vilket har resulterat i att de blivit less på sin situation. De har inte 

längre någon riktig kontakt med den sjuke.  

 

Känslan av sorg och depression var en annan kategori som framkom av denna litteraturstudie. 

De närstående beskriver att de blev utsatta för hög press och svåra situationer vilket ledde till 

negativa livsförändringar så som ledsamhet, sorg, svek och nedstämdhet. Att inte bli förstådd 

av sin omgivning gjorde närstående nedstämda vilket kunde leda till depression. Gilhooly & 

Sweeting (1994) visar i sin studie hur de flesta vårdgivare beskriver att de känt sorg. Närstå-

ende beskriver hur känslan av konstant sorg upplevs under vårdtiden. Ilska och ledsamhet 

ökade de närståendes börda vilket ledde till tilltagande sorg. Sorgen beskrevs starkt av en del 

närstående då de talade om att det vore en befrielse då den sjuke dog.  

Depression var även något som framkom i vår litteraturstudie. Närstående var ofta deprimera-

de på grund av sin situation. Om vårdgivaren var deprimerad påverkade det i hög grad rela-

tionen negativt. Stoltz, Udén & Willman (2004) beskriver hur närstående till demenssjuka 

människor har behov av att få information om depression för att kunna hantera sin situation. 

Depression är vanligt att drabbas av då man vårdar närstående, speciellt när det handlar om 

demenssjuka.  
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Känslan av ensamhet och isolering var en stark kategori. Många gånger kunde vårdgivaren 

uppleva sig ensam i sällskap av den sjuke. Detta på grund av att man inte längre kunde få ett 

intellektuellt utbyte. Närstående återgav hur de kände sig innestängda och isolerade, som i ett 

fängelse. De hade tappat sin frihet över att själv bestämma, vilket gjorde dem isolerade i 

hemmet. Varje gång något skulle göras var det tvunget att planeras in i minsta detalj, all spon-

tanitet var borta. Stoltz, Udén & Willman (2004) beskriver bland annat i sin studie om hur 

närstående till människor med demenssjukdom kan känna sig ensamma och isolerade. De be-

skriver att de hade erfarenheter av social isolering då vänner och bekanta successivt avslutat 

sitt umgänge med dem. Social isolation blev en konsekvens av att de närstående inte hade nå-

gon frihet, ingen egen tid. Ju yngre vårdgivarna var desto större blev konsekvenserna av den 

sociala isolationen. Ekvall, Sivberg & Hallberg (2004) skriver i sin studie om hur ensamhet 

kan upplevas av de närstående. De beskriver att socialisolation leder till ensamhetskänslor, de 

närstående avstår från sociala träffar utanför hemmet vilket leder till isolation. Ensamhet är 

vanligt bland äldre människor. Att vara äldre och vårda äldre människor kan ha många nega-

tiva effekter på hälsan, ensamhet var associerat till hälsorisker. Ensamheten påverkar livskva-

litet negativt, speciellt hos dem som vårdar närstående 

 

Litteraturstudien visade att det fanns känslor av ohälsa hos dem som vårdar människor med 

demenssjukdom. De närstående drabbas av egen ohälsa och de utvecklade problem som till 

exempel högt blodtryck. Att hela tiden känna skuld och inte kunna uppfylla alla krav gjorde 

att de närstående kände sig stressade vilket bidrog till hälsoproblemen som utvecklades. Liken 

(2001) stärker detta genom att beskriva hur närstående ofta är stressade och känner oro över 

den sjuke. De tappar sitt tålamod och klarar inte av att sköta sin egen hälsa på ett bra sätt. 

Närstående som vårdar människor med demenssjukdom får ofta sömnproblem och känner sig 

utmattade. Även O’Donnell (2000) visar i sin studie hur de närstående kände att deras egen 

hälsa blev negativt påverkad av vårdtyngden. De var själva medvetna om situationen och var 

oroliga för sin egen hälsa. Jeon, Brodaty & Chesterson (2004) beskriver hur viktig rollen som 

vårdgivare är för de närstående men att det är mycket viktigt att de tänker på sin egen hälsa 

och sitt eget välmående också. Vårdgivare till människor med demenssjukdom gör ett stort 

och tungt arbete, de upplever ofta stress, oro, utmattning och förlust av egen tid vilket i det 

långa loppet resulterar i egen ohälsa. Det är viktigt att tänka på sin egen hälsa och försöka hit-

ta copingstrategier. Ett sätt att hantera situationen kan vara att ta andrum från vårdandet. Att 

komma ifrån en stund kan göra mycket för vårdgivarens egen hälsa. Jeppsson Grassman 

(2003, s. 84) skriver om hur vårdtyngden kan ge depression och utmattning. De närstående är 
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ofta i hög ålder vilket gör vårdandet tungt. De närståendes egen sviktande hälsa kan göra den 

svåra situationen än tyngre. 

 

Den sista kategorin tar upp positiva känslor som närstående upplevde trots alla svårigheter de 

fick gå igenom. Att få vara tillsammans var högt prioriterat av de närstående. De beskrev po-

sitiva känslor av att få dela minnen och vardagen med varandra. De kände trygghet och glädje 

när de var tillsammans. Positiva känslor i livet trots svårigheter beskriver även Murray et al 

(1999) tydligt i sin studie. Där beskrivs att närstående upplever positiva känslor i samband 

med vårdandet. De talar om känslan av en slags belöning, en positiv feedback, när de vårdar 

och får den sjuke människan att må bättre i sin situation. Känslan av att kunna ge tillbaks nå-

got till den närstående upplevdes positivt. Att ingå äktenskap innebär att ställa upp för var-

andra både i nöd och lust, det anses särskilt viktigt ju äldre man är. Detta betyder att närståen-

de kände en skyldighet att ställa upp för den andre, vilket de gjorde då de vårdade. De närstå-

ende kände att de gjorde sitt bästa för partnern, de kände att de utvecklat nya förmågor vilket 

kändes positivt. De var nöjda med sina nya förmågor och framsteg. Jeppsson Grassman 

(2003, s. 84-85) skriver också om närståendes upplevelser av positiva känslor trots alla mot-

gångar. De beskriver hur de närstående värdesätter tiden tillsamman och delar alla minnen. 

Glädje och meningsfullhet upplevs då de tittar tillbaks på livet som varit. De är en viktig driv-

kraft för att de skall kunna hantera sin situation. En annan positiv aspekt som tas upp är 

vårdande i hemmet. De närstående känner sig tryggare i en hemmiljö vilket leder till bättre 

vård och gör både vårdtagare och vårdare mer harmoniska. Sociala kontakter i miljön och i 

hemområdet har en positiv betydelse då den sjuke känns igen av sin omgivning.  

Metoddiskussion 

Trovärdigheten i vår litteraturstudie har stärkts genom seminarium där opponentskap skett och 

utomstående har kunnat följa arbetet i alla dess steg. Endast vetenskapliga studier som uppfyl-

ler flertalet av inklusionskriterierna enligt Willman och Stoltz (2002) använts, vilket bidrar till 

att öka tillförlitligheten i vårt resultat. I kvalitativ forskning kan begreppen, pålitlighet och till-

förlitlighet användas för att beskriva olika perspektiv på en studies trovärdighet. Graneheim 

och Lundman (2004) beskriver att det är värdefullt att säkerställa validiteten genom att ge en 

tydlig och klar beskrivning av sammanhang, urvalet av deltagare samt processen för datain-

samling och analys. I paritet med Holloway och Wheeler (2002, s.241) har vi under hela ana-

lysprocessen återkopplat tillbaka till ursprungsmaterialet för att försäkra oss om att vi hållit 

oss till syftet i studien. Vilket gör att textens innebörd inte gått förlorad under analysproces-

sens gång. 
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Holloway och Wheeler (2002, s.430) diskuterar begreppet överförbarhet och menar att det är 

ett mått på hur, och i vilken utsträckning, resultatet av analyserad data allmänt kan tillämpas 

på andra grupper av människor. Det åligger författaren att tillhandahålla relevant och beskri-

vande data på ett sätt som gör det möjligt för läsaren att omsätta resultatet till andra samman-

hang. I denna litteraturstudie visade det sig att närstående till sjuka människor upplever lik-

nande svårigheter trots olika situationer. Vilket kan vara bra att veta då man vårdar demens-

sjuka människor. Det behöver inte vara just demenssjukdom som genererar känslorna som 

människor i dessa situationer har. En isolerad och deprimerad människa har, oavsett orsak, 

ofta liknande upplevelser. Därför är resultatet av denna litteraturstudie överförbart till närstå-

ende som befinner sig i liknade situationer (jfr Holloway & Wheeler, 2002). 

 

Slutsats  

Som sjuksköterska kan det vara krävande att arbeta med dementa människor. Det är då extra 

viktigt att tänka på den egna hälsan. Morse (2001) pekar på betydelsen av sjuksköterskans 

egen hälsa. Sjuksköterskor arbetar många gånger med patienter och anhöriga som lider svårt. 

När sjuksköterskan inte kan släppa sin roll och koppla av när arbetsdagen är slut föreligger 

risk för utbrändhet. Det är viktigt att kunna prata om det för att få utlopp för sina känslor och 

få feedback av sina arbetskollegor.  

  

En utveckling inom demenssjukvården vore att önska då behoven är stora. Man kan önska att 

kommande forskning kring anhörigas upplevelser stärker sjuksköterskan i sin roll som coach. 

Som sjuksköterska bör du fungera som en slags coach. Sjuksköterskan hjälper de närstående 

att gå vidare i livet utan att skapa en motsättning mellan vårdgivare och vårdtagare. Egenska-

per som krävs av sjuksköterskan kan vara att man har hög insikt, moral och vilja för att det 

skall fungera på ett bra sätt. Det skulle behövas mer forskning och kunskap inom detta för att 

förbättra sjuksköterskans kvaliteter i sin profession så att hon lättare kan se de närståendes 

behov. Det skulle även behövas mer forskning på de specifika fenomenen som upplevs, till 

exempel ensamhet, isolering, sorg och förluster. Vilka svårigheter som det medför och hur 

man hanterar dessa.  
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