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Abstrakt 
 
Bakgrund: I Sverige finns omkring 160 000 personer med någon form av demenssjukdom. 
Att insjukna i sjukdomen drabbar även partnern vars livssituation förändras drastiskt då denne 
dagligen lever nära sjukdomen. Genom att belysa upplevelser av att vara partner till en person 
med demenssjukdom kan detta bidra med ökad förståelse och kunskap till sjuksköterskan.   
Syfte: Syftet var att belysa upplevelser av att vara partner till en person med demenssjukdom. 
Metod: Metoden var en systematisk litteraturstudie. Sökningar utfördes i databaserna Cinahl, 
PubMed och PsycInfo. Nio artiklar kvalitetsgranskades och analyserades  
Resultat: Resultatet presenterades i fyra kategorier; Partnerns upplevda känslor i samband 
med demenssjukdomens förlopp, påverkan på parrelationen, påverkan på partnerns 
“normala” liv samt Partnerns känslor relaterat till framtiden. Ett övergripande tema 
framträdde; Känslor och upplevelser av en förändrad livssituation. Många partners upplevde 
sorg och förlustkänslor. Ett ökat ansvar resulterade i brist på kontroll, isolering, sömnproblem 
och att egna behov fick åsidosättas. Parrelationen förändrades och mindre närhet upplevdes 
vilket gav minskad gemenskap, ensamhet och kommunikationssvårigheter inom relationen. 
Känslor för framtiden bestod av rädsla och oro. 
Slutsats: Många av partnerna genomgick en drastisk livsförändring i takt med att 
demenssjukdomen fortskred. Personerna med demenssjukdom blev allt mer beroende av 
partnerns omvårdnad vilket resulterade i en känslomässig och social påverkan för partnern. 
Med en ökad insikt i partnerns livsförändring kan sjuksköterskan tidigt i sjukdomsförloppet 
uppmärksamma partnerns behov av stöd och stödjande åtgärder kan ges.  
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Demens, Partner, Livsupplevelse 
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1 Inledning 

I Sverige finns omkring 160 000 personer som diagnostiserats med någon form av 

demenssjukdom, varav 20 000 till 25 000 insjuknar i sjukdomen varje år (Socialstyrelsen, 

2016). Demenssjukdom innebär en kognitiv svikt i hjärnan och resultatet skiljer sig beroende 

på var svikten är lokaliserad. Statistiska centralbyrån (2012) menar att livslängden i Sverige 

har ökat, och kommer att öka ytterligare med trettio procent från år 2010 till 2050. Med en 

stigande ålder ökar risken att insjukna i demenssjukdom. Åtta procent av alla personer som 

fyllt 65 år, samt hälften av alla som fyllt 90 år har diagnostiserats med någon form av 

demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2016). Att insjukna i sjukdomen drabbar inte bara personen 

själv, utan för dennes partner förändras livssituationen drastiskt och kan medföra en mängd 

uppoffringar. I kombination med att sjukdomen fortskrider blir den demenssjuke mer 

beroende av vård, där partnern ofta blir den första tidens vårdgivare. Bailes, Kelley och 

Parkers (2016) resultat visar att när en partners börda i vårdandet ökar, minskar orken att 

hantera egna hälsobehov. Att uppmärksamma partners behov av hjälp och stöd anser vi 

tillhöra sjuksköterskans profession, vilket vi däremot av egen erfarenhet noterat kan ses som 

en svårighet, då kunskapen inom området brister. Socialstyrelsen (2016) styrker detta genom 

att beskriva att det många gånger är en sjuksköterska som personen med demenssjukdom får 

kontakt med första gången. Därför vill vi med den här litteraturstudien öka sjuksköterskans 

kunskap och förståelse för partnern vid demenssjukdom så att identifiering och åtgärder av 

stödjande behov enklare kan uppmärksammas och utföras. Detta uppnår vi genom att lyfta 

levda upplevelser av hur det är att vara partner till en person med demenssjukdom. 

 
2 Bakgrund 

2.1 Demenssjukdom 

Demenssjukdom är ett övergripande begrepp som innefattar flera olika sorters tillstånd. 

Beroende på var den kognitiva svikten är lokaliserad i hjärnan benämns sjukdomen med olika 

indelningar (Socialstyrelsen, 2016). De mest förekommande demenssjukdomarna är 

Alzheimers, vaskulär demens, frontallobsdemens och lewy body demens. Alzheimers demens 

är den vanligast förekommande sorten, eftersom flest insjuknar i denna. Prakke (2012) 

beskriver att inte alla personer med kognitiva nedsättningar diagnostiseras med 

demenssjukdom, utan menar att i flera fall har personen bara drabbats av en normal glömska, 

som ofta upplevs i samband med ålderdomen. Socialstyrelsen (2016) menar att svikten bör 

vara så pass märkbar att en tydlig skillnad kan ses från den tidigare kognitiva nivån, en tydlig 
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påverkan på arbete och socialt liv ska även kunna ses för att en person ska diagnostiseras med 

demenssjukdom. Prakke (2012) menar att hos de personer där en demensdiagnos konstaterats 

möjliggjordes en gemensam förståelse i parrelationen för vad som bidragit till det förändrade 

beteendet hos den demenssjuke partnern. Enligt Edberg (2014) är oro, ökad glömska och 

svårigheter att utföra tidigare enkla vardagssysslor vanligt förekommande symtom vid 

demenssjukdom. Symtombilden beskrivs ytterligare av Casanova, Starkstein, och Jellinger 

(2011) där hallucinationer och vanföreställningar i form av upplevd otrohet, övergivenhet och 

en tro att tidigare avlidna personer fortfarande finns vid liv, beskrivs som symtom som allt 

eftersom sjukdomen fortskrider blir allt mer påtagliga. Socialstyrelsen (2016) styrker 

symtombilden och menar att nio av tio personer med demenssjukdom någon gång under 

sjukdomsförloppet kommer att visa tecken på vanföreställningar, hallucinationer, ångest eller 

agitationer. Symtombilden medför ofta lidande både hos personen själv och för de personer 

som finns i personens närhet, däribland partnern (Socialstyrelsen, 2016). Effekterna av att de 

kognitiva funktionerna försämras kan komma att kräva mycket uppmärksamhet, energi och 

tålamod av de demenssjukas partners.   

 
2.2 Patofysiologi 

Vid Alzheimers sjukdom förtvinar nervceller i hjärnan och den kognitiva förmågan kan 

därmed komma att förändras och försämras. Symtomen kommer vanligtvis smygande och är 

beroende av vilken del av hjärnan som blivit påverkad. Tinningloberna styr minnet, vilket kan 

medföra svårigheter att minnas. I hjässloberna analyseras information från våra olika sinnen 

och i pannloben sitter omdöme, insikt, tal och vår koncentrationsförmåga (Socialstyrelsen, 

2016). Blir något av dessa områden påverkat kommer detta betyda en stor påverkan och 

omställning för den demenssjuke personen. Vid vaskulär demens beror skadan i hjärnan på 

minskad syretillförsel som orsakas av upprepade blodproppar eller blödningar (Edberg, 2014). 

Symtomen kan se olika ut beroende på var i hjärnan skadan sitter men de kommer vanligtvis 

hastigt och märkbart för personen (Edberg, 2014). Vid frontallobsdemens sitter skadan i 

frontalloben och därmed i den främre delen av hjärnan. Sjukdomsförloppet kommer vanligen 

smygande och tidiga tecken på detta kan vara personlighetsförändring samt nedsatta sociala 

och praktiska funktioner (Socialstyrelsen, 2016). Det är vanligt med aggressivitet och 

rastlöshet men även tillbakadragenhet kan förekomma (Edberg, 2014). 

LewyBody demens kan ibland liknas vid Parkinsons sjukdom och tidiga symtom kan vara 

trötthet, nedsatt uppmärksamhet och orienteringssvårigheter (Socialstyrelsen, 2016). Andra 
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symtom som uppmärksammas är stela muskler, långsamhet och skakningar, inte ett sviktande 

minne vilket vanligen ses vid andra demenssjukdomar (Lindgren, 2008). 

 

2.3 Olika stadier av demenssjukdom  

Demens är en sjukdom som fortskrider med tiden, och kan idag inte botas. Behandling och 

omvårdnad riktas istället mot lindring av symtom och främjande av den demenssjukes 

livskvalitet. Demenssjukdom delas in i tre olika stadier där mild grad av demens är ett tidigt 

stadie i sjukdomsförloppet. Det innebär att personen till stor del klarar sig utan insatser från 

hälso- och sjukvård eller närstående. Nästa stadie är måttlig demens, då anses personen ha ett 

större behov att få hjälp med att klara av de vanligtvis ”enkla” vardagssysslorna. Det tredje 

och sista stadiet är svår demenssjukdom, som innebär att personen nu är i ständigt behov av 

närhet och stödjande åtgärder av hälso-sjukvård eller närstående (Socialstyrelsen, 2016).   

 

2.4 Att vara partner till en person med demenssjukdom 

Svanström och Dahlberg (2004) menar att personer med demenssjukdom blir främlingar i sin 

egen värld och att vara partner till en demenssjuk person innebär ofta en förändring i 

relationen. Den tidigare partnerrollen kan övergå till en mer vårdande roll. Att ha en partner 

med demenssjukdom har, enligt Ask, Melbye-Langballe, Holmen, Selbæk, Salvstedt och 

Trambs (2014) visat att den friska partnern upplever lägre nivåer av tillfredsställelse och mer 

ångest- och depressionssymtom än de personer som lever med en icke-demenssjuk person. 

Den friska partnern blir upptagen med att stötta och ta hand om personen med 

demenssjukdom, och tidigare självklara saker i livet kan nu inte längre tas för givet 

(Svanström & Dahlberg, 2004). Liknande påverkan på partnern menar Gosman-Hedström och 

Dahlin-Ivanoff (2012) kan ses även vid andra kognitiva sjukdomstillstånd exempelvis stroke. 

Att vara partner till en person drabbad av stroke har visat sig ha en stor inverkan på den friska 

partnerns liv. I samband med att den strokedrabbade ändrade personlighet och blev i större 

behov av vård så ökade partnerns börda och ansvar, partnerrollen blev till en mer vårdande 

roll och deras gemensamma förståelse fanns inte längre kvar (Gosman-Hedström & Dahlin-

Ivanoff, 2012). Trots denna förändring och påverkan så menar Erlingsson (2012) att vårda sin 

partner är grundat i kärlek, pliktkänslor, beskydd samt att hålla löften gentemot sin partner. 

Enligt Paun (2003) visade partners till demenssjuka personer ett djupt engagemang och 

åtagande gentemot sin demenssjuka partner. De menade att när de en gång hade valt att dela 

sina liv tillsammans, var det självklart att finnas där och ge vård och omsorg till sin partner. 

Erlingsson (2012) beskriver vidare att förhållandet mellan varandra, övrig familj och vänner 
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kan förändras och partnern kan komma att leva ett liv där sociala kontakter och vänner 

försvinner alltmer över tid.  

 
2.5 Stödjande åtgärder gentemot partnern   

Socialstyrelsen (2016) menar att mycket arbete och energi krävs från en partner och därför 

kan de behöva stöd i sin tur. Att uppmärksamma partnerns behov av stödjande åtgärder har 

sin grund i det första mötet mellan sjuksköterskan och personen med demenssjukdom. Att 

sjuksköterskan i denna stund uppmärksammar även partnerns behov är viktigt för dennes 

välbefinnande (Socialstyrelsen, 2016). Erlingsson (2012) menar att engagemang från 

sjuksköterskans sida kan vara avgörande för huruvida partnern beslutar sig för att ta emot 

eller själv söka hjälp i form av stöd. Intervjuer och observationer bör användas vid 

identifiering av partnerns aktuella situation där fysiska, psykologiska, tekniska och 

existentiella behov bör kartläggas (Leksell, 2015). Vidare beskriver Socialstyrelsen (2016) att 

de stödjande åtgärder som förekommer vid demenssjukdom ofta erbjuds från kommunen, 

landstingets primärvård eller från specialiserad vård. Genom olika utbildningar arbetar hälso- 

och sjukvården ständigt med att höja vårdpersonalens kunskap och medvetenhet om 

demenssjukdom. Beroende av partnerns behov finns det flera olika former av stöd att 

tillhandahålla; stöd i form av samtal, utbildningsprogram, avlastning i parets hem och 

relationsbaserade stödprogram (Socialstyrelsen, 2016). En del partners anser att det räcker 

med att den demensdrabbade får de hjälpmedel som behövs, medan andra behöver stöd i form 

av samtal. Johannessons och Möllers (2015) resultat visade på en ökad tillfredsställelse av att 

få stöd i form av just samtal där partnerna fick beskriva sina individuella upplevelser av 

demenssjukdomen. Syftet med stöd till partners är att deras fysiska och psykiska belastning 

ska minskas (Socialstyrelsen, 2016). Det andra alternativet är stöd i form av utbildning där ett 

utbildningsprogram kan innehålla bland annat; demenssjukdomens symtom, orsaker och 

förväntad utveckling (ibid.). Flynn och Mulcahy (2015) menar att bristande kunskap och stöd 

har en stor inverkan vid den livsförändring som sker. Det visade sig att kunskap om 

sjukdomen borde ges redan vid diagnostisering för att minska partners osäkerhet och öka 

förståelsen för framtiden. Det tredje alternativet är stöd i form av avlastning i parets hem. 

Vårdpersonal kommer då hem till den demenssjuke och partnern för att avlösa partnern i 

några timmar. Den demenssjuke kan även ha en plats på ett så kallat korttidsboende, där hen 

vistas i några dagar eller ett par veckor i månaden för att avlasta partnern. Det fjärde 

alternativet är relationsbaserade stödprogram som är en annan form av stödinsats där partnern 
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deltar tillsammans med sin demenssjuke partner. Denna typ av stöd är särskilt anpassat till 

båda parterna för att stödja och stärka deras parrelation (Socialstyrelsen, 2016).  

 

Begreppsdefinition  

Begreppet “partner” är återkommande i den här systematiska litteraturstudien, eftersom syftet 

var att undersöka partners upplevelse. Då begreppet kan ha olika betydelse vill vi definiera 

dess betydelse i den här litteraturstudien. Svenska Akademiens ordbok (2017) definierar ordet 

“partner” som make respektive maka eller som en person i ett par- eller samarbete. I denna 

studie betyder partner; den person som lever eller har levt närmast personen med 

demenssjukdom under sjukdomstiden.  

 

3 Teoretisk referensram 

3.1 Systemteoretiskt perspektiv 

Att utgå från det systemteoretiska perspektivet innebär att kunna se utanför den givna ramen 

och istället för att se de enskilda delarna, kunna se helheten och sammanhanget (Öquist, 

2008). System finns överallt och vi kan finna dessa bland annat i verksamheter som skola och 

omsorg, inom organisationer eller inom familjer. Att ingå i ett familjesystem innebär att varje 

person i familjen utgör en del av helheten som hela familjen tillsammans bildar. Öquist 

(2008) menar att om en del av systemet påverkas kommer troligtvis de andra delarna i sin tur 

också att påverkas. När en person drabbas av demenssjukdom och en förändring sker 

påverkas även de andra delarna där partnern ingår och därför ansågs det systemteoretiska 

perspektivet relevant.  

 
3.2 Familjefokuserad omvårdnad 

Familjefokuserad omvårdnad har sin grund i systemteorin där koppling mellan de olika 

delarna och helheten kan ses. Att arbeta utifrån en familjefokuserad omvårdnad innebär att 

sjuksköterskan har som mål att göra patienten och dennes familj delaktiga i vården samt att 

lyfta deras upplevelser kring ohälsa och sjukdom (Wright, Watson & Bell, 2011). Varje 

enskild individ är expert på sin egen upplevelse och det är därför viktigt att alla människor får 

förmedla sina egna berättelser. Wright et al (2011) menar att sjuksköterskan kan, genom att 

lyssna och bekräfta familjemedlemmarnas enskilda berättelser, hjälpa dem att bearbeta de 

individuella upplevelserna och på så sätt motverka ohälsa. Familjefokuserad omvårdnad 

strävar efter att skapa en förtroendeingivande miljö som tillåter samtliga familjemedlemmar 

att uttrycka känslor och upplevelser. Därför ansågs familjefokuserad omvårdnad vara relevant 
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som teoretisk referensram då den här litteraturstudiens syfte strävar efter att belysa partnerns 

upplevelse av demenssjukdom. 

 

3.3 Ensamhet 

Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är ensamhet relaterat till känslan av sammanhang och 

kan upplevas vid avsaknad av andra personer. Ensamhet kan även upplevas i sällskap av 

andra, då som en känsla av ensamhet i en tvåsamhet (ibid.). Nilsson (2012) beskriver 

ensamhet som en subjektiv upplevelse med utgångspunkt i individens tolkning av 

verkligheten. Vidare menar Dahlberg och Segesten (2010) att ensamhet kan medföra känslor 

av utanförskap, bortglömdhet och att inte vara behövd. Ensamhet beskrivs vara relaterat till 

gemenskap och kan yttra sig tydligt i situationer där två eller flera personer upplevt en 

gemenskap som av någon anledning gått förlorad. I ett tidigt stadie i den här systematiska 

litteraturstudien uppmärksammades ensamhet som ett vanligt förekommande fenomen hos 

flera partners till personer med demenssjukdom. I samband med detta beslutades att ensamhet 

även skulle vara en teoretisk referensram. 

 
4 Problemformulering 
I Sverige finns cirka 160 000 personer som diagnostiserats med någon form av 

demenssjukdom. Nära dessa finns det närstående i form av partners. Att vara partner till en 

person med demenssjukdom kan innebära stora förändringar i livet och vardagen kan bli en 

kamp mot sjukdomen. När en person blir sjuk riktas all eventuell hjälp och behandling på 

denne och partnern kan då hamna i skymundan. Vid demenssjukdom är det inte bara personen 

i fråga som blir påverkad, även partnern som lever närmast personen blir påverkad, både 

känslomässigt och socialt. Vid den livsförändring som partnern genomgår är det viktigt att 

sjuksköterskan ser och bekräftar hela familjen, som ett system. Det krävs att sjuksköterskan 

kan uppmärksamma partnerns behov av hjälp och stöd, att kunna nå fram till partnern samt ha 

kunskap om vilka stödjande åtgärder som finns att tillhandahålla. Därför vill vi med den här 

litteraturstudien bidra till en förståelse för partnerns liv och därmed öka sjuksköterskans 

kunskap och förståelse för hur det är att vara partner till en person med demenssjukdom. 

 
5 Syfte 

Syftet med studien var att belysa upplevelser av att vara partner till en person med 
demenssjukdom. 
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6 Metod  
En systematisk litteraturstudie valdes som design. En specifik och avgränsad forskningsfråga 

identifierades för att därefter strukturerat söka efter litteratur inom det område som frågan 

berörde (Kristensson, 2014). Nästa steg i processen var att kritiskt granska, värdera och 

sammanställa den funna litteraturen, i detta fall vetenskapliga artiklar (Kristensson, 2014). 

Den här systematiska litteraturstudien har en induktiv ansats, vilket innebär att studien 

fokuserat på att tolka och skapa mening och förståelse i människans subjektiva upplevelse av 

omvärlden (Forsberg & Wengström, 2015). Den här litteraturstudiens fokus var på aktuell 

forskning och syftet var att forma en ny sammanhängande helhet från tidigare genomförda 

studier enligt Kristenssons (2014) metodologi.  

 

6.1 Inklusions- exklusionskriterier  

Forsberg och Wengström (2015) menar att väl strukturerade inklusions- och 

exklusionskriterier underlättar insamling av data. Beroende på vad som skall undersökas 

bestäms kriterier för att sökresultatet ska bli så representativt som möjligt mot studiens syfte 

(Forsberg & Wengström, 2015). Inklusionskriterier upprättades där samtliga artiklar skulle 

vara publicerade mellan åren 2007–2017, vara peer-rewieved samt vara skrivna på engelska. 

Inga exklusionskriterier användes i den här litteraturstudien. 

 

6.2 Datainsamling  

Litteratursökningen genomfördes mellan 2017-03-23 till 2017-03-31. Karlsson (2012) 

beskriver flera olika tillvägagångssätt för att söka vetenskapliga artiklar där sökning med 

nyckelord i databas, fritextsökning samt manuell sökning valdes som tillvägagångsätt. De 

databaser som valdes var Cinahl, PsycINFO och PubMed. 

 

Med ett nyckelord menas att någon form av etikett har tilldelats artiklarna i en databas, 

baserat på artiklarnas syften (Kristensson, 2014). Den här litteraturstudiens syfte samt 

inklusionskriterier granskades noga för att därefter gemensamt arbeta fram de nyckelord som 

ansågs relevanta. Enligt Kristensson (2014) kan ett annat alternativ vara granskning av de 

olika databasernas ordlistor där nyckelord som är representativa för undersökningens syfte 

kan identifieras. För att bredda sökningen kombinerades sökning i databas med fritextsökning 

vilket innebär att sökningen är fri från specifika nyckelord (Kristensson, 2014). Att trunkering 

valdes att användas innebär en ökad variation av det valda ordet. I Cinahls första sökning 

hittades samtliga nio artiklar som inkluderats till studien, varav en eller flera dubbletter 
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återfanns i samtliga sökningar. Kristensson (2014) beskriver att mängden fritextord är 

avgörande för mängden irrelevanta artiklar i resultatet. Därför valdes det att endast utföra få 

sökningar med fritextord. De Booleska sökoperatorerna AND och OR användes i samtliga 

databaser, antingen för att kombinera sökorden med varandra eller för att kunna söka på 

närliggande begrepp (Kristensson, 2014) se bilaga 1. 

 

I databaserna beskrevs orden Spouses, Coping och Significant others följande; spouses 

beskrevs som ett gift par, man och hustru eller partners som valt att dela sitt liv tillsammans, 

coping som att hantera specifika interna- och externa krav, och significant others som ett ogift 

par, familjemedlemmar, vänner eller partners. För att utforska det valda området utfördes 

pilotundersökningar i de olika databaserna. I samband med detta kontaktades Universitetets 

bibliotekarie för vidare vägledning samt för att föra en diskussion angående lämpliga sökord 

och tillvägagångssätt i framtida sökningar. 

 

6.2.1 Cinahl 

Cinahl användes då inriktningen mot omvårdnad, fysioterapi och arbetsterapi ansågs relevant. 

Nyckelord som benämns som Cinahl Headings användes. Tre sökningar utfördes vilka 

redovisats i tabeller och återfinns i bilaga 1. Den första sökningen utfördes med nyckelorden 

Dementia, Spouses och Significant other kombinerat med fritextsökningen Life experience*. 

Andra sökningen med nyckelorden Dementia, Spouses, Significant other och Coping, och den 

tredje med nyckelorden Dementia och Spouses kombinerat med fritextsökningen 

Experience*.  

 

6.2.2 PubMed 

PubMed är en bred databas som innefattar material från stora delar av det biomedicinska 

området där bland annat omvårdnad, medicin och odontologi ingår. Nyckelord som benämns 

MeSH-termer användes. I PubMed genomfördes en sökning där nyckelorden Dementia och 

Spouses kombinerades med fritextsökningarna Significant others och Life experience.   

 

6.2.3 PsycINFO 

Vidare valdes PsycINFO som har inriktning mot beteendevetenskap och psykologi (Forsberg 

& Wengström, 2015). Nyckelord som benämns Thesaurus användes. Sökningen utfördes 

genom att nyckelorden Dementia, Spouses och Significant others kombinerades med 

fritextsökningen Life experience*.  
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6.2.4 Manuell sökning 

Vidare beskriver Kristensson (2014) att manuell sökning är en god komplettering till övrig 

datainsamling. Att söka vetenskapliga artiklar manuellt innebär att funna artiklars 

referenslistor granskades för att där finna nya vetenskapliga artiklar att använda i studien. 

Sökningen genomfördes med hjälp av snöbollseffekten. Den manuella sökningen genererade 

inte till ytterligare vetenskapliga artiklar som kunde inkluderas i den här litteraturstudien. 

 
  
 6.3 Urval  

Enligt Kristensson (2014) bör den funna litteraturen granskas i en process som består av flera 

steg. Vid genomförd databassökning hade 1121 titlar lästs totalt i samtliga sökningar. Vid den 

första gallringen sorterades 796 titlar bort och 325 abstrakt lästes. Artiklarnas abstrakts lästes 

enskilt för att därefter gemensamt diskutera fram vilka artiklar som skulle inkluderas till 

kvalitetsgranskning och vilka som direkt skulle exkluderas. Vidare diskussion ledde till att 44 

artiklar lästes i fulltext. Efter att dessa individuellt hade lästs i fulltext bestämdes gemensamt 

vilka som skulle inkluderas till den här litteraturstudien. Nio artiklar inkluderades till vidare 

kvalitetsgranskning och 35 artiklar exkluderades. De 35 exkluderade artiklarna exkluderades 

på grundval av att de inte ansågs relevanta gentemot litteraturstudiens syfte. Vid den manuella 

sökningen avgränsades årtalet vid start till 2007–2017, vilket medförde att många artiklar 

direkt exkluderades. Den manuella sökningen gav 149 titlar, varav 36 abstrakts lästes enskilt, 

för att senare gemensamt överlägga vilka vetenskapliga artiklar som skulle inkluderas till 

kvalitetsgranskning samt vilka som skulle exkluderas. Den gemensamma överläggningen 

grundades i om de vetenskapliga artiklarna svarade an mot den här litteraturstudiens syfte. I 

denna gallring exkluderades samtliga vetenskapliga artiklar från den manuella sökningen då 

de inte ansågs relevanta gentemot litteraturstudiens syfte eller var dubbletter från tidigare 

databassökningar. 

 

6.4 Kvalitetsgranskning 

För att bedöma de nio inkluderade artiklarnas kvalitet gjordes en kvalitetsgranskning enligt 

Forsberg och Wengströms (2015) checklista för kvalitativa artiklar. Se bilaga 2. 

Granskningsmallen utgår från 26 stycken ja och nej frågor. Kristensson (2014) menar att det 

är av vikt att kvalitetsgranskning görs enligt en systematisk struktur. Innan granskningens 

start bestämdes gemensamt de olika nivåerna för artiklarnas kvalitet där låg, medel- 

respektive hög kvalitet kunde uppnås. Olika typer av artiklar behöver granskas utifrån dess 
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förutsättningar, därför menar Kristensson (2014) att det inte går att granska en kvantitativ 

studie utefter en kvalitativ granskningsmall. Då alla artiklar som inkluderats var av kvalitativ 

design kunde samma granskningsmall användas till samtliga artiklar. Granskningsmallens 

frågor granskades gemensamt för att säkerställa att frågorna uppfattades likadant och att 

kvalitetsgranskningen då genomfördes så lika som möjligt. För att uppnå en korrekt och 

rättvis bedömning granskades och kvalitetsbedömdes artiklarna individuellt för att därefter 

gemensamt kunna jämföra och diskutera resultaten. Detta är något Kristensson (2014) styrker 

och anser bör genomföras då samtliga författare aktivt bör ha deltagit i granskningsprocessen 

och granskat samtliga studier var för sig. Beslut togs gemensamt att artiklar med medel- eller 

hög kvalitetsnivå skulle inkluderas och artiklar med låg kvalitet skulle exkluderas. Detta för 

att kunna säkerställa ett tillförlitligt resultat. Samtliga artiklars kvalitetsnivå bedömdes 

likvärdigt mellan granskarna. En artikel bedömdes ha medelhög kvalitet och åtta artiklar 

bedömdes ha hög kvalitet. De nio artiklar som är inkluderade i den här litteraturstudien 

återfinns i artikelmatris, bilaga 3.  

 
6.5 Analys 

Analysmetoden som användes var Forsberg och Wengströms (2015) innehållsanalys för 

systematiska litteraturstudier. Att analysera innebär att stegvis och systematiskt undersöka 

litteraturen i delar för att sedan sätta samman delarna till en ny helhet (Forsberg & 

Wengström, 2015). Analysen genomfördes i olika steg där första steget var att enskilt bekanta 

sig med artiklarnas resultat, detta för att få en överblick av helheten i artiklarna. Därefter, i 

analysens andra steg, identifierades text som ansågs relevant gentemot studiens syfte, i form 

av utsagor där innehållet enskilt tolkades. Förfarandet bidrog till jämförelse och diskussion 

kring de individuella tolkningar som uppkommit, vilket i sin tur ledde till ett gemensamt val 

av vilka utsagor som skulle ingå i litteraturstudiens resultat. Utsagorna översattes från 

engelska till svenska och textmängden kondenserades. Vidare granskades de utvalda 

utsagorna även de enskilt, utan varandras åsikter, för att senare gemensamt kunna koda 

utsagorna. I det tredje steget sattes de koder som liknade varandra ihop i kategorier och i det 

fjärde steget, efter att kategorierna bildats kunde ett övergripande tema utformas. Forsberg 

och Wengström (2015) beskriver tema som en tolkning och formuleras som en övergripande 

metafor eller som ett begrepp som används för att sammanfatta ett antal kategorier som 

innehåller ett liknande mönster. Forsberg och Wengström (2015) beskriver hur likheter och 

mönster bör eftersträvas. I den här systematiska litteraturstudien framkom fyra kategorier; 

Partnerns upplevda känslor i samband med demenssjukdomens förlopp, Påverkan på 



	 15	

parrelationen, Påverkan på partnerns “normala” liv samt Partnerns känslor relaterat till 

framtiden. Följt av ett övergripande tema; Känslor och upplevelser av en förändrad 

livssituation. Nedan följer ett exempel ur analysprocessen. 

 

Artikel 
nummer 

Utsaga Översättning Kondensering Kod Kategori Tema 

Art.1 Communication 
within their 
relationship 
disappeared as 
the disease 
progressed, and 
conversations 
turned into a 
monolog 

Kommunikation 
inom deras 
förhållande 
försvann 
allteftersom 
sjukdomen 
fortskred, och 
samtal 
förvandlades till 
en monolog 

Kommunikation 
i förhållandet 
förvandlades till 
monolog 

Kommunikations- 
svårigheter 

Påverkan på 
parrelationen 

Känslor och 
upplevelser 
av en 
förändrad 
livssituation 

Art.4 They grieved 
the loss of the 
person their 
wives had been 

De sörjde 
förlusten av 
personen som 
deras fruar hade 
varit 

De sörjde 
förlust av vem 
frun varit 

Sorg Partnerns upplevda 
känslor i samband 
med 
demenssjukdomens 
förlopp 

Art. 3 The person 
with dementia 
wanted to be 
physically close 
to the spouse, 
which 
decreased the 
spouses 
personal space 
and prevented 
them from 
doing things for 
themselves and 
on their own 

Personen med 
demens ville 
vara fysiskt 
nära partnern, 
vilket minskade 
partnerns 
personliga 
utrymme och 
hindrade dem 
från att göra 
saker för sig 
själva och på 
egen hand 

Den 
demenssjukes 
behov av närhet 
minskade 
partnerns tid för 
sig själv 

Försumma 
egna behov 

Påverkan på 
partnerns 
”normala” liv 

Art. 9 This 
overwhelming 
fear seemed to 
be managed by 
a denial of, or a 
not knowing 
what the future 
holds 

En 
överväldigande 
rädsla styrdes 
av förnekelse, 
och att ”inte 
veta” hur 
framtiden ser ut 

Rädsla styrdes 
av förnekelse 
eller att inte 
veta hur 
framtiden ser ut 

Rädsla 
för framtid 

Partnerns känslor 
relaterat till 
framtiden 

Tabell 1, Exempel analysprocess 
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7 Forskningsetiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2016) måste forskare alltid vara hederliga med sitt resultat. Med detta 

menas att resultatet aldrig får förvrängas, förfalskas, vilseleda eller vara plagierat, därför 

måste alla forskningsresultat redovisas öppet så att andra forskare kan upprepa och kontrollera 

forskningen (Vetenskapsrådet, 2016). Enligt Forsberg och Wengström (2015) är det oetiskt att 

endast inkludera artiklar som stödjer forskarens egen åsikt och exkludera sådana som inte gör 

det. I denna systematiska litteraturstudie inkluderades de artiklar som svarade mot den här 

litteraturstudiens syfte medan de artiklar som inte svarade mot litteraturstudiens syfte 

exkluderades. Inga artiklar uteslöts på grund av personliga åsikter. Att undvika personliga 

åsikter, vara medveten om sin förförståelse och försöka att sätta den åt sidan benämner 

Kristensson (2014) som bracketing. Ett tillvägagångssätt som innebär att forskarens egna 

tolkning eller upplevelse inte påverkar det undersökta fenomenet i undersökningen. Samtliga 

artiklar som är inkluderade har fått tillstånd av etisk kommitté och/eller etiska överväganden 

har gjorts, vilket Forsberg och Wengström (2015) anser vara viktigt vid ett etiskt 

övervägande. 

 

8 Resultat 

Den här litteraturstudiens syfte var att belysa upplevelser av att vara partner till en person med 

demenssjukdom. Resultatet baseras på nio vetenskapliga artiklar vars resultat baserades på 

sammanlagt 86 informanter, som var partners till personer med demenssjukdom som antingen 

bodde i det gemensamma hemmet eller på ett vårdhem. De nio vetenskapliga artiklarna 

kommer från Sverige, Norge, Kanada, USA och Storbritannien.  

 

Ur analysprocessen utröntes ett övergripande tema; Känslor och upplevelser av en förändrad 

livssituation. Känslor är ett brett begrepp och innefattar allt ifrån känslor av sorg, förlust och 

ensamhet till glädje och kärlek. Resultatet visade att deltagarna upplevde olika känslor och 

dessa kunde variera över tid. Hand i hand med känslor gick upplevelser av en förändrad 

livssituation för partnerna. Parets vardag, förhållande och livssituation förändrades och 

partnern blev mer en vårdgivande partner än tidigare när demenssjukdomen fortskred.  

Temat baseras på de fyra underliggande kategorierna; Partnerns upplevda känslor i samband 

med demenssjukdomens förlopp, Påverkan på parrelationen, Påverkan på partnerns 

“normala” liv samt Partnerns känslor relaterat till framtiden.  
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8.1 Partnerns upplevda känslor i samband med demenssjukdomens förlopp 

Resultatet visade att många av partnerna till de demensdrabbade personerna upplevde sorg 

(O´Shaughnessy, Lee & Lintern, 2010; Knutsen & Råholm, 2009; Ducharme, Kergoat, 

Antoine, Pasquier, & Coulombe, 2013). Flera partners sörjde bland annat förlusten av 

personen som deras demenssjuke partners varit innan sjukdomen (Knutsen et al, 2009; 

Høgsnes, Melin-Johansson, Norbergh, & Danielson, 2014). De sörjde även förlusten av det 

gemensamma livet och den förlorade framtiden (Knutsen et al, 2009). När vårdgivarrollen 

blev tyngre med tiden upplevde några partners att de var så utmattade att känslor av att inte 

längre vara kapabel att ta hand om sin demenssjuka partner uppstod (Knutsen et al, 2009). De 

kände skuldkänslor över sina egna begränsningar (Knutsen et al, 2009). Vidare upplevdes 

skuldkänslor när de kände skam över sin partner eller i samband med att den demenssjuke 

skulle förflyttas till vårdhem. De kände då att de inte hade gjort tillräckligt (Høgsnes et al, 

2014). Flera partners uppgav att det fanns positiva och glada stunder också, exempelvis när 

den demenssjuka personen kunde känna igen sin partner, som de hade gift sig med (Meyer, 

Mc Cullough & Berggren, 2016). Vid enstaka ögonblick av kontakt med sin demenssjuka 

partner upplevde den friska partnern stor glädje, vilket förmedlade en känsla av värde för den 

ansträngning de lade ned i att vårda sin demenssjuke partner (O´Shaughnessy et al, 2010). 

 

8.2 Påverkan på parrelation 

Resultatet visar att partnerna kände en minskad gemenskap, avsaknad av meningsfullt 

samspel, förutsägbarhet och samtal med de demenssjuka personerna (Knutsen et al, 2009). 

Några partners upplevde att deras demenssjuka partners minskade förmåga att komma ihåg 

deras gemensamma historia hade bidragit till en förlorad relation (Førslund, Skovdahl & 

Ytrehus, 2014). Det upplevdes utmanande när den demenssjuka partnern inte längre kände 

igen deras gemensamma hem, barn eller platser som hade en speciell betydelse för dem som 

ett par (Førslund et al, 2014). Partnerna kände att kamratskapet saknades i deras nya krävande 

roll och att de saknade att vara nära och känna ömhet från personen med demenssjukdom 

(Knutsen et al, 2009). 

Ensamhet i parrelationen var något som partnerna upplevde (Høgsnes et al, 2014). Resultatet 

visar att när den demenssjuka partnern blev mindre kapabel att dela saker med den friska 

partnern, gjorde det att ensamhet i parrelationen upplevdes (O´Shaughnessy et al, 2010). 

Fastän de fysiskt var tillsammans, kände de sig ändå ensamma (Meyer et al, 2016) och när 

förmågan att bevara ömsesidigt stöd försvann, blev ensamheten mer påtaglig (Førslund et al, 

2014). 
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Vårdgivarrollen upplevdes ta mer och mer plats i den friska partnerns liv (Ducharme, 2013). 

Vardagen förändrades gradvis i takt med den demenssjukas personlighet och den friska 

partnerns roll blev mer och mer rollen av en vårdgivare än en partner (Meyer et al, 2016). 

Många partners kände att den nya vårdgivarrollen var svår att hantera (Førslund et al, 2014; 

Froggatt & Payne, 2013). Det visade sig upplevas svårt att definiera sin nya roll (Froggatt et 

al, 2013). Svårigheterna visade sig uppstå då de fortfarande kände ett starkt åtagande till 

rollen som en del i ett par (Førslund et al, 2014). 

De partners som verkade som vårdgivare kände en ökad distans till sin demenssjuka partner 

när delade aktiviteter och minskad förståelse upplevdes (O´Shaughnessy et al, 2010). 

Vidare upplevde partnerna att kommunikationen i förhållandet försvann allt eftersom 

sjukdomen fortskred, och dialoger förvandlades till monologer (Meyer et al, 2016). 

Frustration var något som upplevdes av partnerna då de hade problem med att tolka den 

demenssjuka partnerns signaler (Førslund et al, 2014). 

	

8.3 Påverkan på partnerns ”normala” liv 

Resultatet visade en stor förändring och påverkan på partnerns ”normala” liv. Flera beskrev 

ett ökat ansvar (O´Shaughnessy et al, 2010; Knutsen et al, 2009; Høgsnes et al, 2014). Ett 

ansvar som varade konstant 24 timmar om dygnet då de inte längre vågade lämna sin 

demenssjuke partner utan uppsikt, varken i hemmet eller utanför (Knutsen et al, 2009). Att 

numera ansvara för alla funktioner i hemmet och samtidigt ansvara för vård och uppsikt av sin 

demenssjuke partner sågs som stor förändring med ett ökat ansvar (Knutsen et al, 2009). Det 

kunde handla om allt från att förhindra den demenssjuke partnern från att stoppa olämpliga 

saker i munnen till att denne inte skulle vistas ute och gå vilse (Knutsen et al, 2009). En 

bidragande effekt blev den påverkade sömnen (Knutsen et al, 2009). Flera partners upplevde 

den störda sömnen som krävande då de desperat behövde sömnen för återhämtning (Meyer et 

al, 2016). I kombination med att ansvaret ökade upplevde partnerna en bristande kontroll samt 

en maktlöshet i samband med demenssjukdomens förlopp (O´Shaughnessy et al, 2010). De 

kunde inte längre hantera situationen de ställts inför (Knutsen et al, 2009). 

Vidare beskrev flera partners hur de upplevde att de var tvungna att försumma sina egna 

behov för att sätta sin demenssjuke partners behov i förgrunden (Knutsen et al, 2009). Några 

partners beskrev hur deras självbild och identitet försummats då vårdgivarrollen tagit över allt 

mer och att de inte längre hade någon energi kvar till sig själva (O´Shaughnessy et al, 2010). 

Det ständiga ansvaret och den demenssjukes behov av fysisk närhet beskrevs som faktorer 

som bidragit till att partnerns egna behov blivit försummat (O´Shaughnessy et al, 2010; 
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Knutsen et al, 2009). Att försumma sina egna behov innebar att partnern inte längre kunde 

upprätthålla sina sociala kontakter, vilket gav en känsla av isolering från omvärlden (Meyer et 

al, 2016). Några partners beskrev att de inte velat tala om sjukdomstillståndet offentligt och 

därmed undvek sociala situationer, vilket i sin tur bidrog till ytterligare isolering (Ducharme 

et al, 2013). Isolering upplevdes i brist på socialt liv, partnerna längtade efter att få träffa 

vänner, shoppa, åka på resor samt att få sova ikapp förlorad sömn (Meyer et al, 2016). Vidare 

upplevdes isoleringen så stark av vissa partners att de kände sig som fångar i sitt egna hem 

(Høgsnes et al, 2014). Slutligen visar resultatet att flera partners accepterat att vara bundna till 

sin demenssjuka partner (Knutsen et al, 2009). Att de accepterat och anpassat sig efter den 

nya situationen hjälpte dem att handskas med förändringsprocessen (Shim, Barroso, Gilliss & 

Davis, 2012). Resultatet visar att flera partners fann mening och kände att de gjorde något bra 

i att vårda sin demenssjuka partner (Shim et al, 2012). 

 

8.4 Partnerns känslor relaterat till framtiden 

Flera partners upplevde en rädsla och/eller en osäkerhet för vad som kommer att hända i 

framtiden. En del beskrev att de kontrollerade rädslan genom förnekelse, “att inte veta” 

(O´Shaughnessy et al, 2010) medan andra upplevde en rädsla över att deras älskades tillstånd 

skulle förvärras (Mullin, Simpson & Froggatt, 2013). En annan rädsla som visade sig i 

resultatet, var rädslan för att någon gång behöva separeras från sin demenssjuke partner och 

dennes död (O´Shaughnessy et al, 2010). Några av de friska partnerna menade att de hade 

många år framför sig och kände att en osäker framtid väntade. Dessa negativa känslor för 

framtiden kopplades ihop med rädslan över sin älskades tillstånd (Mullin et al, 2013). 

 

9 Diskussion 
9.1 Metoddiskussion  

En systematisk litteraturstudie valdes som design, med en induktiv ansats. Kristenssons 

(2014) beskrivning för hur en metod bör vara strukturerad har följts, både gemensamt och 

individuellt, vilket ger en ökad trovärdighet till studien. Metodtriangulering har inte kunnat 

utföras då endast kvalitativa artiklar inkluderats i litteraturstudien. Forsberg och Wengström 

(2015) menar att kvalitativ forskning belyser förståelsen av människans upplevelser. Detta 

kan förklara varför endast kvalitativa artiklar inkluderades och ansåg relevanta gentemot den 

här litteraturstudiens syfte.  
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9.1.1 Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier upprättades innan litteratursökningar genomfördes. Ett inklusionskriterium 

var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska. Att det valdes att endast inkludera artiklar 

som var skrivna på engelska kan ha bidragit till att relevanta artiklar på andra närliggande 

språk, till exempel norska eller danska har uteslutits. Flera pilotsökningar genomfördes där 

artiklar skrivna på svenska eftersöktes, detta gav inget resultat i någon av databaserna. Därför 

gjordes ett val att engelska skulle vara det språk som artiklarna skulle vara skrivna på, 

eftersom detta är det språk vi behärskar av de övriga språkval som fanns på databaserna. Trots 

att engelska är ett språk som behärskas kan det vara så att översättningsfel förekommit och 

därmed minskat studiens trovärdighet. Vidare inklusionskriterie var att samtliga artiklar skulle 

vara peer-reviewed, vilket innebär att artiklarna blivit granskade av oberoende forskare och 

därefter godkänts för publicering (Kristensson, 2014). Det sista inklusionskriteriet var att 

artiklarna skulle vara publicerade de senaste tio åren, alltså 2007–2017. Vid inledande 

pilotsökningar valdes ett tidsspann på fem år vilket senare utökades till tio år eftersom 

resultatet inte gav tillräckligt antal träffar. Då tidsspannet ökades blev sökningen bredare. 

Kristensson (2014) menar att tidsperioden bör avgränsas på så sätt att den inte utesluter 

relevanta artiklar, därav avgränsades sökningen till att inkludera maximalt tio år gamla. Att 

några exklusionskriterier inte upprättades berodde på att sökningarna ansågs relevanta och 

tydliga.  

 
 
9.1.2 Datainsamling 

Att en erfaren bibliotekarie från Universitetsbiblioteket kontaktades tidigt i 

sökningsförfarandet kan ses som en styrka i studien. Detta menar Forsberg och Wengström 

(2015) är ett bra tillvägagångssätt för att effektivisera sökningarna. En bibliotekarie är ofta väl 

inarbetad i databaserna och känner till struktur och tillvägagångssätt. Att sökningarna har 

samma söktermer, men skiljer sig åt i sökning med nyckelord eller fritextord beror på de olika 

databasernas utbud. Kristensson (2014) menar att det är viktigt att ta hänsyn till att de olika 

databaserna kan komma att kräva olika avgränsningar och sökord. Kristensson (2014) belyser 

även att dokumentation och uppvisning av använda sökord och resultat är viktigt. 

Kristenssons (2014) förslag följdes och därmed redovisas varje sökordsresultat i tabeller. 

Vidare valdes trunkering att användas i databaserna Cinahl och PsycINFO men uteslöts från 

PubMeds databas, eftersom vi vid tidigare kontakt med Universitetsbibliotekets bibliotekarie 

diskuterat huruvida trunkering borde användas i de olika databaserna eller inte. A. Wolke 
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(personlig kommunikation, 2017-03-13) menar att trunkering i PubMed inte alltid är att 

rekommendera eftersom den automatiska mappningen till MeSH-termer stängs av. Att en 

eller flera dubbletter av de nio valda artiklarna återfanns i samtliga sökningar menar A. Wolke 

(personlig kommunikation, 2017-03-13) att det styrker sökningens kvalitet och uppvisar 

datamättnad.  

 

Att fritextsökningar utförts har både styrkor och svagheter. Styrkan är, enligt Kristensson 

(2014) den ökade känsligheten i sökningen vilket resulterade i fler artiklar. Svagheten är att 

det finns en risk då för många fritextord används, vilket kan leda till att sökningen resulterar i 

ett stort antal irrelevanta artiklar (Kristensson, 2014). En diskussion angående fritextord 

fördes, vilket genererade till en ökad medvetenhet i att använda så få fritextord som möjligt. 

För att öka sökningens känslighet användes de Booleska sökoperatorerna i de tre utvalda 

databaserna. Att upprätthålla en bred sökning av god kvalitet eftersträvades, detta genom att 

kombinera nyckelord i databas, fritextsökning samt manuell sökning. Genom detta 

tillvägagångssätt minskade risken för att missa eller utesluta relevanta artiklar. 

 

9.1.3 Urval 

Urvalet utfördes genom triangulering. De funna artiklarnas abstrakt lästes enskilt för att 

därefter gemensamt jämföra och diskutera angående vilka artiklar som skulle inkluderas till 

vidare granskning och vilka som skulle exkluderas. Triangulering är en styrka i studien och 

stärker tillförlitligheten enligt Kristensson (2014). Vidare menar Kristensson (2014) att 

triangulering stärker resultatet då det inte riskerar att återspegla en enskild författares 

förförståelse. I den manuella sökningen utfördes urvalet på ett liknande tillvägagångssätt som 

vid databassökning och triangulering utfördes även då. Trots triangulering och noggrannhet 

finns ändå risken att vetenskapliga artiklar som kan ha varit relevant gentemot studiens syfte 

har exkluderats.  

 

9.1.4 Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskning av inkluderade vetenskapliga artiklar utfördes med hjälp av Forsberg och 

Wengströms (2015) checklista för systematiska litteraturstudier. Då samtliga nio inkluderade 

vetenskapliga artiklar bestod av kvalitativ metod kunde samma checklista användas till alla 

artiklar. Ett gemensamt ställningstagande togs till varje fråga i checklistan vilket skapade ett 

bra underlag för att artiklarnas kvalitet skulle kunna värderas jämlikt (Forsberg & 

Wengström, 2015). Checklistan bestod av 26 frågor med ja- eller nej-svar och för att en 
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artikel skulle värderas med hög kvalitet behövde artikeln 18–26 frågor som besvarats med 

“ja”. För medelhög kvalitet behövdes 9–17 av frågorna besvarats med ett “ja” och för låg 

kvalitet besvarades 1–8 av 26 möjliga frågor med ett “ja”. I den här systematiska 

litteraturstudien har endast vetenskapliga artiklar med hög- eller medel kvalitet inkluderats 

vilket ökar trovärdigheten i studien. Forsberg och Wengström (2015) styrker detta och menar 

att artiklar med låg kvalitet inte bör inkluderas i en systematisk litteraturstudie. Vid 

kvalitetsgranskningen användes triangulering för att kunna jämföra och överensstämma det 

funna resultatet vilket också styrker tillförlitligheten enligt Kristensson (2014). Trots att 

kvalitetsgranskningarna genomfördes systematiskt enligt Forsberg och Wengströms (2015) 

checklista, kan det inte uteslutas att risken finns att författarnas subjektiva synsätt haft 

inverkan på det slutgiltiga resultatet i kvalitetsgranskningen.  

 

9.1.5 Analys 

Analysprocessen av inkluderade artiklar utgick från Forsberg och Wengströms (2015) 

innehållsanalys för systematiska litteraturstudier. En tydlig och visuell dokumentation av 

artikelnummer, utsaga, översättning, kondensering, kod, samt kategori och tema utfördes, 

vilket i sin tur underlättade processen och att materialet tydligt kunde följas och granskas. Vid 

en första granskning lästes artiklarnas resultat individuellt igenom för att båda skulle få en 

helhet av resultatet. Därefter identifierades utsagor individuellt för att sedan kunna jämföra 

om samma utsagor plockats ut. Vidare fördes en diskussion om vilka utsagor som tydligt 

svarade mot litteraturstudiens syfte och gemensamt valdes dessa ut för att inkluderas i 

resultatet. Utsagorna kodades först enskilt och sedan gemensamt och liknande koder kunde då 

placerades i samma tabell. Då samtliga inkluderade artiklar var skrivna på engelska utfördes 

en översättning av de utvalda utsagorna till svenska. Översättningen gjordes först individuellt, 

sedan gemensamt för att säkerställa att översättningen verkligen stämde överens. Elektroniska 

översättningsprogram användes när språkbrist uppstod. Detta kan ses som en svaghet då 

översättningen genom detta program inte helt kan utlovas vara helt korrekt. Engelska är ett 

språk som behärskas, men inte talas flytande, därav kan översättningarna till svenska inte 

garanteras vara helt korrekta. Detta kan vara en felkälla som har påverkat resultatet, vilket bör 

ses som en svaghet i studien. När utsagorna hade fått varsin kod, placerades dessa i 

kategorier. Kategoriseringen diskuterades och utfördes gemensamt. När relevanta kategorier 

hade arbetats fram kunde ett övergripande tema utrönas. 
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Triangulering användes och innebär att två eller flera personer tillsammans analyserar och 

tolkar ett material för att på så vis stärka resultatet (Kristensson, 2014). Detta kan ha bidragit 

till en minskad påverkan av den enskildes förförståelse och på så sätt ökat tillförlitligheten i 

analysen och vidare i resultatet. Det kan trots detta, inte helt uteslutas att viss förförståelse 

ändå kan ha återspeglats i resultatet och ses då som en svaghet i studien. Vidare är 

analysprocessen offentliggjord, vilket är ett sätt att förenkla granskningsprocessen för läsaren 

och kan på så sätt stärka tillförlitligheten i studien (Kristensson, 2014). 

 

9.1.6 Överförbarhet 

Tre av de inkluderade artiklarna kommer från Storbritannien, två från Sverige, två från Norge, 

två från USA och en från Kanada. Vi anser att vårt resultat borde kunna överföras i svensk 

kontext då samtliga artiklar kommer från länder som liknar det svenska samhället och där 

synen på demenssjukdom är likartad. Resultatet bör även kunna överföras i partnerrelationer 

där andra sjukdomstillstånd är aktuella, till exempel vid nedsatta kognitiva funktioner som ett 

resultat av trauma eller sjukdom. Kristensson (2014) menar att det är upp till läsaren att 

avgöra hur resultatet kan vara överförbart till annan kontext eller kultur. Vi anser att resultatet 

bör kunna överföras i andra kulturer där människor lever i parrelationer. Att behöva ändra sitt 

tidigare “normala” liv och dessutom uppleva att ens partner förändras och behöver mer tillsyn 

och omvårdnad, tänker vi kan upplevas likartat oavsett kultur och kontext. 

 

9.1.7 Forskningsetiskt resonemang 

Genomgående i denna systematiska litteraturstudie har tillvägagångssättet öppet redovisats 

från början till slut, vilket ger möjlighet för läsaren att kontrollera tillvägagångssättet samt 

upprepa gången. På så sätt kan risken ha minskat att resultatet skulle kunna förvrängts, 

förfalskats, vilseletts eller plagierats. Enskilda och gemensamma tolkningar, i form av 

förförståelse, placerades inom parentes och det funna materialet och resultatet har på så vis en 

minskad påverkan. Att bracketing har nyttjats ses som en styrka i studien enligt Kristensson 

(2014). Trots bracketing kan det inte garanteras att all förförståelse har åsidosatts, vilket kan 

ha påverkat litteraturstudiens resultat. Samtliga inkluderade artiklar har fått tillstånd av etisk 

kommitté och/eller har etiska överväganden gjorts. Dessutom är artiklarna publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter där endast studier med etisk godkännande publiceras.  

 

 



	 24	

9.2 Resultatdiskussion 

Syftet med den här litteraturstudien var att belysa upplevelser av att vara partner till en person 

med demenssjukdom. Ett övergripande tema framkom; Känslor och upplevelser av en 

förändrad livssituation, och fyra underliggande kategorier; Partnerns upplevda känslor i 

samband med demenssjukdomens förlopp, Påverkan på parrelationen, Påverkan på partnerns 

”normala” liv samt Partnerns känslor relaterat till framtiden.  

Vårt resultat visade att partnerns “normala” liv förändrats drastiskt, vilket medfört en ny 

livssituation. Leksell (2015) menar att närstående påverkas vid livsförändringar och att 

utmaningar i form av känslomässig påverkan, förändrade roller och hantering av symtom kan 

förekomma. Den här litteraturstudiens resultat visar att i samband med att sjukdomen 

fortskred ökade den demenssjukes behov av vård och stöd vilket också kom att påverka 

tyngden och kravet på partnern. Socialstyrelsen (2016) beskriver att vid den tid då den 

demenssjukes behov ökar är det ofta partnern som blir den första tidens vårdgivare. Vårt 

resultat visade hur flera partners upplevde att partnerrollen blivit en mer vårdgivande roll där 

mycket kraft och tålamod krävdes. Detta resultat stöds av Stokes et al (2014) vars resultat 

visade att flera partners upplevde den vårdgivande rollen som ett heltidsjobb, där 

livssituationen förändrats som ett resultat av demenssjukdomen. Santamäki Fischer och 

Dahlqvist (2009) menar att det kan vara en svårighet för utomstående att förstå den tyngden 

som partnerna faktiskt upplever. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) spelar den närstående 

en viktig roll då denne tagit på sig ansvaret att vårda sin partner. Med detta menar de att de 

närstående kan vara en avgörande faktor för huruvida den demenssjuke personen upplever 

hälsa och välbefinnande, eller inte. För på samma vis som de närstående kan ha en viktig 

positiv inverkan på den demenssjuke kan de även ha en negativ inverkan beskriver Dahlberg 

och Segesten (2010). Vårt resultat visar att flera partners upplevde att de fick sätta sina egna 

behov åt sidan då den demenssjukes behov hamnade i förgrunden. Att alltid behöva sätta sina 

egna behov åt sidan, även för någon älskad, upplevdes som en börda och ibland som en 

bidragande faktor till ytterligare negativ inverkan.  

Samtidigt som de upplevde att de fick försumma sina egna behov hade de även yttersta 

ansvaret för hus och hem samt att de behövde vara starka inför personen med 

demenssjukdom. Det ökade ansvaret upplevdes krävande av flera partners eftersom de var 

tvungna att vara tillgängliga och observanta dygnet runt. Detta visade sig ibland så 

övermäktigt att konsekvenserna blev brist på kontroll och sömnproblem. Socialstyrelsen 

(2016) beskriver detta som ett energikrävande arbete för partnern som i sin tur kan komma att 
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behöva stöd. Att delge partnern i ett tidigt skede vilka stödåtgärder som finns att tillgå är av 

vikt. Flynn och Mulcahy (2015) menar att bristen på kunskap och stöd har vid stora 

livsförändringar visat sig ha en stor inverkan på hälsa och välbefinnande hos partnern. Flynn 

och Mulcahy´s (2015) resultat stöds av Johannesson och Möller (2015) där flera partners 

upplevde en ökad tillfredsställelse av stödsamtal där de fick lyfta sina individuella upplevelser 

av sjukdomen och dess bidragande effekter. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att 

grunden för att en god vårdkvalitet ska uppnås ligger i att vårdgivarna upplever en sund 

vårdmiljö och att vårdandet fortfarande känns meningsfullt.  

Wright et al (2011) menar att vårdkvaliteten kan öka genom att en familjefokuserad 

omvårdnad tillämpas. Att arbeta efter en familjefokuserad omvårdnad innebär att både den 

demenssjuke och dennes partner blir delaktiga i vården, vilket kan komma att bidra till en 

sund vårdmiljö för båda parter. Wright et al (2011) beskriver att det är viktigt att se den unika 

personen och låta både partnern och den demenssjuke beskriva upplevda känslor, både 

positiva och negativa. Detta kan komma att motverka ohälsa och verka främjande av hela 

familjens upplevelse. Vidare menar Wright et al (2011) att varje person är expert på sina egna 

upplevda känslor och det därför är viktigt att sjuksköterskan lyssnar på dessa utan att döma. 

Att arbeta familjefokuserat har sin grund i systemteorin där varje person med unika känslor 

och upplevelser ses som en del av ett familjesystem (Öquist, 2008). När en person drabbas av 

sjukdom, som i detta fall demenssjukdom, kommer partnern att på ett eller annat sätt påverkas 

av detta menar Öquist (2008). Vårt resultat visar bland annat en social påverkan där partnern 

inte längre kan upprätthålla sociala kontakter på grund av sin oro över att lämna den 

demenssjuke personen ensam. Även en känslomässig påverkan som förhåller sig över flera 

plan ses, där både glädje, sorg och ett ökat ansvar kan ses som följd av demenssjukdomens 

förändringar och påverkan. Detta visar att systemteorin kan relateras till vårt resultat där en 

förändring inte bara påverkar personen själv utan hela familjen, i detta fall partnern som står 

personen närmast.  

 

Vårt resultat visade att de sociala kontakterna inte längre kunde upprätthållas för partnern, 

vilket fick dem att känna att de var isolerade från omvärlden. Detta överensstämmer med 

Quinn, Clare, Pearce och van Dijkhuizen (2008) där resultatet visade att flera partners givit 

upp aktiviteter och intressen allt eftersom de upplevde att de inte längre kunde lämna eller 

vistas ute utan den demenssjuke personen som sällskap. Flera partners upplevde en känsla av 

isolering, de beskrev att de längtade efter den sociala kontakten med vänner och familj. Vissa 

partners beskrev att de kände en så stark isolering att de kände sig som fångar i sina egna 
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hem. Stokes et al (2014) beskriver hur flera partners utvecklade en social rädsla som följd av 

förändringarna i den demenssjukes och partnerns liv, vilket stödjer vårt resultat som visade att 

flera partners undvek sociala situationer och valde att stannade i hemmet på grund av 

utomståendes frågor och nyfikenhet.  

 

Vidare beskrev den här litteraturstudiens resultat att sorg var ett vanligt förekommande 

fenomen hos flera partners. Sorgen yttrade sig på grund av olika upplevelser, varav isolering 

var en av dem. Andra upplevelser som bidragit till sorg för partnerna var förlusten av vem den 

demenssjuke personen tidigare varit, förändring i deras gemensamma relation samt den 

förlorade gemenskapen och harmonin paret tidigare delat. Då närhet och ömhet minskade 

upplevde flera partners en känsla av att fysiskt vara tillsammans men psykiskt och 

känslomässigt ensamma. Dahlberg och Segesten (2010) menar att ensamhet ofta kan upplevas 

där två personer delat en gemenskap som av någon anledning gått förlorad. Vårt resultat 

visade att flera partners upplevde en emotionell ensamhet. Detta förklarar Dahlberg och 

Segesten (2010) som känslan av att vara ensam i en tvåsamhet. Allt eftersom ensamheten blev 

mer märkbar på det intima planet påverkades även kommunikationen där dialoger övergick 

till monologer. Flera partners upplevde frustration i samband med att den demenssjuke 

personen fick svårare att kommunicera och de hade svårt att tolka den demenssjukes behov 

och upplevde att de inte gjorde tillräckligt i sin roll som vårdgivare. 

 

Vidare visade vårt resultat att parrelationen påverkades över tid. 

Svanström och Dahlberg (2004) menar att personer som drabbats av demenssjukdom blir 

främlingar i sin egen värld och att deras partners utsätts för en drastisk förändring i 

parrelationen. Vårt resultat visade att flera partners kände en känsla av att ha förlorat sin 

partner till sjukdomen. Detta styrker Stokes et al (2014) vars resultat också visade att 

demenssjukes personlighetsförändring bidrog till en känsla av att sjukdomen övertagit 

personen med demenssjukdom. Vårt resultat visade även att några partners upplevde skam i 

sociala sammanhang medan andra upplevde skam då vänner och familj hade informerats om 

demensdiagnosen. De upplevda känslorna av skam bidrog till känslor av skuld, för att de känt 

skam för sin demenssjuke partner. Trots mycket förändringar för partnern, visar vårt resultat 

ändå att flera partners upplevde stunder av glädje där enstaka ögonblick av kontakt med den 

demenssjuke personen fanns. Att de demenssjuka personerna, vid dessa ögonblick kunde 

känna igen personen de valt att dela sitt liv tillsammans med, förmedlade en känsla av värde 

för den ansträngning partnern lade ner i att vårda sin demenssjuke partner. I samband med det 
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ökade ansvaret och mindre social kontakt fanns det ändå en känsla av ansvar och åtagande för 

partnern vilket överensstämmer med Pauns (2012) studie där resultatet visade att flera 

partners kände ett djupt åtagande och engagemang som var grundat i kärlek. Eftersom de en 

gång valt att dela sitt liv tillsammans med personen som drabbats av demenssjukdom var det 

nu en självklarhet att finnas där och ge den demenssjuke den vård och omsorg som behövdes.  

 

Resultatet i vår studie visade att några partners hade svårigheter att acceptera den nya 

livssituationen och dessutom bibehålla ett positivt tänkande och förhållningssätt. De kämpade 

hårt, varav vissa partners menade att de hade accepterat och kunde hantera att vara bundna till 

personen med demenssjukdom. De valde att uppfatta omvårdnaden som meningsfull och 

kände att de gjorde något bra i att vårda över sin demenssjuke partner. Detta styrker Quinn et 

al (2008) som beskriver att flera partners hade insett att de inte kunde göra något åt 

situationen utan valde att accepterat den och leva i nuet. De försökte vara positiva gentemot 

sin demenssjuke partner och samtidigt försöka utföra en så god omvårdnad de kunde. Att de 

valde att leva i nuet beskriver Quinn et al (2008) som ett sätt att undvika framtiden. Resultatet 

i vår studie visade att flera partners upplevde oro inför framtiden och ville undvika att tänka 

på det, detta styrks av Quinn et al (2008) där flera partners kände osäkerhet och rädsla inför 

vad som skulle hända i framtiden. Vårt resultat visar även att partners oroar sig för att den 

demenssjuka partnerns tillstånd ska försämras och en rädsla för att behöva separeras från sin 

demenssjuke partner då omvårdnaden inte längre anses vara tillräcklig. Slutligen visade vårt 

resultat på att flera partners uppvisade utmattning, och detta eftersom de gav sitt allt för att 

vårda över sin demenssjuke partner. Det ökade ansvaret, bristen på kontroll, sömnproblem 

och resterande förändringar kom att påverka partnerna så pass att de inte längre orkade vårda 

över sig själva samtidigt som de vårdade över sin demenssjuke partner. 

  

10 Slutsats 

Syftet med den här litteraturstudien var att belysa upplevelser av att vara partner till en person 

med demenssjukdom. Det slutgiltiga resultatet visade att partnerna behövde genomgå en 

drastisk livsförändring. I samband med att demenssjukdomen fortskred blev den demenssjuke 

personen mer beroende av partnerns närhet och omsorg, vilket resulterade i att flera partners 

upplevde ett ökat ansvar, brist på kontroll, sömnproblem, isolering samt att det egna behovet 

blev försummat. Vidare upplevde partnerna en ensamhet i parrelationen, sorg och 

kommunikationssvårigheter allt eftersom den kognitiva förmågan försämrades. Vid ögonblick 

av kontakt med den demenssjuke visade resultatet att partnerna upplevde känslor av glädje 
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och acceptans över situationen. De fann mening med vårdandet. Vid den resterande tiden då 

ögonblick av kontakt inte fanns, visade resultatet, att flera partners var så utmattade att de inte 

längre, trots viljan, orkade att vårda sin partner och samtidigt ta hand om sig själva. Om den 

här litteraturstudiens resultat lyftes skulle fler sjuksköterskor bli medvetna om vilka känslor 

och förändringar som sker i partnerns liv. Rutiner för att tidigare kunna uppmärksamma och 

kartlägga partnerns behov skulle kunna arbetas fram och i sin tur motverka ohälsa. Genom att 

arbeta enligt en familjefokuserad omvårdnad skapas en förtroendeingivande miljö som tillåter 

varje enskild familjemedlem att känna sorg, lättnad, rädsla eller andra känslor som behöver 

uttryckas (Wright et al, 2011). Partners till personer med demenssjukdom ska inte längre 

behöva hamna i skymundan utan bör stödjas och uppmuntras för den vård och omsorg de 

dagligen utför.  

	

10.1 Kliniska implikationer 

Resultatet från den här litteraturstudien skulle kunna användas i ett kliniskt sammanhang för 

att kunna stödja partnern i den livsförändring som sker. Vårt resultat visade att den friska 

partnerns liv förändrades när den demenssjuka partnern fick sin diagnos. När denna 

förändring sker tänker vi att sjuksköterskan skulle behöva uppmärksamma förändringens 

påverkan hos partnern. Detta kan underlättas med hjälp av en checklista för partners till 

personer med kognitiv nedsatthet. I och med att checklistan inte endast är till för partners till 

demenssjukdom utan kan användas i ett större sammanhang och till fler patienter, till exempel 

vid stroke. I checklistan bör det finnas tydliga riktlinjer av tillvägagångssätt för utredning av 

partnerns hälsa och välbefinnande, samt om stödjande åtgärder anses aktuellt. Vi tänker att 

om sjuksköterskan har tydliga rutiner och en checklista att följa kan det leda till att 

identifiering av ohälsa hos partnern sker i ett tidigare skede. Sjuksköterskan kan med detta 

tillvägagångssätt enklare och mer systematiskt kartlägga olika partners enskilda behov så att 

rätt åtgärder ges och ohälsa minskar. Detta skulle även kunna underlätta för nyutexaminerade 

sjuksköterskor då kunskapen och erfarenheten inte är lika omfattande.   

 

10.2 Förslag till annan forskning 

Med grund i den här litteraturstudiens resultat uppmärksammas partners behov av stödjande 

åtgärder vilket vi anses bör tas i beaktning. Vidare forskning bör fokusera på att öka 

vårdpersonalens kunskap och förståelse inom demenssjukdom. Hur och när sjuksköterskan 

uppmärksammar en partners behov och vilka åtgärder som ska utföras anser vi är viktiga 

frågor att forska vidare kring. Resultatet i sådan forskning skulle kunna ge sjuksköterskan en 
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ökad kunskap om hur hjälp och stöd gentemot partnern sker utifrån partnerns behov. En ökad 

kunskap och ett mer medvetet arbetssätt skulle kunna bidra till minskad utmattning och ökat 

välbefinnande hos ett ökat antal partners.  
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Bilaga 1 - Databassökning  
Tabell 1. Sökmotor: Cinahl. Sökning genomförd: 2017-03-23 till 2017-03-31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*= Trunkering  

MH = Major subject heading 

( ) = Dubbletter  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Nr Sökord Antal 
träffar 

Antal 
lästa titlar 

Antal lästa 
abstract 

Antal lästa i 
fulltext 

Kritiskt 
granskade 

Artikelnummer 
inkluderade i 
studien 

S1 (MH 
”Dementia”) 

  23,736 0   0   0   0  

S2 (MH 
”Spouses”) 

  5,909 0   0   0   0  

S3 (MH 
”Significant 
other”) 

  820 0   0   0   0  

S4 S3 OR S2   6,562 0   0   0   0  

S5 S1 AND S4   340 0   0   0   0  

S6 S5 AND 
(2007–2017) 

  222 0   0   0   0  

S7 S6 AND  
(peer-review) 

  202 0   0   0   0  

S8 S7 AND 
(English) 

  201 201  82  23 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9 

S9 Life 
experience* 

  43,389 0 0  0   0  

S10 S8 AND S9   23 23 11   5 (1), (2), (6), 
(7), (8) 

(1), (2), (6), (7), 
(8) 
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Tabell 2. Sökmotor: Cinahl. Sökning genomförd 2017-03-23 till 2017-03-31 
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MH = Major subject heading 
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lästa titlar 

Antal lästa 
abstract 

Antal lästa 
i fulltext 

Kritiskt 
granskade 

Artikelnummer 
inkluderade i 
studien 

S1 (MH 
”Dementia”) 

  23,736 0   0   0   0  

S2 (MH 
”Spouses”) 

  5,909 0   0   0   0  

S3 (MH 
”Significant 
other”) 

  820 0   0   0   0  

S4 S2 OR S3   6,562 0   0   0   0  

S5 S1 AND S4   340 0   0   0   0  

S6 S5 AND 
(2007–2017) 

  222 0   0   0   0  

S7 S6 AND 
(peer-review) 
 

  202 0   0   0   0  

S8 S7 AND 
(English) 

  201  201   72   23 (1), (2), (3), 
(4), (5), (6), 
(7), (8), (9) 

(1), (2), (3), (4), 
(5), (6), (7), (8), 
(9) 

S9 (MH 
“Coping”) 

  20,244   0   0   0   0  

S10 S8 AND S9   18  18  11   1 (9) (9) 
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Tabell 3. Sökmotor Cinahl. Genomförd sökning 2017-03-23 till 2017-03-31 
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MH = Major subject heading 
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Nr Sökord Antal 
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Antal lästa 
titlar 

Antal lästa 
abstract 

Antal lästa 
i fulltext 

Kritiskt 
granskade 

Artikelnummer 
inkluderade i 
studien 

S1 (MH 
”Dementia”) 

  23,736 0   0   0   0  

S2 (MH 
”Spouses”) 

  5,909 0   0   0   0  

S3 Experience*   192,091 0   0   0   0  

S4 S1 AND S2   334 0   0   0   0  

S5 S4 AND S3   101 0   0   0   0  

S6 S5 AND 
(2007–2017) 
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S7 S6 AND 
(peer-review) 
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S8 S7 AND 
(English) 

  62 62   41   16 (1), (2), (4), 
(5), (6), (7), 
(8), (9) 

(1), (2), (4), 
(5), (6), (7), 
(8), (9) 
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Tabell 4. Sökmotor: Pubmed. Sökning genomförd: 2017-03-23 
 

Nr Sökord Antal träffar Antal lästa 
titlar 

Antal lästa 
abstract 

Antal 
lästa i 
fulltext 

Kritiskt 
granskade 

Artikelnummer 
inkluderade i 
studien 
 

#1 Dementia (M)   136,530 0   0   0   0  

#2 Spouses (M)   8220 0   0   0   0  

#3 Significant 
others (F) 

  38,056 0   0   0   0  

#4 #2 OR #3   46,131 0   0   0   0  

#5 #1 AND #4   731 0   0   0   0  

#6 #5 AND 
(2007–2017) 

397 0   0   0   0  

#7 #6 AND 
(English) 

381 381   109   15 (1), (2), (3), 
(5), (6), (8) 

(1), (2), (3), 
(5), (6), (8) 

#8 Life experience 
(F) 

  79, 691 0   0   0   0  

#9 #7 AND #8  20 20 11   2 (5), (6) (5), (6) 

 M= Ämnesord i Mesh 

F= Fritext 

( ) = Dubbletter  
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Tabell 5. Sökmotor: PsycINFO. Sökning genomförd: 2017-03-23 till 2017-03-31 
 

Nr Sökord Antal 
träffar 

Antal lästa 
titlar 

Antal lästa 
abstrakt 

Antal lästa 
i fulltext 

Kritiskt 
granskade  
 

Artikelnummer 
inkluderade i 
studien 
 

S1 (”Dementia”)   34,675   0   0   0   

S2 (”Spouses”)   13,393   0   0   0   

S3 (”Significant 
others”) 

  1,293   0   0   0   

S4 S2 OR S3   14,526   0   0   0   

S5 S1 AND S4   357   0   0   0   

S6 S5 AND 
(2007–2017) 

  190   0   0   0   

S7 S6 AND (peer-
review) 

  180   0   0   0   

S8 S7 AND 
(English) 

  178   178   68   18 (2), (3), 
(5), (8), 
(9) 

(2), (3), (5), 
(8), (9) 

S9 Life 
experience*(F) 

  127,428   0   0   0   

S10 S8 AND S9   37 
 

  37   18   5 (2), (5), 
(7), (8), 
(9) 

(2), (5), (7), 
(8), (9) 

*= Trunkering  

” ” = Nyckelord 

F = Fritext 

( ) = Dubbletter  
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Bilaga 2 - Checklista för kvalitativa studier 

Ja = 1 poäng, Nej = 0 poäng. Maximalt 26 poäng.  
Låg kvalitet: 1–8 poäng, Medelhög kvalitet: 9–17, Hög kvalitet: 18–26 poäng.  
 
Syfte: 

1. Är studiens syfte tydligt beskrivet?  
2. Är problemformuleringen väldefinierad?  
3. Är studiens design relevant för att besvara frågeställningen?  

 
Urval: 

4. Är urvalet relevant gentemot forskningsfrågan?  
5. Finns urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivet?  
6. Är kontexten tydligt beskrivet?  
7. Är relationen mellan forskare/urval tydligt beskriven?  
8. Är urvalsmetoden beskriven?  
9. Är undersökningsgruppen lämplig?  
10. Är studien godkänd av etisk kommittee?  

 
Datainsamling: 

11. Är datainsamlingsmetoden tydligt beskriven? 
12. Är datainsamlingen relevant gentemot studiens syfte? 
13. Är kontexten för datainsamlingen beskriven 
14. Råder datamättnad? 
15. Har forskaren beskrivit sin egen förförståelse i relation till datainsamlingen? 

 
Dataanalys: 

16. Är analysmetoden tydligt beskriven? 
17. Är analys och tolkning av resultat diskuterat? 
18. Råder analysmättnad? 

 
Resultat: 

19. Är resultatet tydligt beskrivet? 
20. Kan resultatet återkopplas mot syfte och problemformulering? 
21. Är resultatet logiskt?  
22. Finns stabilitet och överenskommelse? 
23. Är resultatet återfört och diskuterat med undersökningsgruppen? 
24. Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlas data? 
25. Genereras hypotes/teori/modell? 
26. Diskuteras metodologiska brister och risk för bias?  
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Bilaga 3 - Artikelmatris 

Nr. Författare/År/ 
Land 

Tidskrift/Titel Syfte Metod  
 

Resultat Gradering 

1. Meyer, J., Mc 
Cullough, J. & 
Berggren, I. 
(2016). Sverige 

British journal of 
community 
nursing: A 
phenomenological 
study of living with 
a partner affected 
with dementia. 
 

Att beskriva 
partners 
upplevelser av att 
leva med en person 
som är drabbad av 
demenssjukdom. 
 

Kvalitativ ansats. 
Deskriptiv fenomenologisk 
design. Ändamålsenligt 
urval där brev skickades ut 
till medlemmar i en 
anhöriggrupp för personer 
vars partner är drabbad av 
demenssjukdom. Sju 
deltagare inkluderades och 
djupgående intervjuer 
genomfördes med dessa. 

Tre kategorier framkom och ett tema. Kategori 
1. Förändring i partnerns beteende-
Beteendeförändringar kom gradvis. 
2. Förändrad vardag- från en partnerroll till 
vårdgivarroll. 
3. En förändrad framtid-Oro över framtiden.  
Tema: Från partnerskap till ensamhet - trots 
fysisk närhet kände de sig emotionellt 
ensamma. 
 

Hög 

2. Hege Førslund, 
H., Skovdahl, K. 
& Ytrehus, S. 
(2014). Norge. 
 

Journal of clinical 
nursing: The loss 
of a shared 
lifetime: a 
qualitative study 
exploring spouses´ 
experiences of 
losing cuplehood 
with their partner 
with dementia 
living in 
institutional care. 

Att undersöka och 
beskriva partners 
upplevelser av att 
förlora 
partnerskapet med 
deras 
demensdrabbade  
partner som är 
boende på ett 
vårdhem. 

Kvalitativ ansats. Grounded 
theory. Strategiskt urval på 
fyra olika vårdhem i Norge. 
Intervjuer med tio deltagare 
varav fem var kvinnor och 
fem män. Tematisk intervju 
med en kort intervjuguide.  
 

Tre teman: 1. Förlorad vardag-  den fysiska 
separationen förde med sig en känsla av att 
vara ensam. 2. Förlust av en gemensam dåtid- 
när minnet sviker hos den demensdrabbade. 3. 
Förlust av en gemensam framtid- tidigare 
framtidsplaner gick förlorad och en annorlunda 
framtid låg framför dem. Känslor av 
uppgivenhet och ensamhet. 

Hög 



	
Nr. Författare/År/ 

Land 
Tidskrift/Titel Syfte Metod Resultat Gradering 

3. Høgsnes, L., 
Melin-Johansson, 
C., Norbergh, K. 
G. & Danielson, 
E. (2014). Sverige 

Aging & Mental 
Health: The 
existential life 
situations of 
spouses of persons 
with dementia 
before and after 
relocating to a 
nursing home. 

Att belysa den 
existentiella 
livssituationen för 
personer som vårdar 
sin partner med 
demenssjukdom, 
innan och efter att 
den demenssjuka 
personen har flyttat 
till ett vårdhem. 

Kvalitativ ansats. 
Fenomenologisk 
hermeneutisk design. 
Ändamålsenligt urval via 
sjuksköterskekontakt. 
Elva deltagare. 
Beskrivande och tolkande 
analys där teman 
arbetades fram genom 
triangulering mellan 
forskarna 

Två domäner-  före och efter separation. Fyra 
teman på varje domän. Före separation: 1. 
Skam och skuldkänslor - den sjukes beteende 
förändrades vilket ledde till minskat socialt 
umgänge för båda. 2. Isolerad i hemmet- oro 
över att behöva gå ut. 3. Psykiska hot och 
fysiskt våld- den sjuke blev utåtagerande. 4. 
Egna behov sist- anpassa sitt liv till den sjuke 
partnern. Efter separation: 1. Känslor av skam 
och frihet-  separationen upplevdes som ett 
misslyckande samtidigt som en frihet. 2. Leva 
med sorg och tankar på döden- den sjuke 
upplevdes leva mellan döden och livet av 
partnern. Döden kändes som en befrielse. 3. 
Känslor av ensamhet - relation utan fysisk 
närhet och minnen från det tidigare 
gemensamma livet. 4. Sorg utan död- att gå 
vidare med sitt liv och acceptera förändringen. 

Hög	

4.	 Knutsen, H. & 
Råholm, M-B. 
(2009). Norge 

International 
Journal for Human 
Caring: The 
dialectic movement 
between suffering 
and reconciliation: 
Male caregivers 
‘experience of 
caring for their 
wives suffering 
from dementia. 

Att belysa 
upplevelsen hos män 
som är vårdgivare till 
sin demenssjuke 
partner. 

Kvalitativ ansats.  
Fenomenologisk design. 
Ändamålsenligt urval via 
kommunen. Nio 
deltagare, alla norska män 
deltog i studien. Enskilda 
intervjuer med 
intervjuguide.  

1. Lidande och sorg- Sorg vid förlust av 
personligheten hos den sjuke. 2. Lidande 
relaterat till ensamhet - Isolering och en känsla 
av övergivenhet. 3. Försoning genom kärlek 
och gemenskap- förändrad roll i relationen och 
en vilja att ta hand om sin partner. 

Hög 



	Nr. Författare/År/ 
Land 

Tidskrift/Titel 
 

Syfte 
 

Metod 
 

Resultat 
 

Gradering 
 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ducharme, D., 
Kergoat, M-J., 
Antoine, P., 
Pasquier, F. & 
Coulombe, R. 
(2013). Kanada 

American Journal of 
Alzheimer´s Disease & 
Other Dementias: The 
unique experience of 
spouses in early-onset 
dementia 
 

Att dokumentera 
den levda 
upplevelsen hos 
vårdande partners 
till unga patienter. 
 

Kvalitativ ansats.  
Fenomenologisk design. 
Konsekutivt urval via en 
minnesklinik. Semistrukturerade 
intervjuer med tolv deltagare. 
Beskrivande samt tolkande 
analys.   
 

Sex teman: 1. Svårigheter att 
behärska beteende- och psykiska 
symptom-  Förändrad personlighet. 2. 
Lång strävan efter en diagnos-  Svårt 
att få en demensdiagnos vid ung 
ålder. 3. Ej delge andra samt förneka 
diagnosen- diagnosen delgavs inte till 
utomstående. Isolering och skam. 
4. Sorg för förlorad partner, 
äktenskapet och mitt-i-livet projekt-  
Förändrat liv. 
5. Ta en vårdgivarroll i förtid- 
Förändrad relation. 6. Svårigheter att 
planera framtiden- Osäker framtid 
med känslor av hjälplöshet.	
 

Medel	

6. Shim, B., Barroso, 
J., Gilliss, C. & 
Davis, L. (2012). 
USA. 

Applied nursing 
research: Finding 
meaning in caring for a 
spouse with dementia. 

Att belysa hur 
partners som är 
vårdgivare åt en 
person med 
demenssjukdom 
finner någon mening 
med att vårda sin 
partner 

Kvalitativ ansats. Deskriptiv 
innehållsanalys. Konsekutivt 
urval där deltagare svarade på 
flyers samt snöbollsurval 
Semistrukturerade intervjuer med 
tolv deltagare varav en 
exkluderades. Fem män och sex 
kvinnor.  
 
 

Partners beskrev att de gjorde det de 
trodde att ens drabbade partner mådde 
bäst av, att få bo i sitt eget hem. Att 
vårda partnern innebar att ge tillbaka 
det den sjuke gett under sitt liv till 
familjen. Genom att fokusera på det 
positiva och acceptera situationen 
fann de olika partnerna mening med 
vårdandet. Många uppgav att de 
upplevde en personlig utveckling 
vilket var relaterat till att någon 
annans behov gick före ens egna. 

Hög 
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7. Hennings, J., 
Froggatt, K. & 
Payne, S. (2013). 
Storbritannien. 

Palliative Medicine: 
Spouse caregivers of 
people with 
advanced dementia 
in nursing homes: A 
longitudinal 
narrative study 
	

Att belysa vård-
upplevelsen hos 
partners till 
människor med 
avancerad demens 
som bor på ett 
vårdhem. 
	

Kvalitativ ansats. Longitudinell 
narrativ studie. Konsekutivt urval. 
Tio deltagare, sju kvinnor och tre 
män. 
Individuella intervjuer, tre gånger 
under sex månaders tid. Deltagarna 
förde även veckodagbok i fyra 
veckor. 	

Sex nyckelhistorier som presenteras i två 
grupper: 1.Caregiving- Partners kämpar 
med att finna deras nya ”roll”. Känslor av 
skuld. Både vilja- och inte vilja hälsa på 
sin partner på vårdhemmet. 2. Status - 
önskan om partnerns död eller att hen 
vore vid full vigör. 
	

Hög	

8. Mullin, J., 
Simpson, J. & 
Froggatt, K. 
(2013). 
Storbritannien.	

Dementia: 
Experiences of 
spouses of people 
with dementia in 
long-term care. 
	

Att beskriva 
erfarenhet av att ha 
en partner som är 
drabbad av 
demenssjukdom 
vilken vårdas på 
vårdinrättning. 
	

Kvalitativ ansats. Fenomenologisk 
hermeneutisk design. Strategiskt 
urval via ”gate-keepers” på 
vårdhem. Nio deltagande partners 
till demenssjuka. 
Semistrukturerade intervjuer. 
Beskrivande och tolkande analys.	

Fyra teman: 1. Identitet-  en fråga om 
att vara partner eller vårdare. 2. 
Förstå förändring - svårigheter i 
konversationer, att inte bli igenkänd 
av sin partner och skuldkänslor över 
att ha placerat sin partner på ett 
vårdhem. 3. Förhålla sig till vården- 
att plötsligt bli en besökare. 4. 
Framtiden- pendling mellan hopp och 
förtvivlan - rädsla och oro för 
framtiden, både för den demenssjuke 
men även för partnern i fråga. 
	

Hög 
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9. O´Shaughnessy, 
M., Lee, K. & 
Lintern, T. 
(2010). 
Storbritannien.	

Dementia: 
Changes in the 
couple 
relationship in 
dementia care.	

Att undersöka 
vårdgivande 
partners 
upplevelser av att 
ha en partner med 
demens samt hur 
detta påverkar 
deras 
parförhållande.	

Kvalitativ ansats. Tolkande 
fenomenologisk design. Sju 
deltagare, varav fem var kvinnor 
och två var män. Deltagarna 
rekryterades genom en 
Alzheimer´s förening. Samtliga 
deltagare vårdade själva sin 
partner i det gemensamma 
hemmet. Semistrukturerade 
intervjuer med intervjuguide.	

Fyra teman: 1. Samhörighet och 
åtskildhet-  vid ökad kognitiv störning 
minskade gemensamma aktiviteter och 
minskad samhörighet upplevdes. 2. Att ha 
egna behov och att möta partners behov- 
Skuldkänslor och mycket ansvar som 
stundtals kändes övermäktigt. Samtidigt 
känslor av ansvar och plikt. 3. Att veta och 
att inte veta hur framtiden ska bli- det 
fanns en acceptans i att inte kunna 
förändra framtiden samtidigt som 
osäkerhet kring sjukdomsförloppet fanns. 
4. Söka efter kontroll- känslo- och 
praktiska strategier-  Att gå med i 
stödgrupper, studera sjukdomen och att 
leva i nuet var strategier för att fortfarande 
känna kontroll över livet.	

Hög	


