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Sammanfattning 

Bakgrund: Med en allt äldre befolkning ökar andelen som insjuknar i demenssjukdom. 
Demenssjukdom påverkar en rad kognitiva förmågor. I ett systemteoretiskt perspektiv är alla 
individer delar i ett större sammanhang. En parrelation utgör ett litet men tätt förbundet system. 
Drabbas ena hälften av sjukdom kommer det också påverka den andra. 

Syfte: Syftet var att belysa erfarenheter av att vara partner till en person drabbad av 
demenssjukdom. 

Metod: Metoden som användes var en systematisk litteraturstudie. Sökningar efter litteratur gjordes 
i de tre databaserna: Cinahl, Pubmed och Psykinfo. Utvalda relevanta artiklar kvalitetsgranskades 
och analyserades. 

Resultat: Tre teman framkom: Att lära känna sjukdomen, Förändrad relation och Att separeras. 
Huvudsakligt resultat visade på svårighet att acceptera och förstå sjukdomen. Partnern sökte 
kontroll över situationen, framtiden tycktes osäker. Ett växande ansvar gjorde att den anhöriga 
alltmer uppfattade sig som en vårdare. Relationen förändrades när de inbördes relaterade 
föreställningarna inte längre kunde upprätthållas. Att separeras var förknippat med känslor av skam 
och tomhet. Det medförde också att ett förhållningssätt gentemot vården utvecklades. 

Slutsats: Demenssjukdom påverkar i stor omfattning den sjukes partner. Kan ett systemteoretiskt 
perspektiv förankras i vården kan de välfungerade delarna i ett system lyftas fram och därigenom 
leda till en personcentrerad omvårdnad. En partner till en demenssjuk person är därför att betrakta 
som en expertresurs. 

Nyckelord: demenssjukdom, partner, erfarenheter, föreställningar, systemteoretiskt perspektiv 
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1. Inledning 

Demografin i Sverige är under drastisk förändring. Enligt en färsk rapport från SCB (2015) 

kommer allt fler i framtiden nå en högre levnadsålder. Infrias den rapporterade prognosen 

beräknas andelen 65 år och äldre uppgå till över två miljoner år 2020 efter att länge ha legat 

konstant på ungefär en och en halv miljon. I en rapport från Socialstyrelsen (2010) beräknas 

åtta procent av denna andel vara drabbade av någon demenssjukdom. I samma rapport 

beskrivs hög ålder som den enskilt viktigaste riskfaktorn för att utveckla demenssjukdom. En 

naturlig konsekvens blir då att allt fler kommer tvingas möta och hantera situationen det 

innebär att ha en insjuknande partner. Under verksamhetsförlagd utbildning då jag mött 

personer med demenssjukdom har frågor väckts i mig hur en eventuell partner hanterar denna 

förändrade situation. Hur påverkas relationen och samspelet mellan dem av sjukdomens 

konsekvenser? Dahlberg och Segesten (2010) menar att det är en etisk självklarhet att även 

närstående till vuxna patienter behöver stöd och omsorg samt att dessa med sina kunskaper 

kan utgöra en värdefull resurs för vården av den sjuke. Med bakgrund i detta upplever jag att 

det finns en aktualitet och ett behov av att belysa hur en partner till en person drabbad av 

demenssjukdom erfar sin situation. 

2. Bakgrund 

2.1 Demenssjukdom 

Demenssjukdom är ett brett samlingsbegrepp för en rad sjukdomar som alla har det 

gemensamt att de innebär kognitiva störningar. Dessa kan yttra sig som oförmåga att känna 

igen bilder eller ansikten, oförmåga att utföra praktiska handlingar, oförmåga att uttrycka sig 

eller oförmåga att tolka sinnesintryck (Larsson & Rundgren, 2010). Sjukdomsförloppet är 

progredierande och kroniskt och saknar kausal behandling (Socialstyrelsen, 2010). Edberg 

(2011) menar att i takt med att sjukdomen fortskrider och symtomen förvärras kan den sjuke 

uppleva en känsla av att tappa kontrollen, att inte själv se sina begränsningar för att sedan 

alltmer bli beroende av andra. 

De två vanligaste typerna av demenssjukdom orsakas av Alzheimers sjukdom, vilken svarar 

för 50-70 procent av diagnoserna, och vaskulär demens, vilken svarar för 20-30 procent 

(Marcusson, Blennow, Skoog & Wallin 2011). Den förra orsakas av brist på 

neurotransmittorer i hjärnan och den senare av kärlsjukdom som begränsar hjärnans 

blodförsörjning (Larsson & Rundgren, 2010). 
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2.2 Synen på demenssjukdom - problem eller mysterium 

Norberg och Zingmark (2011) skriver om Marcels filosofi som visar att vi kan se på 

företeelser i livet utifrån de två aspekterna problem eller mysterium. När vi betraktar 

demenssjukdom som ett problem intar vi en utifrån-approach. Vi ställer oss utanför, 

analyserar problemet med våra rationella sinnen och försöker därefter lösa det genom att bota 

eller lindra aktuellt problem. När vi istället närmar oss demenssjukdom som ett mysterium 

betyder det att vi ställer oss frågan vad det innebär för individen att leva med sjukdomen. Hur 

det påverkar varat, eller dennes uppfattning om den egna personen. Norberg och Zingmark 

(2011) menar att en ambition att vilja förstå sjukdomens följder för personen även involverar 

oss själva. Kan den sjuke inte själv berätta vad det innebär betyder det att vi måste försöka 

hitta andra vägar än språket in i dennes perception. För att nå in till en individ som inte längre 

själv förmår förmedla sig använder vi teorier och tolkar det våra sinnen förnimmer. Detta blir 

således en slutledningskedja konstruerad på måhända tunna och subjektiva förbindelselänkar. 

Men som Dahlberg och Segesten (2010) skriver måste vårdaren som vill möta sin patient ändå 

ha en sådan ambition om målet är ett verkligt vårdande och vårdvetenskapligt sådant. 

2.3 Demenssjukdom inifrån den drabbade 

En litteraturöversikt av de Boer, Hertogh, Dröes, Riphagen, Jonker och Eefsting (2007) visar 

att den som drabbats av sjukdomen initialt, när denne fortfarande kan berätta om sig själva 

inte nödvändigtvis har så negativa erfarenheter som författarna anser vara den allmänt 

rådande uppfattningen. Sorg och andra negativa känslor över eventuellt förlorade förmågor är 

givetvis närvarande. Men istället för att nedslås utvecklar den sjuke olika strategier för att 

möta och bemöta sjukdomen. Dessa kan vara baserade på rutiner, humor, eller aktivering av 

olika slag. Författarna drar slutsatsen att det inte finns egentliga belägg för att anta att 

demenssjukdom åtminstone initialt innebär ett lidande. 

En studie från Cadell och Clare (2011) om hur den sjuke upplever sig själv i ett tidigt skede av 

förloppet visar att denne inte heller uppfattar att den egna personen förändras särskilt. Många 

upplever att de fortfarande är sig själva i den meningen att de har samma sociala kontext, har 

samma tro, utövar samma aktiviteter och kan specificera samma drag i sin personlighet som 

förut. De förändringar som ändå initialt noteras beskrivs som symtom och känslomässiga 

reaktioner på dessa, exempelvis en frustration över att vara glömsk.  
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I ett senare skede, när sjukdomen fortskridit och det blir alltmer aktuellt att hitta andra vägar 

än språket in i den sjukes perception blir det svårare. Huruvida en demenssjuk person kan 

bibehålla sin känsla för den egna personen tycks vara svårt att riktigt avgöra då mätmetoder 

och definitioner skiljer sig mellan rapporter. Cadell och Clare (2010) konkluderar i en 

litteraturöversikt att det finns viss bevisning för att så ändå sker. De studier som granskades 

gav samtliga indikationer på att det åtminstone förekommer fragment av bibehållen känsla för 

den egna personen även i långt fortskriden sjukdom. Graden av detta tycks dock vara 

avhängigt av en rad faktorer som hur stark den sjukes uppfattning om den egna person var 

före sjukdomsutbrottet, grad av sjukdomsinsikt eller vilken social kontext som kan 

understödja den egna berättelsen.  

Den sjukes oförmåga att förmedla sig beskriver Blomqvist (2011) som det största hindret när 

det kommer till att utreda och behandla somatiska besvär vid demenssjukdom. Detta riskerar 

därför att resultera i ett försummande av somatiska besvär. Författaren hänvisar till en rad 

studier som gör gällande att demenssjuka, även vid samma diagnoser på potentiellt 

smärtsamma tillstånd, jämfört med kognitivt friska, i lägre grad är insatta på smärtlindrande 

läkemedel. En litteraturöversikt av Mcauliffe, Nay, O’Donnel och Fetherstonhaugh (2009) 

listar en rad barriärer som behöver övervinnas för att utreda i vilken grad den sjuke upplever 

smärta. Dessa, menar författarna, kan vara okunskap hos vårdgivaren att känna igen 

smärtyttringar, okunskap i att praktisera smärtskattning eller svårigheter att hos den sjuke att 

utröna vilken typ och intensitet smärtan karakteriseras av. 

2.4 Demenssjukdom från de närståendes perspektiv 

Jansson och Grafström (2011) skriver att många närstående upplever det som svårast att 

hantera den uppkomna situationen i början, när sjukdomen gör sitt inträde, och att detta beror 

på den påfrestning som den nya ordningen gör gällande. Författarna menar att det är vanligt 

att närstående initialt har ett stort kunskapsbehov relaterat till en ringa erfarenhet om vad 

demenssjukdom innebär. Detta kan yttra sig i känslor som främlingskap inför svårtydda 

symtom, ensamhet i sin anhörigroll, vilsenhet inför hur situationen bör tas vidare eller 

upplevelse av avsaknad av uppbackning från omgivningen. 
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En person som går igenom en kris kan uppleva sig gå igenom fyra faser, från den inledande 

chockfasen till den avslutande nyorienteringsfasen via reaktions- och bearbetningsfasen 

(Cullberg, 2006). Detta menar Jansson och Gräfström (2011) också är en grundläggande 

struktur som är applicerbar på den vars närstående drabbats av demenssjukdom. På så vis 

menar författarna att det går att hävda att det blir lättare när sjukdomen blivit tydligare. I ett 

långt fortskridet skede har de närstående haft chans att sätta sig in i sjukdomen, bearbetat dess 

betydelse och kanske funnit de nycklar och verktyg som behövs för att i någon mån bemästra 

den, både inför sig själv och gentemot sin sjuke närstående. De kan då antas ha tagit steget in i 

en nyorienteringsfas. 

Svanström och Dahlberg (2004) beskriver i en studie specifikt en partners perspektiv. De 

menar att sjukdomen går från att influera den nära relationen till att känneteckna, och slutligen 

prägla den. Allteftersom skeendet fortskrider upplever den sjuke sig som mer och mer vilsen i 

tillvaron, vilket gör att dennes partner alltmer blir en hjälpande och understödjande figurant. I 

fruktan för eventualiteter som kan upplevas skamfyllda ligger det då nära till hands att paret 

isolerar sig, hemmet blir den unika plats som kan förse den sjuke med känsla av sammanhang. 

Författarna menar i sin studie att den rådande obalansen, där den sjuke inte kan ta något 

ansvar för sig själv och där den friske tvingas till ett allt större ansvar för båda leder in i 

känslor av meningslöshet, hopplöshet och hemlöshet också hos den senare. Partnern upplever 

en daglig kamp för att klara en rad umbäranden tills det inte längre blir möjligt. Hela dennes 

existens kännetecknas av känslor av otillräcklighet och fruktan över att situationen ska bli än 

mer svårbemästrad. Författarna menar att när den vänskap som tidigare var så självklar mellan 

paret försvinner gör den det med vetskapen att aldrig kunna återvända. Partnern uppfattar då 

sin kärleksrelation som hopplöst förlorad. Likaså, när bekräftelse berövas, när den sjuke inte 

längre förmår känna igen sin partner, i den situationen är det inte bara den av demenssjukdom 

drabbade som är hemlös i en obegriplig värld utan också dennes partner som upplever att den 

spegel som förut bekräftade den egna personen slagits i spillror. 
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2.5 Omvårdnad av demenssjuka 

Socialstyrelsen (2010) har utarbetat nationella riktlinjer för omvårdnad av demenssjuka. 

Syftet med dessa är att tillhandahålla kunskapsbaserade rekommendationer för hur 

vårdinrättningar runt om i landet kan möta denna patientgrupp och deras anhöriga på bästa 

sätt. Några begrepp från denna rapport kommer beröras i denna studie och presenteras därför 

nedan: 

Personcentrerad omvårdnad vilket syftar till att sätta fokus på personen istället för på 

sjukdomen. På så vis främjas deltagande, integritet och självständighet. Att bli bemött utifrån 

sin kulturella och historiska kontext kan också verka för att den sjukes känsla för den egna 

identiteten stärks. 

Multiprofessionellt teambaserat arbete vilket syftar till att arbeta med den demenssjuka 

personen utifrån ett helhetsperspektiv. När det krävs inrådan från flera yrkesgrupper kan en 

god samverkan mellan dessa ha fördelaktiga konsekvenser för den sjuke och dennes anhöriga. 

Stöd till anhöriga, dessa kan i strävan att vilja hjälpa försumma egna behov, vilket riskerar att 

leda till fysisk och psykisk ohälsa eller problem att upprätthålla socialt umgänge. 

Två av dessa begrepp, Multiprofessionellt teambaserat arbete och Stöd till anhöriga utgör 

tillsammans med Smärtlindring och Kommunikation/Relation även de fyra hörnstenarna i den 

palliativa vården (Thulesius, 2015). Koopmans, Pasman och van der Steen (2006) skriver att 

det i ett långt fortskridet skede blir vårdens primära mål att optimera livskvaliteten för den 

sjuke, vilket innebär att de palliativa vårdriktlinjerna implementeras, denne kan i detta slutliga 

skede behöva vårdas inom slutenvården för att få tillräckligt med stöd. Författarna menar 

dock att det alltjämt är viktigt att i möjligaste mån sträva efter fortsatt personcentrerad 

omvårdnad. Kan patienten inte själv förmedla sig blir dennes närstående viktiga språkrör, 

skriftliga noteringar från den sjuke själv kan också vittna om önskemål i den uppkomna 

situationen. 
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3. Teoretisk referensram 

3.1 Systemteoretiskt perspektiv 

För att belysa demenssjukdomens följder och möjligheter från en partners horisont har det 

som Öquist (2008) presenterar som ett systemteoretiskt perspektiv valts som teoretisk 

referensram. Med denna referensram lyfts den sjukes sammanhang fram. Han menar vidare 

att ett förhållningssätt med utgångspunkt i det systemteoretiska tänket också erbjuder sätt att 

beakta och lösa problem som kan uppstå med en förändrad livssituation. 

Öquist (2008) förklarar att ett systemteoretiskt perspektiv handlar om både närhet och distans 

där essensen är att möta en individ på ett centrerat empatiskt sätt och samtidigt ha en ambition 

att ta ett steg ur ramen för att kunna överblicka helheten. Denna helhet innebär det system 

som varje individ utgör en del av. Ett systemteoretiskt perspektiv är således en holistisk 

åskådning, där varje individ är en komponent i ett större sammanhang. Ett system kan utgöras 

av allt från två personer upp till hela familjer eller arbetsplatser. Varje del i systemet, varje 

individ, har sin egen funktion och besitter sitt eget värde. Skulle något hända någon del i 

systemet kommer detta även påverka systemet som sådant. Det innebär att samtliga 

komponenter, samtliga individer i någon mån berörs. Två parter i en partnerrelation utgör för 

varandra ett litet och förmodligen tätt förbundet system. Skulle någon av dem bli sjuk kan det 

antas att detta också i betydande grad kommer påverka den andre. Det systemteoretiska 

perspektivet öppnar upp för delaktighet som gör att det hälsofrämjande i nära relationer kan 

tas tillvara. 

3.2 En familjefokuserad omvårdnad 

En familjefokuserad omvårdnad skulle kunna beskrivas som en gren av det systemteoretiska 

perspektivet. Den sjukes närmaste kan benämnas som närstående, anhöriga, eller familj. Ur ett 

vårdvetenskapligt perspektiv är den närstående den person som pekas ut av patienten som 

närstående och som själv accepterar att vara det (Dahlberg & Segesten, 2010). Wright, Watson 

och Bell (2002) använder begreppet familj när de beskriver en familjefokuserad omvårdnad, 

de menar att när en familj drabbas av sjukdom får det följder långt längre än för den drabbade 

individen. Relationer kommer att synas i sömmarna vad gäller begrepp som ansvar, tålamod 

och kommunikation. Författarna använder begreppet föreställningar som spegel av det sätt 

som den sjuke och dennes omgivning försöker begripa och förhålla sig till sjukdomen. De 
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menar att dessa föreställningar mellan familjemedlemmar är något som är kulturellt och 

socialt betingat och så djupt rotade så de kan beskrivas vara sina föreställningar. Dessa är 

inom en familj inbördes relaterade och bildar den kontext varpå medlemmarna förstår 

varandra (Wright et al., 2002). Demenssjukdom skulle således, med sin symtombild av 

kognitiv svikt kunna vara något som ruckar på dessa gemensamma föreställningar, och 

därmed på den gemensamma kontexten som råder i exempelvis ett parförhållande. 

4. Problemformulering 

Med en större andel äldre i befolkningen kommer också andelen demenssjuka växa. En trolig 

konsekvens av detta blir att fler kommer tvingas förhålla sig till en insjuknande partner. 

Eftersom demenssjukdom i varierande grad kan påverka den drabbades uppfattning av den 

egna personen, samt en rad kognitiva funktioner såsom tal, minne och allmän daglig 

livsföring är detta något som därför också kan antas ha stor påverkan på den sjukes 

omgivning. Närstående behöver stöd och omsorg och kan genom sina kunskaper utgöra en 

värdefull resurs för vården. En partnerrelation kan förmodas utgöra det minsta men tätast 

förbundna sortens system. Ett första steg mot en familjefokuserad omvårdnad och vård ur ett 

systemteoretiskt perspektiv skulle därför kunna vara att belysa erfarenheter hos en person vars 

partner drabbats av sjukdom. 

5. Syfte 

Syftet var att belysa erfarenheter av att vara partner till en person drabbad av demenssjukdom. 

6. Metod 

Metoden som valts är en systematisk litteraturstudie. Detta är en form av design som enligt 

Forsberg och Wengström (2013) karakteriseras av att inom ett avgränsat område sammanställa 

tidigare forskning. Detta sker genom identifikation, urval, värdering och analys av relevanta 

studier. Slutligen, syntetiseras sedan litteraturen till en ny helhet som kan fungera vägledande 

i praxis (Friberg 2012b). Sökningsförfarande, urval och analys följde Fribergs (2012) och 

Östlundhs (2012) instruktioner. Forskningsetiska överväganden beaktades utifrån Forsberg 

och Wengström (2013). I kvalitetsgranskningen av utvalda artiklar användes ett 

granskningsprotokoll av kvalitativa studier utfärdat av Forsberg och Wengström (2013). 
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6.1 Inklusions- och exklusionskriterier 

Förutom att alla inkluderade artiklar skulle svara mot den systematiska litteraturstudiens syfte 

upprättades också inklusions- och exklusionkriterier. Östlundh (2012) menar att forskning är 

en färskvara, det åligger därför forskaren att ha en strävan att inkludera så aktuell data som 

möjligt. På grundval av detta bestämdes ett tidsspann om tio år för alla inkluderade artiklar, 

det vill säga publicerat material mellan 2005 och 2015. Vidare skulle alla artiklar vara 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter, vilket Östlundh (2012) benämner som att artiklarna är 

peer-reviewed, detta begrepp borgar för att artiklarna blivit granskade av oberoende 

sakkunnig. Slutligen skulle alla de vetenskapliga artiklar som inkluderades i studien ha ett 

partnerperspektiv, samt vara skrivna på antingen svenska eller engelska då dessa är de språk 

jag i huvudsak behärskar. Axelsson (2012) menar att en litteraturstudie ska vara beserad på 

förstahandskällor, artiklar som var litteraturstudier exkluderades därför. För att möjliggöra en 

effektiv selektion och värdering av data exkluderades också artiklar som saknade abstrakt. 

6.2 Sökningsförfarande 

Inledande i arbetet med sökningarna utarbetades en strategi i enlighet med Fribergs (2012b) 

metod för att anlägga ett helikopterperspektiv på forskningsområdet. Det innebar pilotsökning 

där aktuella begrepp översattes till engelska, utökades med synonymer och därefter användes 

för att skapa en första översikt av litteraturutbud. Dessa initiala sökningar gjordes i de av 

Forsberg och Wengström (2013) föreslagna databaserna Cinahl, Pubmed och Psykinfo. 

Därefter valdes sökord till den egentliga litteratursökningen, detta val gjordes utifrån de 

sökord som genom utfall och träffsäkerhet i de inledande sökningarna ansågs svara bäst 

gentemot denna studies syfte. 

Den egentliga litteratursökningen gjordes i oktober 2015. De ämnesord som användes och 

kombinerades var: dementia, spouses, significant other, coping och life experiences. 

Undantaget var databasen Pubmed där life experiences inte återfanns bland ämnesorden, då 

användes istället ämnesordet experiences. Databaserna som brukades var de tre tidigare 

nämnda: Cinahl, Pubmed och Psykinfo. I sökstrategin användes det som benämns som 

boolesk söklogik (Östlundh, 2012). Det betyder att ämnesord vävs samman eller separeras 

genom termerna AND eller OR. Vid det förra framkommer artiklar som innefattar båda 

sökorden, och vid det senare genereras artiklar som innefattar antingen det ena eller andra 
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sökordet. Sökningarna gjordes som ämnesordsökningar, i databasen Cinahl benämns detta 

som Major Heading (MH), i Pubmed som Medical Subject heading (Mesh) och i Psykinfo 

som Thesaurus Descriptors (DE). Sökningarna gjordes också som fritext (F). Vid en sökning i 

Cinahl användes också funktionen subheading - psychosocial factors (PF). Söktekniken 

omfattade också funktionen Explode (E) vilket innebär att alla ämnesord underordnande 

sökordet inkluderas, samt funktionen Major Concept (MM) som adresserar artiklar som i 

huvudsak behandlar sökordet. Förutom databassökningar har även en kompletterande manuell 

sökning bedrivits allteftersom data bearbetats, detta genom att referenslistor i artiklar och 

böcker granskats. Detta förfarande renderade i att ytterligare en artikel gick vidare till 

kvalitetsgranskning och sedermera även kom att inkluderas som artikel nummer nio i studien 

(se bilaga 6). 

6.3 Urval och kvalitetsgranskning 

I ett första urval av artiklar lästes och värderades titlar utifrån denna studies syfte. Totalt, 

inberäknat återkommande dubbletter lästes 1272 titlar. Östlundh (2012) beskriver abstrakts 

som något värdefullt då dessa ger en kort sammanfattning av artikelns innehåll. De artiklar 

vars titel vittnade om relevans för denna studie kvalificerades för genomläsning av abstrakt. 

Totalt lästes 234 abstrakts. Innehållet i utvalda abstrakts speglades noggrant gentemot denna 

studies syfte vilket möjliggjorde ytterligare gallring av data. Därefter applicerades de 

beskrivna inklusions- och exklusionskriterierna som ett filter på insamlat material. 

Kvarstod gjorde då 32 artiklar som skrevs ut och lästes i helhet. En del artiklar visade sig vid 

nagelfarande inte vara relevanta för denna studies syfte. De kunde exempelvis handla om att 

enbart en viss aspekt eller en viss problematik behandlades ur en viss närståendes perspektiv, 

andra hade en jämförande ansats mellan olika familjemedlemmar. Strävan i selektionen av 

artiklar var hela tiden att uppnå en för syftet så precis träffbild som möjligt. På grundval av 

detta kunde åtta artiklar som bedömdes som högintressanta tas fram. Således fanns då nio 

artiklar att kvalitetsgranska, åtta från den systematiska litteratursökningen i de tre databaserna 

Cinahl, Pubmed och Psykinfo, samt en från manuell litteratursökning i referenslistor. 

Friberg (2012c) exemplifierar betydelsen av kvalitetsgranskning av inkluderade artiklar 

genom en liknelse: vid matlagning behöver använda råvaror hålla god kvalitet för ett 

lyckosamt resultat och likaså, i en systematisk litteraturstudie behöver inkluderade artiklar 
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hålla en god kvalitet för ett trovärdigt resultat. Även om samtliga aktuella artiklar är peer-

rewied och enligt Östlundh (2012) därmed publicerade i vetenskapliga tidskrifter innebär inte 

det att artiklarna i sig är vetenskapliga. För att avgöra kvaliteten på de utvalda artiklarna 

användes ett granskningsprotokoll utfärdat av Forsberg och Wengström (2013) (se bilaga 4). 

Med hjälp av detta protokoll ställdes en rad utvärderande frågor till varje artikel. Vikt vid den 

kvalitativa granskningen av varje artikel lades till huruvida forskarna diskuterat sitt 

metodologiska förfarande, vilket urval som gjorts, forskningsetiska överväganden eller om 

forskarna själva nyanserar styrkor och svagheter i studien. Av de nio kvalitetsgranskade 

artiklarna inkluderades samtliga. Fyra bedömdes ha hög kvalitet och fem bedömdes ha 

medelhög kvalitet. Att samtliga inkluderade artiklar hade en kvalitativ ansats kan möjligen 

kopplas till de sökord som har använts. 

6.4 Analys 

Analysen följde förfarandet beskrivet av Friberg (2012b) vilket innebar övergripande naiv 

genomläsning följt av en sammanfattning av varje artikel. På så vis kunde en översiktstabell 

rörande skillnader och likheter i metodologiskt tillvägagångssätt, analysgång, syften och 

resultat skapas (se bilaga 6). Därefter riktades fokus på varje studies resultatdel med strävan 

att plocka ut textenheter som svarade mot denna studies syfte. Med detta induktiva 

tillvägagångsätt kunde sedan textenheter från de olika studierna kopplas samman med 

varandra med avseende på likheter, och särskiljas med avseende på skillnader. Denna rörliga 

process beskrivs av Friberg (2012a) som en sönderdelning och sammanfogning med avsikt att 

nå en ny helhet vilken senare kommer att utgöra ett resultat. Textenheterna från de olika 

artiklarna kan på så vis beskrivas som det pålverk varpå resultatet vilar. Dessa textenheter 

översattes sedan till svenska, sammanfattades och försågs med etikett. Tre teman 

utkristalliserades: Lära känna sjukdomen, Förändrad relation och Att separeras (se tabell 1). 
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(Tabell 1) Exempel på gruppering

Textenhet Sammanfattning Etikett Tema

…It also meant accepting that there 
would be ongoing and 
unpredictiable changes in many 
facets of their lives

En osäker innebörd Osäkerhet Lära känna 
sjukdomen

All the spouses carers used different 
types of pragmatic strategies to 
provide themself with a sense of 
emotional and practical control

Söka strategier för att 
kontrollera

Kontroll Lära känna 
sjukdomen

The caregivers tended to downplay 
the care-recipient’s problems, with 
some denying that their partner had 
dementia

Förringa problem och 
förneka sjukdom

Förnekelse Lära känna 
sjukdomen

Spouses carers demonstrated an 
oscillation between acceptence and 
realism, and fear and uncertainty 
about the future

Pendlande mellan att 
veta och inte veta vad 
som väntar

Kännedom Lära känna 
sjukdomen

Participants describe how they 
become increasingly responsible for 
their partner’s occupations and for 
joint occupations

Bli mer och mer 
ansvarig för den sjuke 
partnern

Ansvar Förändrad relation

…they worked to ensure that their 
partners maintained a sense of self 
and self esteem. At the same time, 
the carers experienced their own 
sense of self and their own identity 
being subsumed by the role of the 
carer

Att försöka hjälpa sin 
sjuke partner gjorde att 
uppfattningen om den 
egna personen 
förändrades

Identitet Förändrad relation

Perceived closeness and meaning 
were revealed in common everyday 
activities, e.g. when just sitting 
down together in the sun

Närhet och mening 
fanns att finna i 
alldagliga ögonblick

Närhet Förändrad relation

The spouses described feeling like 
prisoners in their homes because the 
person with dementia was not able 
to manage situations outside the 
house

Isolering i hemmet pga 
rädsla för vad som kan 
hända

Isolation Förändrad relation
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7. Forskningsetiska överväganden 

Forsberg och Wengström (2013) skriver att det är viktigt att alla artiklar som ingår i en 

systematisk litteraturstudie har fått tillstånd från en etisk kommitté eller har ett etiskt 

resonemang. Sju av de inkluderade artiklarna uttrycker tydligt ett sådant tillstånd eller ett 

sådant resonemang. Vad beträffar de övriga två har dessa ändå inkluderats med grund i att de 

vetenskapliga tidskrifter där de publicerats har etiska krav på alla studier som accepteras. 

Vidare menar Forsberg och Wengström (2013) att det är oetiskt att endast lyfta fram 

forskningsunderlag som stöder eller inte stöder forskarens egna åsikt. Alla inkluderade artiklar 

har kvalificerats för denna studie endast mot bakgrund av att de svarar mot syfte och 

kvalitetskrav. Ingen artikel har medvetet valts bort eller lagts till för att den överensstämmer 

eller inte överensstämmer med författarens egna eventuella uppfattningar. 

…they often had feelings 
dominated by emptiness, lack of the 
other and aloneness that resulted 
from the seperation from their 
partner

Tomhet och saknad 
efter seperationen

Tomhet Att separeras

The spouses described the 
importance of going on with their 
lives

Viktigt att gå vidare Gå vidare Att separeras

Participants appeared to take on 
responsibility through visits for 
checking that their partners were 
being well cared for

Förhålla sig till vården 
av partnern

Vården Att separeras

It was a grief without any beginning 
or end, and they felt that there could 
not be an end as long as as the 
person with dementia was alive

Sorg utan slut så länge 
den sjuke partnern 
fortfarande var i livet

Sorg Att separeras

Textenhet Sammanfattning Etikett Tema
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8. Resultat 

Resultatet i denna studie baseras på nio vetenskapliga artiklar vilkas resultat i sin tur baseras 

på utsagor från 92 partner till demenssjuka personer. Informanterna i de nio artiklarna är 

antingen i ett äktenskap eller samboskap med den sjuke och deras ålder spänner från 52 till 90 

år. De nio artiklarna kommer från Storbrittanien, Norge, USA och Sverige. Resultat täcker 

hela förloppet, från det att de första symtomen kan skönjas tills dess att sjukdomen nått ett 

stadie där flytt till vårdinrättning blivit aktuellt. Resultatet redovisas utifrån de tre teman som 

framkom i analysen. De följer också i någon mån ett kronologiskt förlopp, men det är givetvis 

är möjligt att dessa faser i det unika fallet kan upplevas omkastade. 

8.1 Lära känna sjukdomen 

Inledningsvis upplevde partnerna det som svårt att acceptera och greppa sjukdomen (Quinn, 

Clare, Pearce & van Dijkhuizen, 2008; Shim, Barroso, Gillis & Davies, 2013; Todres & 

Galvin, 2006). Detta kunde ta sig olika uttryck. Partnerna i studien av Quinn et al., (2008) 

beskrev förnekelse i bemärkelsen att symtom skyldes på ett normalt åldrande eller 

personlighetsdrag hos sin sjuke hälft. Dessa överrumplades av det vida spektrum av symtom 

som erfors. Frustration över att ständigt behöva återupprepa sig och påminna var vanligt 

förekommande och ledde ofta till dispyter och ilska (Todres & Galvin, 2006; O’Shaughnessy, 

Lee & Lintern, 2010; Quinn et al., 2008). Att utveckla strategier för att söka känslomässig och 

praktisk kontroll var något som genomgående beskrevs i samtliga artiklar. Ett första steg mot 

att göra detta kunde innebära att välja en positiv attityd, konsultera stödgrupper eller söka 

information (Shim et.al, 2013; Quinn et al., 2008). Detta gjorde att den friska hälften kunde 

acceptera situationen och möjliggjorde därmed någon form av övervägt bemötande. 

Informanten i artikeln av Todres och Galvin (2006) berättade hur han inledningsvis reagerade 

i affekt på sin hustrus symtom vilket bara förvärrade utvecklingen. När han istället tog ett steg 

tillbaka och studerade de beteendemönster som visades upp kunde han agera med följsamhet 

och förståelse. 

Vidare beskrev partnerna hur möjligheterna att hantera sin situation varit beroende av dels den 

sjukes grad av demenssjukdom och dennes dagsform, men också på den egna dagsformen. 

Detta gjorde att dagarna kunde variera från att vara väldigt påfrestande till att förflyta relativt 

lätt (Perssons och Zingmark, 2006). Harris, Adams, Zubatsky & White (2011) visade att en 
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partners förmåga att hantera situationen var tätt sammankopplade med hur bra relationen varit 

innan sjukdomen. Detta var också tätt förbundet med värderingar eller religiös tro hos 

informanterna (Shim et al., 2013). Flera studier tog också upp att sjukdomens inträde innebar 

en stor osäkerhet inför framtiden vilket gjorde att vardagen kännetecknades av ett dag-för-dag 

tänkande (Quinn, et al., 2008; Shim, et al., 2013; O’Shaughnessy et al., 2010). Partnerna i 

studien av O’Shaughnessy et al. (2010) beskrev detta som en rädsla som följde på insikten av 

vad sjukdomen verkligen innebar. De förstod att tillståndet medförde en stadig försämring av 

kognitiva funktioner men visste inte hur snabbt förloppet skulle vara eller hur det skulle bli att 

ackompanjera sin partner genom denna tid. 

8.2 Förändrad relation 

Den förändrade parrelationen kännetecknades till stor del av en förskjuten ansvarsfördelning 

där mer och mer föll på den friska partnerns axlar (Quinn et al., 2008; Harris et al., 2011; 

O’Shaughnessy et al., 2010; Persson & Zingmark, 2006). Detta gjorde att dessa erfor en 

splittring i sin identitet mellan att vara jämbördig partner och att vara vårdare (Førsund, 

Skovdahl, Kiik & Ytrehus, 2014; Mullin, Simpson & Froggatt, 2011; Harris et al., 2011). Det 

ledde också till att de könsroller som varit rådande innan sjukdomen kom att omstöpas. 

Partnerna i studien av Quinn et al. (2008) beskrev hur de numera gjorde saker de aldrig 

tidigare gjort, som att laga mat eller sköta om huset. Det rapporterades också vara värdefullt 

att i någon mån bevara och stödja den sjukes forna livsstil, vilket när det lyckades var en källa 

till gemenskap, glädje och värdighet (Perssson & Zingmark, 2006). Små stunder av sådan 

gemenskap gjorde att den friska hälften kunde spegla sig i den sjukes temporära närvaro och 

därmed finna önskad bekräftelse för parrelationen. Detta gjorde också att denne stärktes i sin 

vårdande roll (O’Shaughnessy et al., 2010). Närhet i relationen beskrevs som något möjligt att 

finna i just sådana alldagliga ögonblick, en plats i solen tillsammans, en picnic i trädgården 

(Persson & Zingmark, 2006). Partnern i artikeln av Todres och Galvin (2006) återgav hur han 

upplevt en allt större distans till sin hustru, hur roller som vårdare och patient kommit att 

dominera deras relation. Genom att duscha tillsammans hade de kunnat återupprätta en lekfull 

intimitet och närhet till varandra, detta beskrevs dessutom underlätta hygienhandlingen som 

sådan. 

Men partnerna omfamnade också en personlig utveckling som följde med ökat ansvarstagande 

och fler vårdande sysslor. De fann mening i att sätta sin partners behov före sina egna och 
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förklarade det med altruistiska värderingar eller en chans att returnera den kärlek som tidigare 

givits dem (Shim et al., 2013). Att låta sina egna behov komma i andra hand var annars något 

som i flertalet artiklar rapporterades som tärande på relationen. Den friske partnern åsidosatte 

i sin strävan att vårda egna intressen, egna aktiviteter och eget socialt liv (Quinn et al., 2008; 

Persson & Zinmark, 2006; O’Shaughnessy et al., 2010; Høgnes, Melin-Johansson, Norbergh 

& Danielson, 2013). När stunder av avskildhet från den sjuke ändå inträffade beskrevs det 

som ett lufthål att andas i, glömma för en stund eller möjlighet att ladda om batterierna 

(Persson & Zingmark, 2006). Partnern i studien av Todres och Galvin (2006) beskrev hur han 

upplevde ett avståndstagande från bekanta. Detta gjorde att han kände sig obekväm i sociala 

situationer vilket innebar att paret sällan lämnade hemmet eller mottog besök. En vanlig orsak 

till isolation i hemmet var annars fruktan för situationer eller sociala koder som den sjuke inte 

skulle förstå eller bemästra (Høgnes et al., 2013; Quinn et al., 2008). 

8.3 Att separeras 

Att låta sin sjuke partner förflyttas till en vårdinrättning beskrevs överlag som oerhört 

känslosamt (Høgnes et al., 2013; Todres & Galvin, 2006; Førsund et al., 2014). Eftersom 

beslutet inte kunde tas i konsensus med den sjuke upplevde den friska hälften det som att 

denna gick bakom ryggen på och svek sin partner (Høgnes et al., 2013; Todres & Galvin, 

2006). Informanterna i studierna av Shim et al. (2013) och Førsund et al. (2014) vittnade om 

en hängivenhet, en vilja att fullfölja det heliga sakrament som följde med giftermålet och att 

en separation skulle innebära ett brott mot den ed som en gång avlagts: ”tills döden skiljer oss 

åt”. 

Den första tiden efter separationen präglades av tomhet, ensamhet och saknad, detta var 

yttermera påtagligt i det numera öde hemmet (Høgnes et al., 2013; Førsund et al., 2014). 

Partnerna i artiklen av Førsund et al. (2014) gestaltade detta genom att tala om hur deras nu 

utflyttade hälft brukade sitta i den där fåtöljen, ha huvudet på den där kudden. I studien av 

Høgnes et al. (2013) rapporterades en strävan att bevara hemmet som det varit för att 

konservera minnet av en lycklig tid som en gång delats. Förflyttningen av partnern innebar 

också känslor av lättnad och frihet. Informanten i artikeln av Todres & Galvin (2006) 

berättade hur han överraskats av en lättnadskänsla när hustrun tillfälligt tagits till en 

vårdinrättning, han insåg att han inte längre behövde göra någonting. Även partnerna i studien 

av Høgnes et al. (2013) vittnade om den frihet som den sjukes förflyttning inneburit, de kunde 
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nu bestämma över sina liv, exempelvis återuppta sociala kontakter, sova bättre, eller förfoga 

över fjärrkontrollen till TV:en. 

Att separeras innebar också att den friska hälften kom att på något sätt förhålla sig till den 

vård som partnern erhöll. Informanterna i studien av Mullen et al. (2011) beskrev detta som 

att bli en övervakare. De kom på besök för att försäkra sig om att denna togs väl omhand 

vilket i praktiken innebar att de också bidrog i vårdandet. När de uppfattade en adekvat och 

kärleksfull omsorg samt tyckte sig ha en god kommunikation med vårdpersonal skapades ett 

förtroende som gav lugn. Att separeras och gå från att vara en nära vårdare till en nära 

besökare innebar i studien av Todres och Galvin (2006) att den friska hälften blev ett språkrör 

för sin partner, denna uppfattade sig som en representant för den sjuke med uppdrag att 

förmedla dennes unika personlighet och önskemål. Partnern ville också bidra med sina 

kunskaper och insikter om aktuella vårdrelaterade problem. 

Flera studier vittnade också om svårighet att hantera sorg. Den sjuke partnern fanns ju alltjämt 

där på vårdinrättningen i sin fysiska uppenbarelse, men var likväl borta för alltid (Høgnes et 

al., 2013). Att istället varit änka eller änkling beskrevs i jämförelse som enklare att leva med 

för det skulle inneburit att sorgen haft mer av en konkret början och slut, sålänge den sjuke 

levde rapporterades svårigheter att gå vidare (Førsund et al., 2014; Mullen et al. 2011; Høgnes 

et al., 2013). 

9. Resultatdiskussion  

Syftet med den systematiska litteraturstudien var att belysa erfarenheter av att vara partner till 

en person som drabbats av demenssjukdom. Det huvudsakliga resultatet visar på en komplex 

och mångfacetterad livssituation där såväl praktiska som identitets- och känslomässiga 

problemställningar erfars. Resultatet diskuteras först utifrån de tre teman som framkom i 

analysen, därefter utifrån vald teoretisk referensram. 

9.1 Diskussion av teman 

Den nya ordningen som följer med sjukdomen kommer smygande som en objuden gäst. 

Partnern till den sjuke vittnar om svårighet att se, acceptera och greppa sin situation. Sjukvård 

och stödgrupper kan i detta skede utgöra viktiga informativa organ. Parets familj och vänner 
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kan kanske också ha ett stödjande och hoppingivande inflytande. I inledningsskedet kämpar 

den friska partnern med att finna kontroll, kontroll över sina egna reaktioner, över sin sjuke 

hälft och över den gemensamma relationen. Men allting flyter. Att från den ena sidan ständigt 

behöva återupprepa sig, och från den andra att inte minnas vad som nyss sades är från bådas 

perspektiv källor till frustration och ilska. Det gör att det är kort sträcka från missförstånd till 

dispyter. Det är centralt i resultatet hur acceptans är en förutsättning för att föra situationen i 

någon konstruktiv riktning. När så sker finns utrymme att observera både det egna och den 

andres beteendemönster. Iakttagelse av dessa beteendemönster möjliggör i sin tur ett övervägt 

agerande för att bemöta problem. Cadell och Clare (2011) visar att en demenssjuk person 

inledningsvis inte själv upplever sig som särskilt förändrad. Med grund i detta skulle det 

kunna vara fördelaktigt att inte ta strid mot den sjukes självbild, att hålla tillbaka en och annan 

notering om dennes utveckling och tillstånd. Detta tas också upp av Norberg (2011) som 

skriver att en låg sjukdomsinsikt kan ge bättre förutsättning att konservera känsla av identitet 

in i ett senare sjukdomsskede. 

Den förändrade relationen utmärks av en skev ansvarsfördelning paret emellan som stadigt 

blir alltmer obalanserad. En distans växer in mellan de båda. Den friske partnern eftersträvar 

att fortsatt identifiera sig primärt som maka eller make. Detta gör att ett vårdande förhållande 

upplevs som ett hot mot parrelationen. I resultatet vittnas det om hur en vårdhandling som 

sådan kan upplevas inskränka den sjukes integritet, vilket ytterligare befäster roller som 

vårdare/patient. Även om den sjukes kognitiva förmågor stadigt försämras varierar de också 

mellan dagar. Partnern känner därför ett behov av att ständigt vara ajour, redo att kalibrera sin 

beredskapsförmåga. Att vara partner och vårdare till en demenssjuk person följer heller inga i 

lag reglerade arbetstider. Resultatet i denna studie visar tydligt hur egna behov riskerar 

åsidosättas vilket också, som tidigare nämnts, tas upp i Socialstyrelsens (2010) riktlinjer, där 

ett sådant försummande befaras leda till utmattningssyndrom och depression. Jansson och 

Gräfström (2011) beskriver det som att bli den sjukes ögon och öron. Men kanske är det större 

än så. Resultatet i denna studie visar att den friske partnern vill bevara den sjukes 

personlighet, allt denna en gång var. Genom detta minne bevaras måhända också den 

gemensamma kärleksrelationen? Relationen lever på så vis kvar i den friske partnern. Närhet 

som förut var så alldaglig blossar kanske numera bara upp i enstaka stunder eller ögonblick. 

När så sker kan de ursprungliga rollerna som maka eller make plötsligt vara påtagliga igen. 

Relationen bekräftas då och det upplevs som mer meningsfullt att fortsätta vårda. 
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I en eventuell separation genomgår den friska partnern ytterligare en metamorfos och blir en 

besökare. Hemmet står där tyst och öde och vittnar om den tid som flytt. Partnern är 

fortfarande i livet, likväl borta för alltid. Det gör det att det blir problematiskt att sätta punkt, 

sörja och gå vidare. Dahlberg och Segesten (2010) skriver att en patient ska ses som en expert 

på sig själv. Det är känt att en demenssjuk person kan ha svårt att förmedla exempelvis smärta 

och oro (Blomqvist, 2011). En partner kan därför ha värdefulla kunskaper om hur sådana 

symtom yttrar sig. Varför är den sjuke arg? Varför ledsen? Efter en eventuell separation 

eftersträvas ofta att bli ett språkrör för den sjuke. Om denna resurs välkomnas kan det verka 

för att vården blir delaktig. I ett palliativt skede skulle dennes kunskaper och erfarenheter 

kunna vara i särskilt värdefulla i strävan mot en personcentrerad vård. Att ge också den sjukes 

partner epitetet expert kan därför på flera sätt vara befogat. 

9.2 En familjefokuserad omvårdnad 

Wright et al., (2002) menar att de kontextuella ramar inom vilka parterna i en parrelation 

förstår varandra påverkas av sjukdom i allmänhet. Med den symtombild av kognitiv svikt som 

kännetecknar demenssjukdom skulle detta, i denna studie kunna vara i synnerhet aktuellt. 

Författarna pekar på sociala och kulturella föreställningar så djupt rotade att innehavaren kan 

sägas vara dem, så självklara och fundamentala att det är svårt att gå utanför sig själv och 

beskriva dem. Genom dessa föreställningar bildas den gemensamma kontexten varpå 

medlemmarna i en familj förstår varandra. Resultatet i denna studie har visat att 

demenssjukdom ruckar på, omstöper och fördärvar dessa föreställningar. Hos den friske 

partnern sker detta som en följd på de kognitivt sviktande förmågorna hos den sjuke. När den 

sjuke inte längre förmår uppträda i enlighet med de inom relationen härskande 

föreställningarna kan inte heller den friske göra det. Cullberg (2006) beskriver krisreaktionens 

fyra faser. Om denna modell appliceras på resultatet i denna studie försöker den friske 

partnern försvara de gemensamma föreställningarna i reaktionfasen och anpassa dessa i 

bearbetningsfasen. Wright et al. (2002) menar att det är synen på problemet som är själva 

problemet. Föreställningar om dess orsak, dess konsekvenser, vilken behandling som är bäst, 

skapar mer problem än sjukdomen i sig. Resultatet i denna studie har visat att det är först när 

den gemensamma kontexten och de gemensamma föreställningarna accepteras som under 

förändring som ett lugn kan erfaras. Att omvärdera föreställningar som kanske under många 

år kommit att utgöra bas för den egna tryggheten, kärleken och personen kan dock antagas 

vara mycket svårt. 
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9.3 Vård ur ett systemteoretiskt perspektiv 

Öquist (2008) menar att ett beaktande från ett systemteoretiskt perspektiv erbjuder sätt att se 

på, och möjlighet att hantera, livsomvälvande förändringar. Grundtanken i denna filosofi är att 

förstå sambandet mellan det som författaren kallar konstanter och variation, samspelet mellan 

det kända och det okända inom ett fenomen. Ett systemtoeretiskt perspektiv i denna studie 

utgörs av demenssjukdom som själva fenomenet, den sedan länge utmejlsade 

partnerrelationen utgör det kända, det okända blir därmed resultatet när dessa båda faktorer 

samverkar med varandra. 

Som visat i resultatet till denna studie är det tydligt hur partnerna till de demenssjuka försöker 

kontrollera den förändring de erfar. Öquist (2008) menar emellertid att sträva efter kontroll 

hör till det rationalistiska tänkandet, vilket han beskriver som ett rigit verktyg, kontroll 

förloras därför att handlingsrepertoaren inskränks. I det systemteoretiska perspektivet 

däremot, är utgångspunkten att acceptera förändringen, att med följsamhet och lyhördhet följa 

med förändringsprocessen. Jag som vårdare eller partnern som älskande intar genom detta 

förhållningssätt en slags engagerad neutralitet, en sådan innebär att den sjuke möts med ett 

personcentrerat empatiskt förhållningssätt, samtidigt som det finns en strävan att zooma ut 

och överblicka situationen i dess helhet, att med holistiska glasögon överblicka systemet. 

Sjukdomen blir då varken mer eller mindre än ytterligare en faktor i det stora system som en 

människa är en del av. 

10.  Metoddiskussion 

10.1 Inklusions- och exklusionkriterier 

Axelsson (2012) menar att de inklusions- och exklusionkriterier som används är instrument 

för att göra underlaget heltäckande samtidigt som det inte kompromissas med precision, det 

vill säga att inklusions- och exklusionkriterier inte får ta udden av sökningarna, utan tvärtom,  

verka för att sökningarna blir än finkänsligare. Det syftar också till att upprätthålla en rimlig 

hanterbarhet av materialet. Just för att göra sökningarna hanterbara inom ramarna av tid och 

datamängd uteslöts därför artiklar som saknade abstrakts. Alla studier har inte abstrakts och 

det kan därför inte uteslutas att artiklar som på ett värdefullt sätt skulle kunnat bidra till denna 

studie därför har undgått upptäckt. De språkliga inklusionsramarna i studien har tillkommit på 

basis av att det är de språk som jag kan läsa, denna begränsning till svenska och engelska 
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försvagar således denna studie, å andra sidan utgör engelskan med överväldigande majoritet 

det vanligaste språket i de databaser som har använts. Axelssons (2012) menar att de studier 

som ingår i en litteraturstudie ska vara förstahandskällor och objektiva. Artiklar som kunde 

misstänkas driva en opinion, eller var litteraturstudier och därmed grundade på 

andrahandskällor har därför uteslutits. Denna studie intresserar sig specifikt för en partners 

erfarenheter. Vid sökningarna visade det sig finnas flera artiklar som inte explicit hade detta 

perspektiv, men som ändå inte kunde uteslutas från att vara värdefulla. I sådana fall har även 

dessa lästs, först utifrån abstrakts och sedan i fulltext för att avgöra dess legitimitet i studien. 

Att samtliga inkluderade artiklar har en kvalitativ ansats är inte något som eftersträvats, någon 

bortval av kvantitativ forskning har inte förekommit, utfallet skulle kunna vara kopplat till 

valet av sökord? Tidsspannet om tio år har upprättats för att borga för en viss aktualitet 

eftersom forskning är att betrakta som färskvara (Östlundh, 2012). 

10.2 Sökningsförfarande 

De inledande pilotsökningar hade som syfte att bekantgöra sig med den forskning som finns 

tillgänglig samt att sålla fram de sökord som skulle komma att användas i den egentliga 

sökningen. Det går dock inte utesluta att ett användande av andra eller kompletterande sökord 

skulle lett fram till ett annorlunda och kanske också mer fullständigt resultat. Både 

Whittemore (2005) och Forsberg och Wengström (2013) framhäver vikten av transparens från 

forskarens sida, där sökord, sökstrategier, sökvägar och inklusionkriterier tydligt redovisas. 

Genom detta möjliggörs replikation och läsaren kan själv kontrollera resultatet. Ambitionen 

genom hela förfarandet har därför varit att genom öppenhet möjliggöra sådan granskning. Det 

är min uppfattning så också skett genom noggrant beskrivande löpande text, matriser och 

tabeller. Sökstrategin har inkluderat tre olika databaser samt en manuell sökning. Detta svarar 

på det krav på två till tre olika sökstrategier som kan förväntas av en systematisk 

litteraturstudie (Whittemore, 2005). 

Sökningarna i databaserna utfördes brett för att sedan smalnas av. För att få en så lik och 

systematisk informationssökning som möjligt användes i möjligaste mån samma förfarande 

mellan de olika databaserna (se bilaga 1, 2 och 3). Det kan enligt kursansvarig C. Persson vara 

av värde att även redovisa sådana sökningar som inte har renderat i någon data, detta för att 

påvisa metodiken i förfarandet (personlig kommunikation, 3 november 2015). 
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10.3 Urval och kvalitetsgranskning 

Forsberg och Wengström (2013) menar att genom triangulering kan ett forskarlag öka en 

studies trovärdighet. En genomgående svaghet och uppenbar risk för bias i denna studie är att 

jag har arbetat ensam genom alla faser. I ett forskarlag, kan en urvalsprocess avseende 

relevans göras genom individuell genomläsning, följt av diskussion och strävan efter 

konsensus. Detta gör att bedömningen av materialet stärks. I denna studie har all sådan 

bearbetning av data skett på egen hand och därmed under inflytande av en enda förförståelse. 

Aktuell förförståelse måste dock beskrivas som ringa då den endast baseras på några få möten 

med demenssjuka under verksamhetsförlagd utbildning, och än färre med deras partner. 

Denna skrala förförståelse av fenomenet skulle på vis kunna styrka att ämnet behandlats 

förutsättningslöst. Å andra sidan menar Whittemore (2005) att en systematisk litteraturstudie 

som gör anspråk på att vara trovärdig bör inkludera någon eller några med expertkunskaper på 

området. 

Även om granskningsmallen som använts för att fastställa kvalitet på de inkluderade 

artiklarna har utfärdats av Forsberg och Wengström (2013) är det användaren av denna mall 

som gör subjektiva bedömningar på flera punkter (se bilaga 4). Här är ytterligare ett skeende 

då uppenbar risk för godtycke och följande bias råder vilket måste anses extra riskabelt när 

bedömningen gjorts av en enda person. 

10.4 Analys 

Analysen baserades på Fribergs (2012b) beskrivning och uppfattades medge ganska stor frihet 

gällande förfarande. Det kan inte uteslutas att ett alternativt förfarande skulle inneburet ett 

annat resultat. 

Graneheim och Lundman (2003) menar att eftersom det finns flera sanningar så är just en 

intern diskussion inom ett forskarlag viktig när det kommer till analys. Återigen borgar 

triangulering för trovärdighet. Eftersom detta förtroendekapital inte är aktuellt i denna studie 

och eftersom Whittemore (2005) ställer krav på det i en systematisk litteraturstudie har en 

utförlig artikelmatris upprättats, i denna redogörs för varje studies ansats, metod, urval och 

resultat. På så vis kan läsaren själv bilda sig en uppfattning om artikelunderlaget (se bilaga 6). 

Som tidigare nämnts hade samtliga inkluderade artiklarna en kvalitativ ansats, Axelsson 
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(2012) menar att detta är en svaghet eftersom sammanfogning av både kvalitativ och 

kvantitativ forskning öppnar upp för att se verkligheten från olika perspektiv. Vidare skilde sig 

studierna åt gällande design. Sju av de inkluderande artiklarna hade en fenomenologisk 

hermeneutisk design, en fenomenologisk och en Grounded Theory. Det betyder att forskarna 

som utförde dessa studier i sitt resultat, i flera fall har gjort tolkningar som läsaren i sin tur 

tolkar. Analysen som gjorts grundar sig dock på utsagor från deltagande informanter. 

I analysarbetet eftersöktes textenheter som bedömdes som kärnfulla, dessa översattes och 

försågs sedan med en etikett. Arbetet med denna process exemplifieras (se tabell 1) och 

öppnar därigenom upp för bedömning avseende riktighet i översättning, tolkning och 

indelning i teman. Huruvida materialet är tillräckligt för att besvara forskningsfrågan avgörs 

av fenomenets komplexitet och underlagets kvalitet (Graneheim & Lundman, 2003). Jag 

menar att fenomenet som studerats är komplext, ett större artikelunderlag, inkluderat även 

kvantitativa artiklar, skulle gjort denna studie robustare och mer mångsidig. Genom selektion 

av relevant och kvalitetsmässigt bra underlag är det ändå min mening att en god 

överskådlighet av ämnet har åstadkommits. 

10.5 Forskningsetiska överväganden 

Som tidigare konstaterats är det enligt Forsberg och Wengström (2013) viktigt att alla artiklar 

som ingår i en systematisk litteraturstudie har tillstånd från en etisk kommitté eller tydligt 

uttrycker ett etiskt resonemang. Då två av de inkluderade artiklarna inte har något uppenbart 

sådant i texten kan deras existensberättigande i studien ifrågasättas och förtjänar därför att 

diskuteras ytterligare. Den första av dessa två är författad av Harris, Adams, Zubatsky och 

White (2011) och publicerad i tidskriften Aging And Mental Health. Denna tidskrift ställer 

genom författarinstruktioner etiska krav för allt publicerat material och godkänner därigenom 

endast studier som uppfyller dessa (Aging And Mental Heath, 2015). Utöver dessa 

instruktioner har även korrespondens förts med chefredaktör Martin Orrell och 

artikelförfattare Steven M. Harris. Dessa herrar har därigenom fått försvara etiska 

överväganden i tidskriften i allmänhet och i aktuell studie i synnerhet (se bilaga 5). Den andra 

artikeln är författad av Todres och Galvin (2006) och publicerad i International Journal of 

Qualitative Studies on Health and Well-being. Denna tidskrift har en tydlig etisk policy för 

allt publicerat material (International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 

2015). 
�24



11. Överförbaret 

I vilken utsträckning en studie kan överföras till en annan kontext eller population är 

sammankopplat med dess trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2003). Denna studie har 

riktat in sig på specifikt en partners perspektiv. Många av de fynd som redovisas skulle dock 

även kunna vara aktuella mer perifert ut i ett system, det finns ingenting som utesluter att 

barn, syskon, kusiner eller arbetskamrater till en demenssjuk person också finner igenkänning 

i det som beskrivits. Kanske skulle också resultatet i någon mån kunna vara överförbart till 

andra sjukdomsgrupper där den kognitiva förmågan är nedsatt, exempelvis stroke, Parkinsons 

sjukdom eller hjärnskador. Att separeras från en partner som tvingas flytta till en 

vårdinrättning är något som oavsett bakomliggande typ av sjukdom kan antas vara svårt. Det 

är därför min tro att det som beskrivits under detta tema är högst generaliserbart. 

Vidare kan det också förmodas förekomma kulturella olikheter varpå demenssjukdom 

betraktas runt om i världen. I någon annan kontext, i någon annan del av världen är kanske 

kognitiva förmågor inte lika tätt sammankopplade med en identitet. De artiklar som 

inkluderats i studien har sitt ursprung i Storbritannien, USA, Sverige och Norge. Det är min 

uppfattning att dessa länder har en likartad syn på fenomenet. 

12. Förslag till vidare forskning 

Denna studie följer en partner till en demenssjuk över ett relativt långt tidsspann, från ett 

tidigt skede där paret alltjämt delar en daglig samvaro, tills dess att den sjuke flyttar till en 

vårdinrättning. Förloppet som studerats är heltäckande men inte så detaljrikt gällande en 

specifik fas. Vidare forskning skulle kunna göra ramarna snävare och koncentrera sig på ett 

visst skede i förloppet, en viss problematik eller en viss population. Det skulle exempelvis 

kunna beröra sjukvårdspersonals förmåga att möta demenssjuka. En annan intressant studie 

skulle förslagsvis kunna ha en jämförande ansats i ett genusperspektiv, uppfattar män och 

kvinnor vårdandet av en demenssjuk partner annorlunda? Fenomenet demenssjukdom öppnar 

upp för många framtida forskningsuppslag. 
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13. Slutsats 

Studiens resultat visar att en partner till en demenssjuk person erfar såväl praktiska som 

identitets- och känslomässiga problem. Det är förknippat med svårigheter att acceptera och 

förstå sjukdomen. Partnern känner osäkerhet i sin roll och frågar sig om denne är en make/

maka eller vårdare/besökare. Ofta strävar partnern efter att kontrollera förändringar och söker 

bekräftelse i sin parrelationen. Efter en eventuell separation kan en tomhet och ensamhet 

erfaras, men också lättnadskänsla över att ha befriats från ett övermäktigt ansvar. Det är också 

vanligt förekommande att en separation medför skamkänslor för att ha övergivit sin sjuke 

hälft. Det finns dock ofta en vilja och ambition att fortsatt bidra till vården. 

Vård ur ett systemteoretiskt perspektiv leder till en familjefokuserad omvårdnad. Detta synsätt 

ser till helheten och lyfter fram det friska och hälsofrämjande i nära relationer. Det är vanligt 

att en partner till en demenssjuk person behöver råd och stöd. Denne kan också genom sin 

nära relation utgöra en expertresurs i strävan mot en personcentrerad vård av den sjuke. 
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Bilaga 1. 

Sökmatris CINAHL, oktober 2015. 

Major Heading (MH), Explode (E), Major Concept (MM), Fritext (F), Psychosocial factors (PF), 

Tidigare inkluderad (). 

Nr. Ämnesord Träffar Lästa 
titlar

Lästa 
abstrakt

Lästa 
fulltext

Till 
gransk
ning

Inklud
erade 

Artikel 
nr.

S1 Dementia (MH) (E) 37546 0

S2 Spouses (MH) OR 
Significant other (MH) 6201 0

S3 S1 AND S2 587 0

S4 S3 AND Life 
experience (F) 62 62 22 12 3 3 3, 4, 7 

S5 S3 AND Coping (F) 107 107 45 12 2 2 1, 2

S6 Dementia (MH) (E) 
(MM) 28005 0

S7
Spouses (MH) (MM) 
OR Significant other 
(MH) (MM)

3680 0

S8 S6 AND S7 314 0

S9 S8 AND Coping (F) 66 66 25 5 3 3 (2), (4), 
(1)

S10 S8 AND Life 
experiences (F) 37 37 8 4 4 4 (7), (3), 

(1), (4)

S11 Dementia (MH) / (PF) 
AND spouse (F) 107 107 10 3 0

S12
Dementia (F) AND 
spouses experiences 
(F)

149 149 24 3 3 3 (1),(3), 
(7)

�I



Bilaga 2. 

Sökmatris PUBMED, oktober 2015. 

Ämnesord i Mesh (M), Fritext (F), Tidigare inkluderad (). 

Nr. Ämnesord Träffar Lästa 
titlar

Lästa 
abstrakt

Lästa 
fulltext

Till 
gransk
ning

Inklud
erade

Artikel 
nr.

S1 Dementia (M) 125819 0

S2 Spouses (M) 7278 0

S3 S1 AND S2 332 0

S4 S3 AND Experience 
(F) 68 68 10 4 2 2 1, 5

S5 S3 AND Coping (F) 105 105 25 6 4 4 (1), 2, 
3, 4

S6
Dementia (M) AND 
Spouse (F) AND 
Experience (F)

117 117 15 5 2 2 (1), (5)

S7
Dementia (M) AND 
Significant other (F) 
AND Experience (F)

81 81 10 0
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Bilaga 3. 

Sökmatris PSYKINFO, oktober 2015. 

Major Heading, descriptors (DE), Explode (E), Fritext (F), Major Concept (MM), Tidigare 

inkluderad (). 

Nr. Ämnesord Träffar Lästa 
titlar

Lästa 
abstrakt

Lästa 
fulltext

Till 
grans
kning

Inklu
deade

Artikel 
nr.

S1 Dementia (DE) (E) 31260 0

S2 Spouses (DE) OR 
Significant other (DE) 11915 0

S3 S1 AND S2 240 0

S4 S3 AND Life experience 
(F) 27 27 8 4 3 3 3, 6, 7

S5 S3 AND Coping (F) 35 35 5 3 0

S6 Dementia (DE) (E) 
(MM) 27193 0

S7
Spouses (DE) (MM) OR 
Significant other (DE) 
(MM)

7559 0

S8 S6 AND S7 127 127 15 4 4 4 (3), (6), 
(7), 8

S9 Dementia (F) AND 
spouses experiences (F) 184 184 12 2 0
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Bilaga 4. 

Checklista för kvalitativa artiklar (Forsberg & Wengström, 2013). 

A. Syftet med studien? 
Vilken kvalitativ metod har använts? 
Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? Ja/Nej 

B. Undersökningsgrupp 
Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? (Inklusions- och 
exklusionskriterier ska vara beskrivna). Ja/Nej 
Var genomfördes undersökningen? 
Urval- finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 
Vilken urvalsmetod har använts? 
- strategiskt urval 
- snöbollsurval 
- teoretiskt urval 
- ej angivet 
Beskriv undersökningsgruppens (ålder, kön, social status samt annan relevant demografisk 
bakgrund). 
Är undersökningsgruppen lämplig? Ja/Nej 

C. Metod för datainsamling 
Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde 
datainsamlingen)? Ja/Nej 
Beskrivs metoderna för datainsamlingen tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)? 
Ange datainsamlingsmetod: 
- ostrukturerade intervjuer 
- halvstrukturerade intervjuer 
- fokusgrupper 
- observationer 
- video/bandinspelning 
- skrivna texter eller teckningar 
Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)? Ja/Nej 

D. Dataanalys 
Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 
Ange om: 
- teman är utvecklade som begrepp 
- det finns episodiskt presenterade citat 
- de individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna 
- svaren är kodade 
Är analysen och tolkningen av resultatet diskuterade? Ja/Nej 
Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? Ja/Nej 
Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? Ja/Nej 

�IV



Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? Ja/Nej 
Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? Ja/Nej 
Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av 
originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? Ja/Nej 

E. Utvärdering 
Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? Ja/Nej 
Stöder insamlade data forskarens resultat? Ja/Nej 
Har resultatet klinisk relevans? Ja/Nej 
Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? Ja/Nej 
Finns risk för bias? Ja/Nej 
Vilken slutsats drar författaren? 
Håller du med om slutsatserna? Ja/Nej 
Om nej, varför inte? 
Ska artikeln inkluderas? Ja/Nej 
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Bilaga 5. 

Korrespondens med chefredaktör Martin Orrel angående etiska 

publiceringsöverväganden i tidskriften Aging And Mental Health. 

Fred Johansson          2015-11-10, 11:14 
Till: m.orrell@ucl.ac.uk  
Aging and Mental Health- ethical considerations? 

Hi there! 

Just wondering whether the journal has a policy about ethical considerations for every article that 
is published? Very thankful for help with this. I am a nurse student in Sweden writing a report 
about dementia. 

Best regards 

Fred Johansson 

m.orrell@ucl.ac.uk        2015-11-10, 12:00 
Till: Fred Johansson  
Re: Aging and Mental Health- ethical considerations? 

we do not have a specific written policy other than guidance on our website but studies are 
expected to get whatever ethical approvals required 

Martin Orrell 

�VI
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Korrespondens med artikelförfattare Steven M. Harris angående etiska överväganden i 

artikel nr. 2:  A caregiver perspective of how Alzheimer’s disease and related disorders 

affect couple intimacy. 

Fred Johansson          2015-11-10, 10:37 
Till: smharris@umn.edu  
Ethical question about an article of yours 

Hi there! 

I am a nurse student in Sweden writing a report on dementia. I have have a question about your 
article: A caregiver perspective of how Alzheimer disease and related disorders affect couple 
intimacy from 2011. 

Every article thats included in my report need to have a ethical consideration. Does this article 
have this even though it doesn’t in particular state to have it in the article. 

Best regards! 

/Fred Johansson 

smharris@umn.edu         2015-11-10, 14:38 
Till: Fred Johansson 
Re: Ethical question about an article of yours 

Perhaps the ethical perspective of this article is the fact that we're considering the intimate life 
of the Alzheimer's caregiver at all. It recognizes the totality of them as a person and doesn't 
just focus on the disease or the role of the caregiver in providing disease related care only.  

Best of luck with your assignment.  
Dr. Harris  

Sent from my iPhone 
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Bilaga 6. Artikelmatris
Nr. Författare, år 

och land
Tidsskrift och titel Syfte Metod Resultat Kvalit

et

1. Quinn, C., Clare, 
L., Pearce, B. & 
van Dijkhuizen, 
M. (2008). 
Storbritannien.

Aging & Mental 
Health: The 
experience of 
providing care in 
the early stages of 
dementia: An 
interpretative 
phenomenological 
analysis.

Att belysa 
subjektiva 
erfarenheter hos 
individer vars 
partners är i ett 
tidigt skede av 
demenssjukdom.

Kvalitativ ansats. 
Fenomenologisk 
hermeneutisk design. 
Ändamålsenligt 
urval. 34 deltagande 
partners. Semi-
strukturerade 
intervjuer. Tolkande 
beskrivande analys.

Fyra teman: 1. Inte förstå innebörden - att förringa 
sjukdomen pga nonchalans eller brist på information, oro för 
att den sjuke själv saknar insikt om sitt tillstånd. 2. 
Förändring i relationen - ojämlikhet, ensamt ansvar, svårt 
finna tid för sig själv, förlorade aktiviteter och förlorat socialt 
umgänge. 3. Göra så gott man kan - accepterans, ta dagen 
som den kommer, hantera symtom, finna support bland 
vänner och stödgrupper. 4. Känslomässiga störningar - tappat 
tålamod, frustration, depression, oro för framtiden, instängda 
känslor, hopplöshet.

Medel

2. Harris, S.M., 
Adams, M.S, 
Zubatsky, M. & 
White, M. 
(2011). USA.

Aging & Mental 
Health: A caregiver 
perspective of how 
Alzheimer’s 
disease and related 
disorders affect 
couple intimacy.

Att beskriva 
erfarenheter hos 
individer vars 
partners är 
drabbade av 
demenssjukdom 
och hur sjukdomen 
påverkar intimiteten 
i relationen. 

Kvalitativ ansats. 
Fenomenologisk 
design. Strategiskt 
urval. Tio personer 
vars partners var 
drabbade av 
demenssjukdom 
intervjuades. Öppna 
intervjufrågor 
konstruerade utifrån 
en förutbestämd 
struktur.

Fem teman: 1. Relation pre-sjukdomen - vilka roller 
relationen präglats av innan sjukdomen hade stor betydelse 
för den känslomässiga hantering. 2. Konsekvenser av 
demenssjukdom - ensamt ansvar, frustration. 3. Relation post-
sjukdomen - tvetydighet och ambivalens, stress, ojämlikhet, 
problematiskt att gå från vara make/maka till vårdare. 4. 
Hantering - lära sig se mönster, utveckla strategier för att 
bemöta symtom, söka hjälp, ta hand om sig själv. 5. Intimitet 
- försök att bibehålla gemenskap, minskad/ökad närhet, 
känslomässiga barriärer till partnern.

Medel



3. Mullin, J., 
Simpson,J. & 
Frogatt, K. 
(2011). 
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. 
Semi-strukturerade 
intervjuer. 
Beskrivande samt 
tolkande syntes.

Fyra teman: 1. Identitet - att vara make/maka eller vårdare, 
kärlek och lojalitet tills döden skiljer oss åt. 2. Förstå 
förändring - sjukdomssymtom som innebar hinder för 
interaktion, sorg över planer som uteblev, skamkänslor för att 
den kära utan medtycke placerats på vårdinrättning. 3. 
Förhålla sig till vården - att bli en besökare, eller en 
inspektör som säkerställde att god vård erhölls partnern, 
hjälpa till med att utföra vård, samarbeta/störa personalen. 4. 
Framtidsutsikter - rädsla att symtomen ska förvärras och 
rädsla för att den egna förmågan att bistå ska försämras. 
Tankar på döden som en befrielse.

Medel

4. Persson, M. & 
Zingmark, K. 
(2006). Sverige.

Scandinavian 
Journal of 
Occupational 
Therapy: Living 
with a person with 
Alzheimer’s 
disease: 
Experiences related 
to everyday 
occupations.

Att belysa 
erfarenheter hos 
individer som lever 
tillsammans med 
partners drabbade 
av Alzheimers 
sjukdom- i dagliga 
göromål.

Kvalitativ ansats. 
Fenomenologisk 
hermeneutisk design. 
Åtta deltagare som 
rekryterades via 
sjuksköterskekontakt.
Narrativa intervjuer. 
Beskrivande samt 
tolkande analys.

Tre teman: 1. Konsekvenser av partnerns sjukdom - att 
tvingas ta ett större ansvar, egna intressen sätts åt sidan, ovilja 
att ta över mer än nödvändigt, försöka bevara rutiner, 
justering av livssituationen, bemöta symtom. 2. Sträva efter 
meningsfullhet - söka glädje, närhet, värdighet, försöka göra 
saker tillsammans, fånga och dela ögonblick, söka vila, tid 
för sig själv, försöka upprätthålla sociala kontakter. 3. Leva 
med hot om meningslöshet - en alltmer inskränkade och 
förpliktigande tillvaro ju mer understöd den sjuka partnern 
kräver, sorg över att förlora sin partner och känslor av 
övergivenhet och ensamhet.

Hög

Nr. Författare, år 
och land

Tidsskrift och titel Syfte Metod Resultat Kvalit
et



5. Shim, B., 
Barroso, J., 
Gilliss, C.L. & 
Davies, L.L. 
(2013). USA.

Applied Nursing 
Research: Finding 
meaning in caring 
for a spouse with 
dementia.

Att beskriva 
erfaranhet hos 
individer vars 
partners är 
drabbade av 
demenssjukdom- 
vilken mening som 
finns att finna i att  
vårda sin sjuka 
hälft.

Kvalitativ ansats. 
Fenomenologisk 
hermeneutisk design. 
Slumpmässigt- och 
snöbollsurval. Semi-
strukturerade 
intervjuer. Tolv 
deltagare. 
Beskrivande och 
tolkande analys.

Deltagarna beskrev vårdandet utifrån en vilja att göra det som 
den sjuke partnern skulle ha önskat, att fullfölja sakramentet 
som ett giftemål innebär, returnera den kärlek som givits 
dem. Omfamnade av en egen personlig utveckling i rollen 
som vårdare. Meningsfullhet rapporterades inte vara något 
som söktes utan något som plockades upp längs vägen. 
Accepterans av situation. Att se vårdandet som ett val istället 
för en plikt gjorde en positiv inställning möjlig. Ögonblick av 
gemenskap, humor, det stora i det lilla, vara tacksam för det 
fina som finns. Stöd via supportgrupper, upprätthålla 
aktiviteter, kontakter. Altruistiska värderingar. Religiös tro, 
bön. Låta kärleken vara ledstjärna, bara följa sitt hjärta.

Hög

6. O’Shaughnessy, 
M., Lee, K. & 
Lintern, T. 
(2010). 
Storbritannien.

Dementia: Changes 
in the couple 
relationship in 
dementia care- 
spouse carers 
experience.

Att undersöka hur 
individer vars 
partners är 
drabbade av 
demenssjukdom 
uppfattar den 
dalande kognitiva 
förmågan hos sin 
kära.

Kvalitativ ansats. 
Fenomenologisk 
hermeneutisk design. 
Ändamålsenligt urval 
via lokal 
stödföreningen. Sju 
deltagare. Semi-
strukturerade 
intervjuer. Tolkande 
och beskrivande 
analys.

Fyra teman: 1. Samhörighet och seperation - förlust av 
delade aktiviteter, försvårad kommunikation, ojämlikhet i 
relationen, den sjuke alltmer beroende av hjälp, tillfälliga 
ögonblick av gemenskap. 2. Egna behov efter den andres - 
rollkonflikt mellan att vara en partner och att vara en vårdare, 
förändrad indentitet. ansvar och plikt. 3. Tankar om framtiden 
- pendlande mellan acceptans och rädsla, vetskap att 
situationen blir värre och osäkerhet vad det kommer innebära. 
4. Försök att kontrollera - känslomässiga och praktiska 
strategier för att ta rodret över situationen, lära känna 
sjukdomen.

Medel

Nr. Författare, år 
och land

Tidsskrift och titel Syfte Metod Resultat Kvalit
et



7. Førsund, L.H., 
Skovdahl, K., 
Kiik, R. & 
Ytrehus, S. 
(2014). Norge.

Journal of Clinical 
Nursing: The loss 
of a shared 
lifetime: a 
qualitative study 
exploring spouses’ 
experiences of 
loosing couplehood 
with their partner 
with dementia 
living in 
institutional care.

Att belysa och 
beskriva  
erfarenheter av en 
förlorad parrelation 
hos individer vars 
partners är 
drabbade av 
demenssjukdom 
och vårdas på 
vårdinrättning.

Kvalitatv ansats. 
Grounded Theory. 
Strategiskt urval. 
Uppföljande 
intervjuer med tio 
deltagande partners. 
Data analyserades 
med hjälp av en 
konstant jämförande 
metod.

Tre teman: 1. Förlorad gemensam vardag - känslor av tomhet 
och ensamhet i det numera öde hemmet. Sjukdomen gjorde 
att den friska hälften uppfattade sig som en halv människa, 
kunde inte nå in till och tolka partnern, oro för hur denna 
mådde/kände sig, problem med nya roller, gå från make/maka 
till vårdare, längtan efter samhörighet och en delad vardag 
och skamkänslor med tanke på att det skulle innebära någon 
ny partner. 2. Förlorad gemensam historia - smärta att förlora 
den gemensamma historien/kontexten, under visiter användes 
strategier för att skapa gemenskap, när detta lyckades 
upplevdes stor förtröstan, å andra sidan intensifierades sorg 
när något gehör inte fanns att finna. 3. Förlorad gemensam 
framtid - sorg över framtidsplaner som inte kommer 
förverkligas, goda kärleksfulla minnen kändes hemska 
eftersom de aldrig mer skulle kunna upplevas, osäkerhet och 
rädsla, upplevelse av det egna livet lagts på is.

Hög

Nr. Författare, år 
och land

Tidsskrift och titel Syfte Metod Resultat Kvalit
et



8. Høgnes, L., 
Melin-Johansson, 
C., Norbergh. K. 
G. & Danielsson, 
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 beskriva den 
existentiella 
livssituationen som 
individer vars 
partners är 
drabbade av 
demenssjukdom 
erfar- före och efter 
att den sjuke 
partnern förflyttats 
till vårdinrättning.

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

Två domäner - före och efter seperation. Fyra teman på varje 
domän. Före seperation: 1. Skam- och skuldkänslor - den 
sjuke partnern uppvisade ett avvikande beteende. 2. Fången i 
sitt eget hem - oro för eventualiteter om de skulle gå ut. 3. 
Psykiska hot och fysiskt våld - den sjuke blev paranoid och 
utåtagerande. 4. Egna behov sist- förringa sig själv, stress, 
utmattning. Efter seperation: 1. Känsla av frihet och skuld - 
seperationen ett misslyckande, ett beslut ej tagit i konsens, 
frihet, skam. 2. Leva med sorg och tankar på döden - känslor 
av att partnern befann sig i limbo, inte död och inte levande, 
tankar om döden som en befrielse. 3. Känslor av ensamhet - 
en relation utan närhet, sök efter svunnen gemenskap. 4. Sorg 
utan död - att gå vidare trots att partnern fortfarande levde, 
planera sitt liv utifrån egna behov.

Hög

9. Todres, L. & 
Galvin, K. 
(2006). 
Storbritannien.

International 
Journal of 
Qualitative Studies 
on Health and 
Well-being: Caring 
for a partner with 
Alzheimer’s 
disease: Intimacy, 
loss and the lifte 
that is possible.

Att bidra till en 
djupare förståelse 
för vad det innebär 
att vårda en partner 
med progredierande 
minnesförlust.

Kvalitativ ansats. 
Fenomenologisk 
hermeneutisk design. 
En medverkande 
informant som 
kontaktade forskarna 
för att dela sin 
historia. Djuplodande 
intervjuer på sex 
förutbestämda teman.

Sex teman: 1. Att lära sig leva med sin partners 
minnesförslust - acceptans, ilska, frustration. 2. Justering av 
det gemensamma livet - begränsningar, nyordning. 3. Vårda i 
praktiska avseenden - hjälpa, ta över, beröva integritet. 4. 
Justering av det känslomässiga i realationen och graden av 
intimitet - driva isär, korta tillfälliga stunder av gemenskap, 
bara vara. 5. Att separeras - svek, ensamhet, chans till 
egenvård. 6. Vara språkrör för sin kära - gå från vårdare till 
besökare, en vilja att förmedla sin partners önskemål och 
personlighet till vården.

Medel

Nr. Författare, år 
och land

Tidsskrift och titel Syfte Metod Resultat Kvalit
et




