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ABSTRACT

Persons with dementia loose the ability to take care of themselves, which often means

that the relatives have to take the responsibility for their care. The aim of this study is to

describe the relatives’ emotional experiences in caring for people with dementia, and

how these emotions are handled. Data have been collected from four biographies, one

novel, and one commersially avaliable video film from the Swedish Alzheimers

association. The literature has been chosen in order to illuminate different family

relations, such as the relation between husband and wife as well as between

sons/daughters and parents. The results showed that caring for a relative brings up a lot

of feelings dominated by grief, sadness, agitation, and anxiety. But joy is also

mentioned. The relatives have different strategies to handle the great grief they deal

with every day. These strategies consist of remembering the good times, joking about

the difficult times, and talking about their own suffering. Despite different procedures,

they all have the same goal, i.e. to feel free from their great grief.
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INLEDNING

Vården av personer med demens sker till 70 % av anhöriga. Det är lätt att skrämmas när

en nära väns personliga beteende plötsligt förändras. Med ökad kunskap om vad

demenssjukdomen innebär, kan den demenssjukes beteende förstås och förklaras

(Janssen-Cilag, 2001). En person med demens förlorar förmågan att ta vara på sig själv,

det blir därför många gånger de anhöriga som får träda in dennes ställe (Basun mfl.

1999). Den demenssjuke är förlorad. Vissa skildrar hur endast fragment av den

ursprungliga individen finns kvar, de anhörigas röster formulerar en tragedi (Orsholm,

2002).

Som när solen går i moln

Förmörkades Din själ

Och likt vatten i kupade händer

Sipprar mellan fingrarna

Så länsades ditt inre

(Hanserkers, 1989. s. 3).

Vi har valt att beskriva anhörigas känsloupplevelser som anhörigvårdare. Genom denna

belysning av vård och omsorg i vardagen kan vi som sjuksköterskor stödja de anhöriga.

Samtidigt som studien ökar sjuksköterskans kunskap om denna stora grupp informella

vårdare, blir det möjligt att som arbetsledare förmedla dessa erfarenheter till annan

personal. SOSFS 1993:17 skriver att all personal ska se patienten i ett helhetsperspektiv,

detta innebär att patienten och i förekommande fall de anhöriga, ges möjlighet till

samverkan med personalen.

BAKGRUND

I bakgrunden beskrivs kort vad demenssjukdom är och vilka känslor sjukdomen väcker

hos anhörigvårdaren. I denna studie kommer begreppet anhörig att användas, eftersom

närstående är ett modernt begrepp som inte används i någon större utsträckning i den

litteratur denna studie bygger på.
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Ordet demens kommer från latin och betyder ”utan själ” (Larsson & Rundgren, 1997).

Det har funnits kulturer där man dödade demenssjuka personer, begravde dem levande

eller lät dem ligga tills de dog, utan någon vård (Melin & Bang Olsen, 1999).

Demens är ett syndrom som innefattar nedsättning av minne och andra intellektuella

och emotionella funktioner, sjukdomen innebär också en påverkan på personligheten

(Marcusson mfl., 1995). Störningen ska vara förvärvad, det vill säga den intellektuella

kapaciteten är försämrad jämfört med hur personen fungerade tidigare i livet. Dessa

symtom leder till svårigheter att klara det dagliga livet (a.a.). Den sjuke passerar olika

stadier av sjukdomen. Den första fasen innebär nedsatt korttidsminne, desorientering,

misstänksamhet, håglöshet och ett känsloliv som flackar av (Basun mfl., 1999). Larsson

och Rundgren (1997) skriver att initiativlöshet och en uttalad trötthet under denna fas

kan förväxlas med depression. Vidare skriver Basun mfl. (1999) att mellanfasen medför

att minnet ytterligare reduceras. Svårigheter att äta, läsa, räkna uppstår och den

praktiska förmågan avtar. Sista fasen innebär att personen med demenshandikapp antar

beteenden så som motorisk oro, aggressivitet och skrikbeteende. Muskelryckningar,

inkontinens och övriga kroppsliga svårigheter tillstöter, vilket leder till att patienten i

slutskedet är helt sängbunden (a.a.). På grund av nedsatt motståndkraft, dör inte

personen av demenssjukdomen i sig, utan av de komplikationer sjukdomen orsakar, till

exempel lunginflammation, som är den vanligaste dödsorsaken (Melin & Bang Olsen,

1999).

Utvecklingen av sjukdomen och hur besvären börjar, beror på vilken sorts

demenssjukdom som ligger bakom och vilken del av hjärnan som är skadad. Människor

reagerar olika då de drabbas av en demenssjukdom, och de är samtidigt bra på att dölja

dessa reaktioner. Vissa är uppmärksamma på problemet och håller skenet uppe, till

exempel genom att skriva minnesanteckningar för att ha kontroll över sitt liv. Andra har

inte någon insikt och förnekar att något skulle vara på tok (Mace & Rabins 1992; Melin

& Bang Olsen 1999). Den sjukes förmågor kan variera från dag till dag och från timme

till timme. Det gör det ännu svårare för anhöriga, som inte vet vad de har att vänta sig
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(Mace & Rabins, 1992). Demenssjukdomen är en ”anhörigsjukdom” där inte bara den

sjuke lider (Beck-Friis, 1995).

Närstående definieras i SOSFS 1989:14 som anhörig, granne och vänner som har en

nära relation till den sjuke. Närstående är ett bättre begrepp än anhörig, då det inte alltid

finns blodsband till de personer som står nära oss (Larsson & Nilsson, 1998). Att vara

närstående till någon som är svårt sjuk, är det många som får uppleva förr eller senare.

När någon insjuknar är det inte säkert att alla finns kvar som stöd, då nätverket kring

människor är föränderligt (a.a.). Eftersom demenssjukdomen varierar från fall till fall,

drabbas de anhöriga i hög grad av sjukdomens uttryck och konsekvenser (von Essen,

1995). Sjukdomsprocessen är utdragen och sjukdomsbilden förändras efter hand, det är

inte en stabil utan snarare högst föränderlig situation den anhörige ska bemästra. Både

den sjukes och den anhöriges behov förändras under de 10-15 år som sjukdomen varar

(a.a.).

Varför vårdar anhöriga?
De anhörigas upplevelse av börda är starkast vid den tidiga sjukdomsfasen (Grafström,

1994). Detta kan ha samband med att de anhöriga inte ännu inser att problemen beror på

en sjukdom, utan tolkar symtomen som ett uttryck för det normala åldrandet (von Essen,

1995). Det förändrade beteendet hos personen med demens ses i ett annat ljus, då

insikten om att det rör sig om ett sjukdomstillstånd visar sig för den anhörige (a.a.). Till

en början kan det vara självklart att den demenssjuke vårdas av anhöriga, som kämpar

på och vårdar, så länge det bara går. Vanligt är att den sjukes ”krav” på sina anhöriga

ökar i takt med att den demenssjuke blir sämre. Anhöriga kan då behöva avlösning i den

tunga omsorgsrollen. Den dag anhöriga inte orkar längre, upplevs som traumatisk, för så

väl den sjuke som för övriga familjemedlemmar (Almberg & Jansson, 2002). Det finns

flera skäl till varför en person ställer upp som anhörigvårdare; har kvalitén i relationen

varit god, är det kanske en naturlig uppgift. Det är dock inte alltid det upplevs som

självklart att vårda, det händer att personen tar på sig rollen som anhörigvårdare fast den

innerst inne inte vill (a.a.). Bergqvist Månsson (1998) skriver att det finns regler i den

svenska lagboken om föräldrars ansvar att ta hand om sina barn, men det finns inga
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motsvarande regler om barns plikt gentemot sina föräldrar. Lagboken säger inte heller

något om makars plikt att vårda varandra. Endast ekonomiska frågor gällande underhåll

gentemot varandra tas upp i lagen (a.a.). De anhöriga utgör den resurs som den dementa

personen, och samhället i övrigt, behöver för att klara omhändertagandet (Marcusson

mfl., 1995). Beck-Friis (1997) betonar att anhörigas vårdarbete har stor betydelse, då

antal vårdplatser i hög grad reducerats de senaste åren, vilket i sin tur medför att ett stort

ansvar faller på familjen. Den tunga rollen som vårdare gör att den anhörige känner krav

på sig själv, vilket kan bli olyckligt både för denne och för personen med demens

(Almberg & Jansson, 2002). Dessa krav utlöser känslor av skuld, skam, otillräcklighet

och dåligt samvete (a.a.). Det går inte att välja vilka vi älskar och vilka vi inte tycker

om, men att bestämma hur vi handlar gentemot andra, är ett eget val (Mace & Rabins,

1992).

De anhöriga påtvingas en ny roll  när en familjemedlem insjuknar i demens. Roller

beskrivs i litteraturen som summan av alla förväntningar som ställs på en individs

beteende i en given situation; egna och andras förväntningar; positiva och negativa

(Melin & Bang Olsen, 1999). De anhöriga tvingas ta över det ansvar och de

arbetsuppgifter, som den sjuke tidigare har haft. Det är en stor omställning som kan

medföra skuldkänslor och dåligt samvete (a.a.). I förhållandet mellan den sjuke

föräldern och barnen, kan barnen känna sig generade inför att sköta hygienen för sina

föräldrar, och en förälder kan känna det svårt att ta emot hjälpen (Mace & Rabins, 1992;

Melin & Bang Olsen, 1999). De förändringar som uppstår när barnen får ta över vård

och ansvar för en förälder kallar Mace och Rabins (1992) för ”ombytta roller”. Det

upplevs traumatiskt att bli ”mamma till sin mamma”, då denna förändring tvingar den

vårdande till stora omprioriteringar av sitt liv (Gaunt, Öhlander & Schwarz, 1994).

Szinovacz (2003) har funnit att tonåringar kan känna sig åsidosatta när all

uppmärksamhet riktas mot mor- eller farföräldrar med demenssjukdom. En av

tonåringarna i studien beskriver situationen som att ha fått en bror eller syster istället, då

mycket av föräldrarnas tid går åt till att sköta den sjuke. Mace och Rabins (1992) anser

dock att även om tonåringar kan bli generade över den sjukes konstiga uppträdande, kan

de visa stor medkänsla, osjälviskhet och en vilja att ta ansvar. Med stöd kan den svåra

familjesituationen bidra till deras mognad (a.a.). Är den demenssjuke en mor eller far
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till tonåringen kan den uppleva en förlust av bägge föräldrarna, då all tid och

uppmärksamhet går åt till omvårdnaden av den sjuke (Mace & Rabins, 1992;

Lundström, 2001).

I förhållandet mellan man och hustru kan det innebära att nya arbetsuppgifter läggs på

tidigare uppgifter. Problemen kan verka oöverkomliga, eftersom de omfattar både

rollförändringar och krav att lära sig nya uppgifter. (Mace & Rabins, 1992). Russel

(2001) fann i sin studie av manliga vårdgivare, hur deras rollförändring visar sig

tydligast vid hushållsarbete. Matlagning innebär inte endast själva matlagningen, utan

även planering av inköp och koordination, vilket upplevs tidskrävande (a.a.). Om en

hustru skött hushållsarbetet blev det svårt för mannen i denna nya roll (Melin & Bang

Olsen 1999; Russel 2001).

Anhörigas känsloupplevelser

Humor och skratt

Melin och Bang Olsen (1999) skriver om gelotologi som är läran om skratt och humor.

De beskriver hur en forskare, William Fry, har undersökt vad som händer i kroppen hos

den som skrattar. De kroppsliga reaktioner som uppkommer är bland annat att

cirkulationen förbättras, de inre organen får ”massage”, matsmältningen gynnas, luften i

lungorna vädras ut, muskler samt immunförsvar stimuleras. Skratt har även en

smärtdämpande effekt genom att öka produktionen av endorfiner som är kroppens eget

morfin (a.a.).

Förmågan att känna glädje eller kärlek försvinner inte för den demenssjuke, sjukdomen

påverkar heller inte förmågan att kunna skratta. Trots att den anhöriges vardag är fylld

av slit, oro och sorg, kan lyckan titta fram helt oväntat. Skrattet kan betraktas som en

gåva vi fått för att behålla förnuftet vid svårigheter (Mace & Rabins, 1992). Vid vissa

tillfällen kan det kännas som en omöjlighet att skratta, eftersom det är svårt att se något

humoristiskt i situationen. Anhöriga har behov av skratt och humor för att må bra,

skrattet kan jämföras med en psykisk storstädning och ger en härlig avslappning (Melin
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& Bang Olsen, 1999). Att skratta åt den demenssjukes misstag är inget att skämmas för,

det gäller dock att se upp så att den sjuke inte blir förlägen (Mace & Rabins, 1992). Det

är positivt att skratta med varandra, men inte åt varandra (Melin & Bang Olsen, 1999).

Humor är något alla människor föds med, men använder på olika sätt i olika faser av

livet (Basun mfl., 1999). Humor varierar mellan olika kulturer (Melin & Bang Olsen,

1999). Det som är humoristiskt i en kultur, kan te sig förolämpande i en annan (a.a.).

Humor kan användas som ett verktyg för att komma nära en annan människa, och när vi

skrattar åt samma sak är vi jämlika (Basun mfl., 1999). Alla problem går inte att lösa,

men kan lättare hanteras med hjälp av humor (a.a.). Det finns stor kraft i lagrad glädje,

som att njuta av alla fina minnen. Trots att livet går mot sin höst behöver inte glädjen ta

slut, intressen kan odlas på nya sätt (Bergqvist Månsson, 1998). Orsholm (2002) fann i

sin undersökning att anhöriga upplever stråk av värme, ljusa stunder och vardagsglädje,

trots många svårigheter.

Skuld

Skuldkänslor och samvetsförebråelser är vanligt förekommande hos anhöriga till

personer med demenssjukdom (Winqvist, 1985). Dessa känslor bygger bland annat på

tankar över hur de har behandlat den sjuke tidigare och en önskan att slippa det tunga

ansvaret för den sjuke. De känner skuld och dåligt samvete för att de har funderingar på

att flytta den sjuke till institution (Mace & Rabins, 1992). De upplever dessutom skuld

över den vrede de känner över den sjuka personen, men även för att de är generade över

det förändrade beteendet hos sin nära. De kan också få skuldkänslor som de inte vet

orsaken till, en del tycker också att personen med demens ger dem skuldkänslor till

exempel genom att säga: åk inte ifrån mig (a.a.).

Samvetskval hos barn bygger ofta på känslomässiga aspekter av relationen till sina

föräldrar. Att besöka föräldrarna blir inget nöje, utan jobbigt, slitsamt och tidskrävande

(Winqvist, 1985). Litteraturen visar på hur hustrur avstår från erbjudanden om

avlastning och tid för sig själva, för att de känner skuld då de lämnar över ansvaret för

sin man till någon annan (Mace & Rabins, 1992; Gaunt, Öhlander & Schwarz, 1994;

Russel, 2001; Strang, 2001; Cullberg, 2003). De löften de gav varandra i nöd och lust,
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att alltid sätta familjens behov främst och att acceptera sin situation, är några av

orsakerna till känslan av skuld (a.a.). Makan/maken känner det som ett stort svek att

lägga in sin livskamrat på sjukhus och upplevelsen av skuld i samband med detta,

bagatelliseras ofta av omgivningen (Cullberg, 2003). När den demenssjuke flyttar till

annat boende får de anhöriga mer tid för sina egna liv, men känslan av skuld och

otillräcklighet kvarstår dock (Ducharme, Lévesque, Gendron & Legault, 2001). Många

anhöriga tycker att det är svårt att besöka den demenssjuke, då de får skuldkänslor och

upplever att de har misslyckats (Gaunt, Öhlander & Schwartz, 1994).

Sorg

För de anhöriga kommer sorgen liksom sjukdomen smygande, de kastas mellan hopp

och förtvivlan (Larsson, 1995). Sorgen är en känslomässig upplevelse som förknippas

med förlust eller dödsfall. Litteraturen anser att omgivningen har lättare att acceptera

sorg vid ett dödsfall, som de menar är stark i början men sakta avtar. Vid

demenssjukdom fortgår emellertid sorgen med oförminskad styrka under den långa

sjukdomstiden, eftersom anhöriga känner en saknad och förlust av de egenskaper hos

personen som betydde så mycket. De sörjer en viktig person som inte längre finns, men

som fortfarande lever (Winqvist, 1985; Mace & Rabins, 1992; Melin & Bang Olsen,

1999; Almberg & Jansson, 2002). Det finns ingen bot mot sorg, men att dela sorgen

med andra som lever under liknande tragiska händelser, kan göra sorgearbetet lättare.

Detta ger kraft att fortsätta det tunga arbetet som det innebär att vårda (Mace & Rabins,

1992; Melin & Bang Olsen, 1999; Åstrand, 2001). Alla människor har olika sätt att

hantera denna sorg som de tvingas handskas med varje dag och för att göra detta

använder de sig av olika strategier, så kallade copingstrategier.

Coping

Termen coping användes sällan före 1970-talet, grundidén är dock inte ny inom modern

psykologi och psykiatri (Lazarus, 2000). Coping är ett begrepp som saknar lämplig

svensk översättning (Tamm, 1991). Begrepp som används i svenskan kan vara bland

annat stressbemästring, anpassningsmekanismer eller hantering av ofrånkomliga
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påfrestningar. Vilket begrepp man än använder så har de ett gemensamt motiv,

nämligen; den psykologiska kampen mot yttre och inre krav, mot påfrestande och

skiftande konflikter och plågsamma känslor (a.a.). Lazarus (2000) menar att coping är

involverad i alla känslomässiga processer från början till slut. Vanligast är att coping

kopplas ihop med stressrelaterade känslor, så som oro, ilska, skuld, skam, avundsjuka

och avsky och inte så sällan i samband med känslor rörande skador och fara (a.a.).

Det finns två sätt att hantera verkligheten; coping eller försvarsmekanismer, och dessa

brukar samverka (Tamm, 1991). Med hjälp av coping hanterar människan stressfyllda

situationer och kan lära sig att hantera och övervinna svåra känslor. Vidare skriver

Tamm (1991) att försvarsmekanism är ett negativt sätt att handha situationen, vilket kan

göra att människan får ett destruktivt eller neurotiskt beteende som skadar istället för att

hjälpa. Lazarus och Lazarus (1994) hävdar att det finns goda och dåliga

copingstrategier. Ett exempel på en dålig copingstrategi är önsketänkande, vilket gör att

personen önskar att den svåra verkligheten inte finns. Det får personen att må bra för

stunden, men det löser inget i det långa loppet. Vidare skriver författarna att

önsketänkande kan vara positiv coping i de situationer då inget finns att göra, till

exempel vid en dålig prognos. En god copingstrategi är konstruktiv och ändamålsenlig i

motsats till den dåliga copingen. Med hjälp av god coping bemästras situationen bättre

och bättre (a.a.).

Tamm (1991) skriver att coping delas upp i fyra huvudtyper. Den grundläggande typen

av coping är informationssökning, det vill säga, ta reda på mer. Detta gäller speciellt då

personen inte har någon kunskap om den situation hon hamnat i, hon väljer då att fråga

personer som har kunskapen eller söka i litteratur. Den andra typen innebär direkta

respektive återhållna handlingar. Vid direkta handlingar vill personerna omedelbart ha

reda på orsaken till sin situation, de handlar impulsivt, driver på hårt och vill inte vänta

på svar. De återhållsamma personerna håller inne de impulsiva handlingarna, då de vet

att oron och rastlösheten inte leder till något konstruktivt, för den skull är de dock inte

passiva. Tredje typen innebär en intrapsykisk process, vilket är förnekande, undvikande

och att hålla god min. Detta reducerar ångest och håller känslorna i balans. Förnekande

är vanligt i ett tidigt skede exempelvis vid svår sjukdom, detta kan vara positivt då
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hopplösheten och ångesten bemästras. Förnekandet kan däremot bli negativt på lång

sikt. Den intrapsykiska processen är osynlig för andra och omedveten för personen

själv. Den fjärde och sista typen är socialt stöd, vilket innebär att söka stöd hos andra

och ventilera känslor. Detta gör att de tankar och känslor som situationen har skapat,

bearbetas. Denna strategi ses som en positiv typ av coping, vilket forskare har kunnat

påvisa (a.a.).

Lazarus och Lazarus (1994) poängterar att det finns två huvudstrategier av coping;

problem- och känslofokuserad. Almberg, Grafström och Winblad (1997) har gjort en

studie av anhöriga till personer med demens, för att se vad de använder sig av för

copingstrategier. Studiegruppen delades upp i två delar; en grupp där personerna har

upplevt utbrändhet, och en där de inte har gjort det. De fann att de personer som inte

upplevt utbrändhet, använder sig av ett problemfokuserat tillvägagångssätt för att

hantera sin pressade situation. Dessa personer konfronterar sig med verkligheten och

hanterar de påtagliga konsekvenser sjukdomen vållar, det vill säga, de försöker skapa en

mer tillfredställande situation. De söker också hjälp, tar reda på fakta om sjukdomen

och väljer att gå på möten som arrangeras av anhörigorganisationer. De flesta

personerna i den grupp som upplevt utbrändhet, använder sig av känslofokuserat

tillvägagångssätt, vilket innebär önsketänkande, självbehärskning, ett evigt sörjande,

oroar sig och ägnar sig åt självanklagelser (a.a.). Lazarus och Lazarus (1994) hävdar att

en blandning av dessa strategier är det bästa sättet att bemästra situationen, och de kan

inte säga om den ena är bättre än den andra. Det beror snarare på personligheten och hur

livssituationen ser ut just för tillfället (a.a.).

Problemformulering

Anhöriga som helt eller delvis tar hand om sina nära, är en vårdarmé som arbetar i det

tysta; en stor skara ansvarstagande människor som för det mesta lever i stor ensamhet

(Larsson & Nilsson, 1998). Det är oftast den sjuke som är i blickpunkten i mötet med

sjukvården. Eftersom en person med demenssjukdom saknar förmåga att ta vara på sig

själv, träder den anhörige in i dennes ställe. Vi har valt att beskriva de anhörigas

känsloupplevelser som anhörigvårdare.
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SYFTE

Syftet med denna studie är dels att beskriva känsloupplevelser som uppstår hos de

anhöriga i samband med omvårdnaden av personer med demens och dels att beskriva

hur dessa känslor kan hanteras.

METOD

Arbetet bygger på en kvalitativ litteraturstudie, där vi valt att inrikta oss på skönlitterära

verk och en videoupptagning från Alzheimerföreningen som är gjord i samarbete med

Socialstyrelsen. Kvalitativa bearbetningar kan göras med hjälp av andras texter, till

exempel böcker, artiklar eller videoinspelningar (Patel & Davidsson, 1994). En

videoupptagning fångar även de visuella infallsvinklarna av intervjuer, ansiktsuttryck

och kroppshållning ger en rikare möjlighet för tolkning (Crafoord, 1994; Kvale, 1997).

Polit och Hungler (1999) skriver att icke vetenskaplig litteratur kan användas för att öka

förståelsen för problemområdet. Vårt sätt att leva präglas av avgörande händelser som

vi återupplever i form av berättelser (Olsson & Sörensen, 2001).  Människans historia

består av alla de händelser som de varit med om under sitt liv, hon är en berättande

varelse. Berättelser kan förmedlas i hopp och förväntan, det kan vara en historia om

glädje och tillförsikt eller också en berättelse om sorg och förtvivlan (Crafoord, 1994).

Skrivna skildringar eller dagboksanteckningar återger en hel levnadshistoria eller delar

av den. Vidare beskriver författaren hur kvalitativa studier kan kategoriseras som

holistiska, där utgångspunkten är helheten av en företeelse och inte dess delar. Till

skillnad från intervjuer kan dagboksanteckningar och skrivna berättelser inte

kompletteras, och därmed kan inte heller oklarheter läggas tillrätta (a.a.).

Urval

Manuell och osystematisk sökning har skett med hjälp av ämnesbok, personal och

sökkatalog på Uddevalla kommuns bibliotek, Uddevalla sjukhusbibliotek, Henåns
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bibliotek och biblioteket på Högskolan i Trollhättan/Uddevalla. Skönlitteratur som

handlar om anhörigas upplevelser och erfarenheter av demenssjuka personer har sökts.

Skönlitteraturen består av biografier och en roman som på ett tydligt sätt belyser de

anhörigas upplevelser och ger en god insikt om hur livet med en dement person kan

vara. Urvalet har gjorts med hänsyn till olika familjekonstellationer; make, maka, son

och döttrar. Fem böcker har exkluderats då innehållet inte gav tillräcklig substans,

eftersom de inte svarar mot vårt syfte. Materialet är genomgående svensk, förutom ett

amerikanskt verk. Detta verk har valts för att uppfylla urvalskriteriet ”son”, då vi inte

kunde finna någon svensk son som skildrat livet som anhörigvårdare. Videofilmen från

svenska Alzheimersföreningen valdes för att få med unga anhörigas upplevelser. Vid

genomgång av den litteratur vi använder oss av i denna studie, fann vi att det

förekommer fler kvinnor än män som skildrar hur det är att leva med en person med

demenshandikapp. Trots att vi noterat detta, valde vi att inte fördjupa oss i detta

fenomen i den här studien.

Analys
Genom att läsa skönlitteratur och titta på videofilmen, blir personerna i materialet som

respondenter i en intervju. Till dessa informanter ställdes frågor, då vår förhoppning var

att nå syftet. Tillsammans tittade vi på videofilmen ett flertal gånger, där enskilda

anteckningar gjordes av vad som ansågs vara av vikt. Efteråt diskuterades vilka

upplevelser vi fann hos ungdomarna som kunde berika resultatet. Tio skönlitterära verk

lästes och tolkades av oss individuellt ett antal gånger, därefter diskuterades och

analyserades texterna gemensamt och därpå kategoriserades de anhörigas

känsloupplevelser under kategorier såsom; glädje, skuld, rollförändring och sorg.

Kategorierna har utvidgats och fördjupats genom brainstorming. Resultatet belyses med

citat hämtat ur litteraturen. För att markera att oväsentlig text har uteslutits används /…/.
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Tabell 1. En sammanställning av studiens urval.

Förf./Publ.år/
Titel Land Relation Referensart

Fant, M. (1988).
Att bli mamma
till sin mamma.

Sverige Dotter till mamma
med demenssjukdom Biografi

Ignatieff, M.
(1993). Sprickor
i vävnaden.

USA
Son till mamma med
demenssjukdom Biografi

Isaksson, U.
(1994). Boken
om E.

Sverige Hustru till man med
demenssjukdom Biografi

Larsson, R.
(2000). Maria
vill fara hem.

Sverige
Make till hustru med
demenssjukdom Biografi

Skote, I. (1994).
Gå inte ifrån
mig!

Sverige
Ung dotter till pappa
med demenssjukdom Ungdomsroman

Persson, M.,
Persson, S. &
Wounda, C.
(2002). I dödens
väntrum (Ung
anhörig)

Sverige

Två systrar med en
pappa som har
demenssjukdom.

Dotter till en mamma
med demenssjukdom.

Son till en mamma
med demenssjukdom.

Videoupptagning
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RESULTAT

I resultatet kommer de känsloupplevelser som var mest framträdande i vårt studerade

material att introduceras. Efter detta presenteras hur de anhöriga beskriver att de

hanterar dessa känslor.

Framträdande känsloupplevelser

Finns det vrede – finns det kraft

De anhöriga känner inte bara ilska och sorg, utan även frustration över den sjukes

förändrade beteende. De ställer sig frågan: varför drabbar detta oss? Ilskan riktas mot

hela deras livssituation och på den sjukes påfrestande beteende.

- Det här förbannade livet! Som är så jävla, jävla orättvist!! Två knutna nävar slår hårt i

bordet. Bra! Finns det vrede så finns det kraft!

(Dotter) (Skote, 1994. s.7).

De anhöriga vårdar sina sjuka dygnet runt, irritationen växer över den sjukes eviga

ängslan och efterhängsenhet. Dagarna känns monotona, likadana, sju dagar i veckan och

detta gör att de känner en stor trötthet. Situationen blir till slut ohållbar för

anhörigvårdaren, deras trötthet kan då ta sig uttryck i obefogad ilska. Risken finns att de

antar ett destruktivt beteende, det vill säga får en vilja att döda och förstöra. Våldet är

inte bara fysiskt, utan även verbalt. Tröttheten och hopplösheten gör att de grälar med

och på den sjuke, trots medvetenhet om att det är en sjukdom. En önskan att förinta

finns då de vill få ett slut på det långa lidandet hos den sjuke, men också på det utdragna

sorgearbetet som det innebär att leva med en demenssjuk.

Sakta smyger sig tanken på mig. Hur lätt, hur barmhärtigt, hur snabbt kunde inte allting

göras. En kudde över hennes ansikte tillräckligt länge.

(Son) (Ignatieff, 1993. s. 67).

Vreden gör att de blir rädda för sig själva, över sitt beteende och sina tankar. De känner

skuld över vredesutbrotten och för att inte få dessa känsloutbrott anammar de olika sätt
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att distansera sig. En maka har som strategi att bli som en ”robot”, medan några ständigt

försöker påminna sig om att det rör sig om ett sjukdomstillstånd.

Men jag har lärt mig att stänga av Vreden! Det går alldeles automatiskt fast på bekostnad av

klyvnaden som skickar fram Roboten i mitt ställe. /…/ Men detta onaturliga lugn äter

någonstans värre på mig än Vreden gjorde.

(Maka) (Isaksson 1994. s. 80-81).

De känner inte bara vrede över sjukdomen och sig själva, vreden riktas även mot

samhället, över läkare och oförstående personal. En person beskriver att vårdpersonalen

upplever honom som en börda, då de känner sig påpassade och fråntagna sin roll som

vårdare. Denna person berättar om hur detta ökar ångesten och vreden, då han inte vet

hur mycket han vågar vara hos sin hustru och hur mycket han får delta i omvårdnaden.

Mannen blir också förbittrad över att personalen inte för en öppen dialog med honom.

En ständig ängslan

En känsla av oro och ångest föds hos de anhöriga redan då de börjar ana att det

förändrade beteendet hos sina nära kan bero på någon sjukdom. Flera av dem har på

känn att något är fel, men försöker förtränga det de ser. Oron och rädslan ökar i takt

med att sjukdomen kommer smygande. Dessa känslor växlar i intensitet, beroende på

hur den demenssjukes tillstånd är för tillfället. Det finns en ständig ängslan hos den

anhörige för att den demenssjuke ska bli ännu sämre och på vad som ska hända härnäst.

När en diagnos väl ställs och en del svåra frågor får svar, upplever en del att ångesten

lättar något. Nya anledningar till oro och ångest uppstår dock hela tiden; en rädsla för att

lämna den sjuke, vad händer om jag själv blir sjuk, eller om jag dör? Makarna i

litteraturen beskriver en vånda inför den sjukes flytt till annat boende, det upplevs som

en ofrivillig skilsmässa. Däremot uppfattas denna flytt som något av en befrielse för de

unga anhöriga, då de får möjlighet att göra någonting för sig själva, även om det ger

dem skuldkänslor och ångest.

Hon håller på att förlora sin man, den som hon tänkt leva med hela livet. Jag har nog inte

insett det förut, faktiskt. Jag förlorar min pappa. Och hur hemskt det än är, så har jag ändå

inte tänkt leva hela mitt liv med honom.

(Dotter) (Skote, 1994.s.141).
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En son berättar att han får ångest vid tanken på att mamman ska bli inlåst på det hem

hon numera bor på, och inte kunna ta de promenader som hon tycker så mycket om.

Han uttrycker en oro över att allt kommer att bli mycket värre då. De anhöriga uttrycker

en rädsla för att den demenssjuke inte ska känna igen dem då de hälsar på dem på

sjukhemmet. De frågar ofta den sjuke: kommer du ihåg vem jag är?

/…/ och varje skymt av igenkännande var borta. Ibland verkade hon småslug som om hon

nog visste. Då kunde jag tänka så här: Hon har inte glömt /…/ Hon har stängt mig ute.

(Son) (Ignatieff, 1993. s. 183-184).

De flesta känner oro och ångest inför den demenssjukes död och tanken på den

ensamhet som kommer att drabba dem efter döden, tär främst på makarna. Trots

sjukdomen, har de haft sin äkta hälft att gå till. De har haft någon att prata till, men inte

med. När den andra försvinner tar ångesten över ensamheten överhand. En make

beskriver en oro över att han inte kommer att klara sig efter den sjukas död, då han läst

att änkemän inte brukar överleva så länge ensamma. Denne make beskriver sin ångest

som något som håller på att spränga honom och som måste få komma ut. Han skriker ut

all nedtryckt ångest, som han tycker har förstört deras liv.

Barnens oro grundar sig delvis i tankar över ärftligheten. Flera av dem har funderat på

att ta ett blodprov som kan påvisa om de bär på anlag för demenssjukdomen, men

endast en av dem vågade ta det steget. De som inte valt att testa sig, grundar det beslutet

på tankar om den egna framtiden. Som en flicka uttrycker det:

Jag klarade inte det. Jag kände att - får jag reda på att jag kan få det, hur kommer mitt liv att

se ut då? /…/ Det är ingen idé att jag skaffar någon familj eller några barn. För att dom

barnen kommer bara att leva med en mamma som jag lever idag. Jag känner att det vill inte

jag göra.

(Dotter) (Ung Anhörig, 2002).

Gråten befriar och förenar

Att gråta, är i likhet med vredesutbrott, ett sätt att lätta på trycket. Gråtandet och

hopplöshetskänslan är störst i början av sjukdomen då varken den sjuke eller anhörige
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förstår vad som är fel.  Livet tillsammans med en demenssjuk är en lång och utdragen

sorg, och det är naturligt att gråta vid sorg. De anhöriga beskriver i litteraturen hur de

gråter på olika sätt; en del skriker högt, medan andra gråter tyst utan tårar. En

tonårsdotter och en hustru upplever att de ibland vill vara som ett litet barn, bli tröstade,

omhändertagna och vaggas i en trygg famn. Flickan gråter också mycket i sin ensamhet,

rädd att mamman och kompisarna ska se hennes rödgråtna ögon. Även de vuxna erfar

att de är rädda för att visa att de gråter, till exempel inför personal, då gråten ger uttryck

för en känsla av nederlag. När de anhöriga väl vågar gråta, blir vårdpersonalen en

trygghet, då de har stor erfarenhet av att ta hand om anhörigas känslor, att lägga en hand

på axeln säger mer än tusen ord!

/…/ kände lukten av kvinnan som sov bredvid mig, som var mig främmande /…/ började

jag gråta. Vad var det? Befrielse från bördan att sörja och kämpa /…/.

(Son) (Ignatieff, 1993. s.131).

En av de anhöriga uppger att han lider av depression, vilket gör att han gråter ofta och

mycket. De flesta menar att det finns flera olika situationer som utlöser gråt, det kan

vara att se liknande förhållanden på TV, läsa något gripande i en bok eller tänka på det

öde som drabbat dem, då kommer de undertryckta känslorna fram. Några anhöriga

menar vidare att de aldrig har gråtit så mycket som nu, då de kastas mellan hopp och

förtvivlan. De finner tröst i att våga gråta och gråten förenar personer i sorg.

Och då kom gråten, min gråt och mammas gråt och vi kände båda två att det var väldigt

längesen nu vi gett varann en kram.

(Dotter) (Skote, 1994. s. 144).

Skratt övergår lätt i gråt för de anhöriga. Glädjen leder till en känsla av tomhet, över de

lyckliga stunder som en gång fanns. Livet blir komiskt och hemskt på samma gång. De

anhöriga använder humorn som ett slags skydd och överlevnadsmekanism. En dotter

beskriver att det är viktigt att få skämta om något så svårt som att se sin älskade släkting

falla sönder. Tillsammans med vänner i samma situation skämtar de om sina näras

dråpliga vardagssituationer och galghumorn blir ett slags vapen för henne, det hjälper

henne att klara av situationen. Ett par av de anhöriga frågar sig ofta: Hur kan man vara

glad, nu när han är så sjuk? De känner skuldkänslor över sin glädje.
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Jag började gapflabba, slängde mig på sängen och skrattade så tårarna rann. Allt verkade

plötsligt så vansinnigt komiskt. Fast efter en stund hade skrattårarna blivit gamla vanliga,

ledsna tårar utan att jag märkte det.

(Dotter) (Skote, 1994. s. 77).

Hantering av känslor

Minnen – nyckel till ett möte

Vid hantering av sorgen över det förändrade beteendet, visar sig minnen vara till stor

hjälp som coping, inte bara för den anhörige, utan även för personen med demens. De

anhöriga försöker se den person som den demenssjuke en gång var, innan sjukdomen

drabbade dem. Att minnas är en övning i att bevara sin egen identitet, då förändringen

hos den sjuke gör att den anhörige förvärvar en annan roll. Genom att minnas påbörjas

en överlevnadskamp, inte kroppens överlevnad, utan själens.

Måtte jag minnas henne som hon var innan hon blev dement, minnas alla glada stunder vi

haft tillsamman och inte de här sista åren. Det är en plåga att bli mamma till sin mamma.

(Dotter) (Fant, 1988. s. 18).

De anhöriga känner frustration över att inte kunna samtala om vardagliga saker med den

demenssjuke, istället försöker de att prata om gamla minnen. Minnet kan då bli en

nyckel till ett möte, där de finner varandra igen, i en tid då allt var lugnt och tryggt.

Fotoalbum visar sig vara till stor hjälp för att nå den sjuke. Samtalet kring fotografierna

kanske blir på en annan nivå, men leder ändå till glädje och lycka för stunden. Mötet i

minnenas värld lyckas inte alltid, om de gemensamma minnena förnekas av den sjuke.

Den anhörige måste då ensam bära minnen, sörja och glädjas över det som en gång varit

och detta känns svårt.

Det var svåra år, men allt var inte bara svårt. Det fanns ”gläntor i skogen” där vi på nytt

kunde hitta varandra, där minnet för en liten stund blev levande. Vi fann ”en stig som bara

kan hittas av de som gått vilse”.

(Make) (Larsson, 2000. s. 6).

Gamla minnen är inte alltid till hjälp, då de kan göra att verkligheten glöms bort totalt.

Minnen kan också göra ont, om de sorgliga delarna av livet inte delas med någon. En
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son skildrar hur hans hustru upplever att han fastnar i sina minnen från barndomen.

Hustrun känner hur hans tillbakablickande gör honom mer vemodig än vad som är bra

för dem. Nuet blir också minnen, så småningom och efter den demenssjukes död blir

minnen en viktig del av sorgearbetet.

Människor har olika minnen och dessa upplevs olika. En make/makas minnen av en

livskamrat är annorlunda än ett barns minnen av sina föräldrar. Yngre barn behöver få

hjälp från övriga familjen att minnas. En tonåring med en demenssjuk pappa berättar

hur hon får hjälp av sin mamma med att minnas sin barndom tillsammans med pappan.

Ungdomarna kommer ihåg sin uppväxt, men det visar sig att de har svårt att minnas

situationer tillsammans med den då friska föräldern. En av flickorna berättar att det

känns bra att hon inte minns sin pappa som frisk, hon vill inte ha något att jämföra med,

då hon tror att det skulle förvärra hennes situation. Flera av de anhöriga skildrar

betydelsen av dofter, och hur dessa doftförnimmelser leder till små, korta

minnesfrekvenser.

Men det börjar komma mer och mer minnesbilder eller det kan komma bara en, om jag går

nere vid havet, och så kan det komma en doft från havet och så känner jag, oh, när jag var

fem år och var och badade med pappa. Det kan komma upp såna sekundglimtar, det är i

stort sett allt jag har kvar av pappa.

(Dotter) (Ung Anhörig, 2002).

Klä känslorna i ord

Genom att skriva får de anhöriga utlopp för sina känslor. Denna bearbetning är en slags

terapi, som gör att de orkar gå vidare i sitt sorgearbete. Vetskapen att skrivandet kanske

kan hjälpa någon annan närstående eller anhörig, ger dem tillfredsställelse. De skriver

också för att få tiden att gå, särskilt nattetid, då de känner sig ensamma. Dagboken blir

som en vän att tala med, som inte ställer frågor, och blir till hjälp att reda ut känslorna

inombords. De beskriver hur dagboken blir som en slags avstjälpningsplats, där de kan

sätta ord på sina känslor.

Kanske måste jag ändå skriva dagbok nu /…/ därför att jag inte har kunnat skrika eller gråta

just då /…/ Det var aldrig som att ”skriva” – det var som att spy eller skrika.

(Hustru) (Isaksson, 1994. s. 15).
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En av de anhöriga som befinner sig i tonåren, får utlopp för sina känslor genom att tala

in på band, istället för att skriva. Bandet skickar hon sedan till en äldre vän, som hon har

förtroende för. Flickan använder sig av bandspelaren, då vännen inte alltid är anträffbar

när hon är i behov av att prata av sig. Vännen blir som en terapeut, och de diskuterar

innehållet på ljudbandet tillsammans.

Insikt – en nödvändighet

Gemensamt för de anhöriga är att de känner ett behov av att läsa och lära mer om

sjukdomen. De vill tränga in i sjukdomens stängda värld, för att förstå varför den sjuke

beter sig som den gör. De anhöriga känner ett behov av att träffa andra i samma

situation, och flera av dem tar kontakt med Alzheimersföreningen och andra

anhörigorganisationer. Där får de ökad förståelse för sin situation och delar med sig av

sina erfarenheter. Det är inte självklart för alla att kunna ta den kontakten. Tonårsflickan

har en önskan att få följa med sin mamma på sammankomsten, men någon av dem

måste vara kvar hemma för att se till pappan.

Aldrig har jag så tydligt förstått, hur instinktivt vi skyddar oss genom inte tala om det svåra

som sker med oss. Före orden kan vi tränga undan och hålla borta, men när orden väl har

kommit ut i luften förändrar de verkligheten, tvingar oss att se och begripa just det vi inte

vill begripa.

(Hustru) (Isaksson, 1994. s. 71).

Att samtala om sin situation är en viktig del i de anhörigas bearbetning. Föra samtal om

det som händer dem, blir ett sätt att avlasta sig själva. Det är dock inte alla som klarar av

att prata om det jobbiga som händer dem, några av de anhöriga väljer då att dölja sin

situation. Alla vita lögner och undanflykter i samband med detta, är en stor påfrestning

för dem och situationen blir ohållbar till slut. De upplever en lättnad när de väl klarar av

att berätta för sina vänner om hur de verkligen har det hemma.

Så att jag medvetet valde att inte berätta för mina kompisar om att pappa var sjuk, för då

kunde jag behålla den världen där, där jag kunde göra precis som jag ville. Där jag inte

hade en pappa som var sjuk.

(Dotter) (Ung anhörig, 2002).
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För att gå vidare i sitt sorgearbete kommer flera av de anhöriga till en punkt där de ger

upp, de sätter en gräns för vad de orkar. Gränsen blir lättare att sätta när

sjukdomstillståndet blir svårare. En dotter beskriver det som att komma till ro, börja sitt

eget liv. Hon litar på att personalen på sjukhemmet tar hand om modern, hon behöver

inte vara där konstant.

Hoppets betydelse

Hopp är ett sätt för de anhöriga att hantera sorgen och hjälper dem att orka gå vidare.

Hoppet föds oavbrutet och ribban sätts olika högt, beroende på hur situationen kring

sjukdomen ter sig för tillfället. I början av sjukdomen finns hoppet att läkarna har fel, att

det förändrade beteendet inte beror på demens, och därmed trängs verkligheten undan.

Hoppet döljer sanningar och det som sker, skillnaden mellan hopp och förnekelse är

hårfin. Viljan och tron att den sjuke ska bli frisk och att det inte rör sig om en sjukdom

är så stor, att de förnekar sjukdomen både för sig själva och för andra. En av de

anhöriga beskriver hur en bekant till dem märker ett förändrat beteende hos hennes

man:

- Vad är det med E, han ser alldeles vild ut? Jag skrattade! Och sa att så där är det med oss

författare ibland. Det lät så övertygande att jag en lång stund trodde på det själv.

(Hustru) (Isaksson, 1994. s. 78-79).

Vid mötet med sjukvården beskriver de anhöriga hur viktigt det är att vårdpersonalen

ger dem trygghet, närhet och respekt, som är förutsättningar för att de ska känna hopp

och samtidigt inse verkligheten. Detta innebär inte att de anhöriga vill att läkaren ska

ljuga, men de behöver något att tro på, för att försöka hitta en väg tillbaka till den sjuke.

Tillfälliga förbättringar väcker också känslan av hopp, inte att den sjuke ska bli frisk,

men att få uppleva en period av förbättring och nåbarhet - om än bara för stunden. I

slutet av sjukdomen får hoppet en annan karaktär och genom att tro på att de ska mötas

efter döden, håller en del av de anhöriga sitt hopp vid liv.

Nej, jag ville skrika: Döden är det mest onaturliga som finns!! Maria finns, hon har bara

rest bort. Och har hon det bra så kommer jag att resa till henne. Jag talar med henne i min

trådlösa telefon.

(Make) (Larsson, 2000. s. 158).
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I videofilmen finns en önskan hos barnen att få träffa den ”gamla” mamman eller

pappan, bara för en liten stund. På frågan om vad de skulle säga till sin förälder om de

fick några minuter av kontakt, så svarade de att de skulle säga ”Jag älskar dig”. De ville

också säga ”Jag önskar du var frisk, att du förstod mig alltid”.

Humor smittar

De anhöriga berättar att det är tillåtet att skratta, glädje måste finnas då den tar bort det

svåra och gör att livet känns värt att leva. Utan humor vore det inte möjligt att klara av

den svåra situation de anhöriga befinner sig i. Det finns tillfällen för glädje och skratt,

som lockas fram av de dråpliga och bisarra situationer som dagligen uppkommer, på

grund av den demenssjukes glömska och förvirring. Tonårsflickan berättar vad som

hände när hennes pappa försvann:

– Då kopplar jag till hittegods sa tanten i polisväxeln och jag förstod att hon hört fel på nån

och nåt som hade kommit bort. Och mitt i brådskan och bekymren måste jag fnissa till, för

jag såg plötsligt pappa för mig sittande på en hylla mellan paraplyer och annat borttappat.

(Dotter) (Skote, 1994. s.92).

De anhöriga upplever att det är betydelsefullt att ta vara på de små ögonblick av glädje

som finns, till exempel genom att skratta tillsammans, där oskyldiga och naiva skämt

lättar livets bekymmer. Glädjen blir mer betydelsefull i deras sorgfyllda vardag. De

anhöriga finner glädje i att se den andra glad, och vill göra allt för att han/hon ska få

uppleva det. De försöker locka fram stunder av glädje genom att spela musik, dansa,

bjuda på sig själva och berätta roliga historier. Litteraturen beskriver hur den sjuke

också förstår det humoristiska i situationerna som uppstår. Den sjuke blommar upp och

blir sitt gamla jag för en liten stund.

Bristen på logik blev skrattretande och ibland blev hon arg på oss när vi skojade om det,

men ibland skrattade hon befriat med. Hon insåg att det faktiskt inte var henne vi skrattade

åt, utan det befängda i situationen.

(Dotter) (Fant, 1988. s. 55).

Några av de anhöriga finner glädje i att ha sina barn och barnbarn runt omkring sig, det

ger dem en betydelsefull stund. De små skingrar tankarna och den oro de anhöriga har
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inom sig. Små stunder av kroppslig närhet ger en tillfällig sinnesro, ett barnbarn i knäet

som pockar på uppmärksamhet. Även den fysiska kontakten i samband med

omvårdnaden av den sjuke, ger en känsla av trygghet och möjligheten att med glädje

minnas hur det en gång var. De anhöriga växer i sin situation som vårdare, då de känner

att de är till nytta och glädje.

Vi skrattar mycket under den halvtimme vi är i badrummet för att ”borsta tänderna”. /…/

Den stora kvällskramen då jag lyfter dig ur stolen som till dans /…/ medan vi vrider oss och

hamnar i sängen med ett skratt. Det ser inte klokt ut /…/ men det är glädje – levande liv!

Ibland kan glädjen ta över det svåra.

(Make) (Larsson, 2000. s. 84).

DISKUSSION

Metoddiskussion
Det finns gott om vetenskapligt material som beskriver anhöriga och deras omvårdnad

av personer med demens, men inte lika mycket litteratur som beskriver vilka känslor

anhörigvårdare upplever. Den litteratur som söktes var lättillgänglig, vilket gjort att tid

sparats. Vid sökning av artiklar finns möjligheten att få fulltextartiklar på datorn, vilket

underlättar arbetet, då exkludering kan göras med en gång. Under litteratursökningens

gång noterade vi att samma författarnamn återkommer, därför finns flera artiklar och

böcker av samma författare representerade i arbetet. Bibliotekspersonalen var till god

hjälp med sökningar, särskilt av skönlitteratur.

Det finns en risk med litteraturstudier som metod, då feltolkningar kan uppstå. Detta på

grund av att tolkningen sker av andra författares redan tolkade resultat (Backman,

1998). Med skönlitteratur som utgångspunkt blir tolkningen helt vår egen, direkt från

primärkällan. Det är i dessa fall den anhörige som är författare eller informant, vilket

minskar risken för feltolkningar. Det går dock inte att ställa följdfrågor då materialet

”intervjuas”, vilket kan påverka tolkningen.
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Videoupptagningen som användes i studien gav oss möjligheter att fånga känslouttryck,

både verbala och ickeverbala, genom att frysa bilden vid ett ansiktsuttryck som visade

mycket känslor, blev det sagda tydligare för oss.

Vi valde en amerikansk referens då vi inte fann någon svensk skönlitteratur skriven av

en son. Vi påträffade inga konkreta skillnader på känsloupplevelser hos en svensk eller

amerikansk författare. Vi noterade skillnader i de insatser samhället står för, men det är

inte det vår studie inriktar sig på. Den amerikanske författarens sätt att hantera sina

känsloupplevelser, skiljer sig något från de svenska författarnas. Beror dessa olikheter

på att han är amerikan, eller beror det på hans personlighet och hans speciella sätt att

skriva? Mannen beskriver sina känslor på ett djupt sätt, vilket kanske kan förklaras av

att han är filosof. Det är bitvis svårt att förstå hans resonemang vid analysen.

Resultatdiskussion
Intentionen med litteraturstudien var att göra en analys av känsloupplevelser som

uppstår hos anhöriga i samband med omvårdnaden av personer med demens. Därefter

var avsikten att ta reda på  hur de anhöriga beskriver att dessa känslor hanteras.

Resultatet visar att det väcker många känslor att vara anhörigvårdare, och de

dominerande är vrede, sorg, oro och ångest samt en liten glimt av glädje. I resultatet

framkommer att de anhöriga har olika copingstrategier för att hantera den svåra sorg

som de tvingas handskas med varje dag.

Vid analysen av litteraturen, fann vi att upplevelse av glädje var avsevärt mindre

frekvent förekommande än känslor förknippade med sorg. Förväntningar fanns på att

det skulle förekomma mer skrivet/uttalat om hur de anhöriga finner glädje i vardagen,

men det visade sig att sorg upptog större plats. Glädjen visade sig bara som små glimtar.

Känsloupplevelser

Vrede är lätt att identifiera, men orsaken till den kan vara svår att förstå (Faulkner,

1995). Efter analys av materialet till resultatet menar vi att det inte är svårt att förstå den
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upprördhet de anhöriga ger uttryck för. För dem som saknar kunskap om vad som ligger

bakom ilskan, blir det desto svårare. Faulkner (1995) påstår vidare att om det inte går att

finna någon orsak till ilskan, härleds den till en känsla av att ha blivit utsatt för djup

orättvisa. Trots logiska resonemang har vetskapen om att livet inte är rättvist någon

effekt på vreden. Ilskan kan vara orsakad av skuldkänslor, som gör att människor

reagerar emotionellt istället för rationellt (a.a.). En vanlig reaktion när någon upplever

sorg och motgångar är vrede, och den kan riktas mot olika mål, såsom

sjukvårdspersonal eller livssituationen i stort (Westberg, 2001). Vi menar att alla

känslor, vilka de än är, behöver komma till utlopp.

De anhöriga i studien uppger ett bristande i bemötandet från sjukvårdspersonalen. Det

dåliga bemötandet gör att de inte känner sig tillfredsställda när de lämnar sin sjuke

anhörige på sjukhem, vilket gör att de känner skuld, vrede, oro och ångest. Westberg

(2001) menar att när någon familjemedlem insjuknar, drabbas hela familjen av oro,

speciellt när diagnosen är osäker eller när förändringar inträffar. En tidig diagnos verkar

ha stor betydelse för alla inblandade i demenssjukdomen, vilket genomgående

uttrycktes av deltagarna i vår studie. Oron tilltar och blir till ångest, som yttrar sig både

kroppsligt och själsligt. Stödet till anhöriga är viktigt för att undvika att även de blir

patienter. Hon skriver vidare att de anhörigas oro och hjälplöshet kan minskas genom

att låta dem vara delaktiga i vårdarbetet. Alla anhöriga är dock inte trevliga och

samarbetsvilliga (a.a.). De ställer ibland för höga krav på personalens aktivitetsinsatser

enligt Näslund (1996). Personalen kan se den demenssjukes förmågor, medan den

anhörige har svårt för detta (a.a.). Sådana iakttagelser gjorde även vi i skönlitteraturen,

då maken i vår studie ofta hamnade i konflikt med vårdpersonalen. Dessa tvister

handlade vanligtvis om omvårdnaden kring hustrun, och en avsaknad av dialog mellan

parterna. Westberg (2001) poängterar att ”besvärliga” anhöriga inte blir mindre

besvärliga om de får ett försvarsinställt gensvar och att de är i behov av ett bra

bemötande då de minst förtjänar det.

Basun mfl. (1999) hävdar att det känns kränkande för de anhöriga när personal inom

vården talar om hur de ska göra och inte göra, utan vare sig samarbete eller dialog. De

flesta anhöriga vet trots allt bäst vad den demenssjuke vill ha för omvårdnad och hur
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denne vill ha sitt liv (a.a.). Vi anser att vårdpersonal bör se de anhöriga som en resurs

istället för en belastning. Om personalen samarbetar mer med anhöriga, blir det lättare

att sätta sig in i hur omsorgen kring denna person ska se ut, då de kan berätta om

personen bakom demenssjukdomen. Detta gör att de anhöriga känner mindre skuld då

de lämnar över ansvaret för sin nära till vårdpersonalen, och känslan av nederlag

dämpas.

Schulz och Beach (1999) konstaterar att personalen måste stödja de anhörigas positiva

upplevelser i situationen, istället för att enbart inrikta sig på avlastning av de fysiska

bördorna. Deras artikel beskriver att det finns en högre risk för tidig död hos make/maka

som vårdar sin livskamrat, om de upplever vårdåtagandet som en belastning. Författarna

framhåller att just männen som vårdgivare, löper större risk (a.a.). Maken i vår studie

har läst ett liknande reportage, vilket gör att han känner oro inför framtiden. Till skillnad

från denna undersökning, upplever inte mannen vårdandet i sig som en belastning, men

han har skuldkänslor och de tycks inverka på denna oro.

Oron för framtiden blir en stor del av ångesten. Vårt resultat visar hur utmärkande

rädslan är hos barnen, över att själva drabbas av sjukdomen. De är väl medvetna om att

sjukdomen till viss grad är ärftlig och denna framtidsängslan bekräftas av Winqvist

(1985).  Basun mfl. (1999) hävdar att om en förälder är drabbad av demens så är det

cirka 50 % risk att även barnen insjuknar. I videoupptagningen intervjuas två systrar,

där den ena flickan håller hoppet vid liv genom tilltro kring statistiken angående

ärftligheten. Hon önskar inte att systern skall insjukna, men hoppas själv undgå

sjukdomen. En annan ängslan som samtliga barn i studien bär på, är att den sjuka

föräldern ska skada sig själv eller gå vilse. Vi menar att denna ängslan barnen känner

bygger på att de inte kan passa sina föräldrar dygnet runt, i de fall de inte bor

tillsammans med dem. Barnen oroar sig dygnet runt, vilket gör att sömnen som har en

läkande kraft, drabbas negativt, som även bekräftas av Westberg (2001). Denna oro

finns inte i lika stor utsträckning hos makar som vårdare.

Vi ställer oss frågan hur barnens eget familjeliv påverkas av problemen de möter.

Winqvist (1985) skriver att det helt klart är svårt att bemästra sin situation om de inte
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har en förstående äkta hälft. En partner är helt naturligt inte lika känslomässigt

engagerad i den sjuke (a.a.). En av de anhöriga i studien har en hustru som har svårt att

förstå sin makes situation kring hans sjuka mamma, och detta försvårar hela hans

sorgearbete. Det kan ha varit en av orsakerna till att äktenskapet slutar i skilsmässa.

Om syskon delar på ansvaret för en demenssjuk förälder, stärks i de flesta fall

syskonbanden, vilket är positivt. Det kan också dessvärre även leda till konflikter, om

arbetet fördelas ojämnt. En annan orsak till slitningar mellan syskon är olika åsikter om

vilka vårdinsatser som bäst behövs och när de ska sättas in. Vi finner att när ansvar och

sorg delas mellan syskon, blir det positivt för alla som är inblandade i sjukdomen.

Westberg (2001) skriver att en del har lätt att gråta i sorgen, vilket känns som en stor

befrielse, medan andra kontrollerar sorgen och bär den tyst inom sig. Inte minst gäller

tystnaden männen (a.a.). I motsats till Westbergs (2001) påstående, beskriver männen i

vår studie att de aldrig gråtit så mycket som de gör nu. Vi menar att mängden tårar inte

är ett mått på sorgens styrka.

Resultatet visar på att några av de anhöriga växer i sin situation som vårdare, vilket gör

att de inte enbart upplever det som en börda, utan även känner glädje och

tillfredsställelse. Det positiva gensvar som den anhörige får från sin anförvant, gör

mödan värd de stora uppoffringarna. Allt efter som tiden går integreras de anhöriga i

vårdarrollen, utan att egentligen veta vad det innebär fysiskt, psykiskt och socialt.

Almberg och Jansson (1994) betonar att anhöriga endast bör vårda så länge det går bra,

inte hur länge som helst. Det är svårt för de anhöriga att veta vad de ger sig in på, och

vilka långsiktiga konsekvenser det kan leda till (Schulz & Beach, 1999). Vi vill betona

vikten av att vårdpersonal i ett tidigt stadium fångar upp de anhöriga och ser vilka

resurser de har som vårdare,  men också uppmärksammar vilken hälsorisk de utsätts för

som anhörigvårdare. Vi menar att det kan vara svårt för en del anhöriga att be om hjälp,

eftersom de inte vill att någon utifrån lägger sig i deras familjeliv, vilket även bekräftas

av Almberg och Janson (1994). Situationen kan också göra att deras sociala nätverk

försvinner och sakta smyger sig en isolering på, vilket känns tryggt för personen med

demenssjukdom, men för den anhörige är det förödande.
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Copingstrategier

Att minnas ”den friska tiden” har visat sig viktigt för deltagarna i vår undersökning. Det

är ett av tillvägagångssätten de använder vid hantering av sorg. I den vetenskapliga

litteraturen beskrivs föga vilken betydelse minnen har för de anhöriga, den inriktar sig

istället på minnets funktion som mental träning hos personer med demens. Den mentala

träningen bör dock inte att underskattas poängterar Beck-Friis (1997), då den kan ses

som en nyckel till ett möte mellan personen med demens och den anhörige. Människor

behöver olika strategier för att komma ihåg saker och ting, det kan vara en melodi,

bilder eller en doft, som gör att personens minnesbilder framkallas ur minnets

långtidslager (a.a.). Flera författare menar att olika sinnen påverkar förmågan att

minnas, då särskilt luktsinnet, med dess förmåga att uppfatta dofter. Det finns ett

sensoriskt minne som är knutet till olika sinnen, som förklarar varför en doft kan

framkalla ett minne. Våra informanter berättar endast om sina goda minnen, vi funderar

över fenomenet varför endast goda minnen dyker upp när människor ser bakåt i tiden.

Sorgen de anhöriga lever i under så lång tid, bryts av korta stunder av glädje. Dessa små

glimtar kommer ha betydelse senare i livet, då de blir goda minnen när det svåra och

tunga är förträngt.

Vi fann att identiteten skapas och hålls vid liv genom att minnas. Vid tankar på vem vi

är, förs olika minnesbilder samman till ett mönster som kallas självbild (Dimbleby &

Burton, 1997). Genom minnen skapas en livshistoria, skriver Norberg, Zingmark och

Nilsson (1994). Författarna påtalar även att vi har ett självbiografiskt minne, vi minns

vilka vi är och kan berätta denna historia till en viss grad. Ungdomarna i vår studie

uppger att de har svårt för att minnas tiden tillsammans med sin förälder som frisk.

Norberg, Zingmark och Nilsson (1994) menar att det vi vet om vår tidiga barndom har

andra återberättat för oss, vilket gör att vi minns deras berättelser. Minnen från förr är

på det sättet inte alltid våra egna. Föräldrar och omgivning har berättat många olika

händelser, av dessa mer eller mindre delar skapas en sammanhållen livshistoria (a.a.).

Vi inser att med en sjuk förälder förlorar barnen sin möjlighet att få dessa berättelser i

sin helhet. Kan detta vara orsaken till varför barnen i vår studie inte minns situationer

med sin förälder, då de saknar dessa fragment ur sin livsberättelse?
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De anhöriga i vår undersökning använder skrivandet som ett redskap för att sätta ord på

sina tankar och känslor. Av den vetenskapliga litteratur som lästs, finns inget beskrivet

om behovet av att klä sina känslor i ord, men vi menar att det är en viktig del av

sorgearbetet. De flesta av våra informanter är författare till yrket, det är möjligen därför

de har lättare att klä sina känslor i ord. Alla de andra anhöriga som inte är författare, har

de lika lätt att ta till pennan för att hantera sin situation? Vår erfarenhet är att det är

betydelsefullt att skriva ner några rader på ett papper. Orden behöver inte nödvändigtvis

mynna ut i en dikt eller berättelse, utan skrivandet i sig ger utlopp för den känsla som

dominerar just för stunden. Skriva dagbok är något som vem som helst kan göra, vare

sig man är författare eller ej. Studien har även visat att det finns de som inte vill sätta

ord på sin situation då de inte ännu accepterat den. Vi menar att det är ett exempel på

coping som är mindre bra, eftersom de bär problemen inom sig, vilket gör att de inte går

vidare i sitt sorgearbete.

Vår studie pekar på att de anhöriga inte alltid behöver ha professionell hjälp. Vänner

eller andra utomstående kan fungera lika bra att ventilera sina problem med. Faulkner

(1995) anser att samtala inte löser problem i sig, men interaktionen kan vara terapeutisk.

Samtalet kan också ge nya perspektiv, även om det är smärtsamt att avslöja

svårigheterna (a.a.). Larsson och Nilsson (1998) skriver att det är viktigt att ha någon

nära som kan ge stöd, annars finns risk för utveckling av depression.

Som vi tidigare har skrivit är skillnaden mellan hopp och förnekelse hårfin. Faulkner

(1995) skriver att förnekelse är en slags copingstrategi, ett sätt att skydda sig från den

bistra verkligheten. Vidare poängterar hon att vårdpersonal inte ska medverka till att

patienter och anhöriga spinner vidare på förnekelsen (a.a.). I Westberg (2001) kan vi

läsa att en del anhöriga använder sig av försvar och förnekande, de har ”för mycket”

hopp. Vi anser att vårdpersonal har en viktig uppgift i att försöka förstå de anhöriga,

som behöver tid på sig för att inse sin situation. En stor försiktighet fordras så att inte

deras orealistiska förhoppningar bryts ner. Att inte beröva den sjuke hopp, är en gammal

oskriven regel som funnits länge inom sjukvården (Arlebrink, 1996). En konsekvens av

att beröva någon hoppet blir att patienten eller de anhöriga ger upp. Vet personen i fråga

att allt hopp om tillfrisknande är ute, sätter de upp andra förhoppningar istället. Det kan
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till exempel handla om att leva ytterligare en vår (a.a.). Detta stämmer väl överens med

vad informanterna berättar i vår studie.

En av de viktigaste copingstrategierna för informanterna i den här studien, verkar vara

möjligheten att få uppleva små stunder av glädje. Enligt Faulkner (1995) är humor ett

utmärkt sätt att överleva stressiga lägen, särskilt då förmågan att skratta åt sig själv i

olika situationer. Vi reflekterar över hur galghumor används för att hantera situationer,

som både är tragiska och komiska, medan denna författare anser att tragedier inte är

något att skämta om (a.a.). Det finns tabun som egentligen inte skämtas om, men i svåra

situationer kan humorn vara det verktyg som används för att lätta på det psykiska

trycket (Tamm, 1991). Skämta om liv och död känns befriande och är socialt accepterat

vid dessa tillfällen (a.a.). De anhöriga får skuldkänslor över sin galghumor och glädje,

när de reflekterar över sin kvickhet. Den sjuke förstår inte alltid vad som är det komiska

i situationen, men eftersom skratt smittar, lättar även deras anletsdrag upp. I vår

undersökning beskrivs vilken inverkan skratt har på människor och vi menar att inte

bara de anhöriga utan alla inblandade bör använda denna utomordentliga coping.

I bakgrunden beskrivs fyra typer av coping som sätt att handla vid somatisk sjukdom,

eftersom demens är en anhörigsjukdom, menar vi att dessa strategier även passar in hos

denna grupp vårdare. Det framkommer att de anhöriga i vår studie använder en eller

flera av dessa typexempel för att hantera sin situation. Den första typen går ut på att

vilja söka information och ta reda på mer, vilket är genomgående hos de anhöriga.

Direkta eller återhållna handlingar, den andra typen, finner vi inga konkreta exempel på,

därför kan inte denna diskuteras. Minnen, hopp och humor anser vi går att härleda till

tredje typen, det vill säga, den intrapsykiska processen. Detta förlopp innebär bland

annat att hålla känslorna i balans men också ett förnekande av sin situation. Socialt stöd

och vilja att ventilera sina känslor är den fjärde och sista typen av coping. Förr eller

senare kommer de anhöriga till insikt om hur viktig denna strategi är, och det visar sig

tydligt i studien.

Vi fann att det är fler kvinnor som skriver om sin situation som anhörigvårdare, vilket

gör det intressant i vidare forskning att se på situationen ur männens perspektiv.
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Männen har svårare för att söka hjälp inom den egna familjen, då de har varit

överhuvudet i hemmet. Det hade varit intressant att undersöka detta ur ett

genusperspektiv. Är det så att män oftare söker hjälp utifrån?

Konklusion

Sammanfattningsvis vill vi påstå att studien ger upphov till fler frågor än de vi har sökt

svaren på. Att vara anhörigvårdare väcker många känslor, och de dominerande är vrede,

skuld, sorg, oro och ångest samt en liten, men betydelsefull upplevelse av glädje. Den

som inte själv varit i samma svåra situation, vet inte heller vad det innebär att vara

anhörigvårdare till en person med demenssjukdom. Genom att få en inblick i deras

vardag, blir det lättare att förstå deras känslor och reaktioner. De anhöriga har olika

copingstrategier för att hantera den svåra sorg de tvingas handskas med varje dag. Dessa

tillvägagångssätt kan vara att minnas den goda tiden, skämta om det svåra, ta reda på

fakta om sjukdomen och tala om det svåra som händer dem. Trots olika

copingstrategier, har alla samma mål; att känna sig fria från sin tunga sorg.
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