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Background: Alzheimer's disease is a disease that primarily affects the elderly but also 

younger people. Alzheimer's disease is a type of dementia which means that you get changes 

in the cerebral cortex and cells gradually die. The disease causes memory loss and things that 

were obvious before will be difficult for the sufferer. Alzheimer's disease also affects next of 

kin to a large degree; they will have to take a great responsibility. The next of kin are entitled 

to support from healthcare. 

Aim: The aim was to highlight next of kin’ experiences of healthcare to their family members 

with Alzheimer’s disease. 

 Method: The study was based on narratives, which in this case means analysis of 

autobiographies. Five biographies were analyzed in accordance with Dahlborg-Lyckhage 

Results: Four categories and eleven subcategories emerged which were based on what the 

next of kin had experienced. The experiences were reflected in four categories: 

powerlessness, joy in caring, grief and lack of trust. This result shows gaps in knowledge and 

treatment of relatives. To make it easier for the next of kin caregivers should for example 

provide information on the course of the disease, get individual support and caregivers should 

take next of kin seriously. 

Conclusion: Alzheimer’s disease affects the entire family. It is important that nurses take 

their responsibility by providing information and support to the next of kin so that they can 

better deal with the situation. The next of kin are an important part of the sufferer's life and 

have influence for the development of the disease. 
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INLEDNING 
Alzheimers sjukdom är en sjukdom som främst drabbar äldre personer men den kan även 

drabba yngre. Befolkningen i Sverige blir allt äldre och därmed förväntas allt fler få 

Alzheimers sjukdom. Det beräknas att insjuknande i Alzheimers sjukdom kommer att 

fördubblas till år 2050 (Ekman et al., 2007). Närstående blir påverkade både fysiskt, psykiskt 

och socialt. Närstående behöver stöd, när de mår bra ger det en bättre livskvalitet samt en 

positiv verkan på den sjukes sjukdomsutveckling. Samhället har en plikt att kunna möta de 

närstående med stödjande insatser enligt socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Sjuksköterskor 

möter dessa patienter och deras närstående inom de flesta verksamheter i hälso- och 

sjukvården. För att adekvat kunna möta och ge de närstående den vård och stöd de har rätt till 

behövs kunskaper om närståendes upplevelser av vården, vilket denna studie fokuserar på. 

BAKGRUND 

Historik kring Alzheimers sjukdom 
Demens innebär att personen på olika sätt får svårt att minnas och tänka, samt att tolka sin 

omgivning. Det finns olika typer av demenssjukdomar, Alzheimers sjukdom är en av dem. 

Alzheimers sjukdom hör till våra största folksjukdomar, varje år nyinsjuknar cirka 25 000 

personer. Idag finns omkring 150 000 personer i Sverige med demenssjukdom varav 

Alzheimers är allra vanligast (Ekman,S, 2007). Alzheimers sjukdom är uppkallad efter den 

tyska psykiatern och patologen Alois Alzheimer som upptäckte sjukdomen på en kvinna med 

minnesstörningar, hallucinationer, vanföreställningar samt tal- och skrivsvårigheter. Efter att 

kvinnan avlidit gjordes undersökningar av hjärnan och då upptäcktes abnorma förändringar i 

hjärnbarken (Armanius Björlin et al., 2002). Enligt Galimberti och Scarpini (2011) är omkring 

95 % av sjukdomsfallen orsakade av samspelet mellan genetiska faktorer och miljöfaktorer. 

Alzheimers sjukdoms tre faser  
Alzheimers sjukdom indelas i tre faser, tidig fas, mellanfas och sen fas (Armanius Björlin et 

al., 2002).  

Tidig fas  
Den tidiga fasen varar i mellan 1-4 år (Marcusson, J., Blennow, K., Skoog, I., & Wallin, A. 

2003). Enligt (Andrén, S., Hoffmann, D., & Skoog, C. 2008) börjar sjukdomen ofta med 

minnessvårigheter inom det episodiska minnet, som lagrar information för händelser. Den 

sjuke kan exempelvis glömma vilken middagsmat som serverades. Förmågan att tänka snabbt 

och klara av hög belastning under stress påverkas också tidigt i demenssjukdomen. Språkliga 

budskap kan förändras, den sjuke tappar den röda tråden i samtal och dessa tilltagande 

problem gör att den sjuke undviker att vistas i miljöer där den bristande 

koncentrationsförmågan kan avslöjas (Marcusson et al., 2003). Det är vanligt att den sjuke 

döljer sina problem genom att exempelvist säga att han eller hon har ont i ögonen vid läsning 

istället för att erkänna koncentrationssvårigheter (Ragneskog, 2011). 

Mellanfas  
Mellanfasen varar mellan 2-5 år (Marcusson et al., 2003). I denna fas försvinner närminnet 

ytterligare och förmågan att känna igen ansikten försämras. Det blir allt svårare för den sjuke 

att klara sig själv i vardagen. Finmotoriken försvinner successivt vilket leder till problem med 

att klara hygien och kroppsvård samt svårigheter med påklädning. Det krävs ständig tillsyn 

och kravet på omgivningen ökar då en bristande sjukdomsinsikt finns. Svårigheter uppstår så 

som att förstå det som sägs och glömma namn på barn, barnbarn och vänner (Andrén et al., 
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2008). Talet blir obegripligt, den sjuke tappar ord i meningar eller fastnar i ord (Ekman et al., 

2007). Desorientering i tid är vanligt och personen kan ofta fråga om tidpunkt. 

Minnesluckorna går från närminnet till längre bak i tid. Det framkommer även hallucinationer 

och vanföreställningar i denna fas (Andrén et al., 2008).  

Sen fas  
Den sena fasen varar i 1-4 år (Marcusson et al., 2003). I den sena demensfasen blir förmågan 

att fungera i vardagen så nedsatt att kontinuerligt omhändertagande är nödvändigt (Andren et 

al., 2008).  Marcussen et al. (2003) skriver att den sjuke är helt oförmögen att klara sin 

personliga hygien, har helt osammanhängande tal eller är totalt stum. Detta stadie är 

vårdkrävande, den sjuke behöver hjälp med matning, påklädning och toalettbesök. Den sjuke 

blir successivt passiv, svårkontaktad och sover mer än tidigare. Nu kan den sjuke inte 

orientera sig i sin vanliga miljö, känner inte igen anhöriga och får ofta svårigheter med att 

tillgodogöra sig föda, kroppens funktioner avtar successivt (Ekman et al., 2007) 

Närståendes situation  
Genomgående i detta arbete används begreppet närstående. Begreppet anhörig förknippas ofta 

med släktskap. Enligt Socialstyrelsen (2004) är anhörig en person inom familjen eller bland 

de närmaste släktingarna. Nödvändigtvis behöver det inte vara de anhöriga som står den sjuke 

närmast. Därför används numera beteckningen närstående i stor omfattning (Ragneskog, 

2011). En närstående är enligt Socialstyrelsen (2004) en person som individen anser sig ha en 

nära relation till. Demenssjukdomarna har ofta kallats de anhörigas sjukdom. Att vara 

närstående till en person med Alzheimers sjukdom innebär ofta att vara hårt utsatt. Hela 

familjen drabbas och måste inta nya roller, detta påverkar de närstående både psykiskt, fysiskt 

och socialt. Enligt Statens offentliga utredningar (2008/09:82) finns risk för försämrad 

livskvalité. Vårdare till en familjemedlem med Alzheimers sjukdom befinner sig i en 

risksituation, det finns risker för utmattning, överansträngning, uppgivenhet och i med detta 

även egen sjukdom (Statens offentliga utredningar, 2003:47). En tidigare studie beskriver att 

närstående känner att de inte har tid för fritidsaktiviteter och egna intressen och det påverkar 

dem psykiskt. Närstående upplever att de bortser från sin egen hälsa för tiden räcker inte till 

(Vellone, Piras, Talucci & Cohen, 2007). De känner att det är en plikt att ta hand om den 

sjuke och att ha ständiga skuldkänslor är vardagliga bekymmer (Wehtje Winslow, 2003). De 

närstående upplever även känslor av förlust skuld och oro över vårdkvalitén deras 

familjemedlemmar får när de flyttar till vårdinrättningar (Garity, 2006).  

Betydelsen som den närstående har i den sjukes liv är stor, när det gäller alla symptom 

behöver den sjuke stöd för att klara vardagen. Minnessvårigheterna hos den sjuke gör att den 

närstående behöver ha tålamod. Personlighetsförändringen utsätter den närstående för stress, 

sorg samt en ständig vaksamhet (Andren et al., 2008). Samtidigt som det är påfrestande att 

vårda sin familjemedlem och hålla humöret uppe för de närstående så har det en positiv 

betydelse på den sjukes symptom. Eftersom den närståendes hälsa riskerar att försämras samt 

att den påverkar familjemedlemmens sjukdomsutveckling är det viktigt att den närstående och 

dennes problem så som stress och oro får en central plats i vården (Johansson, 2007).  

Enligt Statens offentliga utredningar (SOU 2003:47) uttrycker de närstående att stöd som är 

viktigt är ekonomiskt stöd och psykologiskt stöd.  Information på olika nivåer om sjukdomen 

och samhällets insatser samt en önskan om en kontaktperson och  individuellt utformade 

avlastningsinsatser. 
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Sjuksköterskans stöd 
Enligt § 10 i socialtjänstlagen (SFS 2001:453) har en närstående som vårdar en 

familjemedlem rätt till stöd. Andren och Bonli (2008) menar att sjuksköterskan kan ge 

information och stöd, hjälpa närstående att få någon form av avlastning exempelvis dagvård 

eller korttidsboende. En annan uppgift är att vara ett stöd i det svåra beslutet att lämna sin 

familjemedlem till vårdinrättningar när det finns behov. Enligt nationella riktlinjer för vård 

och omsorg vid demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2010) ska närstående erbjudas möjligheter 

till utbildnings- och stödprogram. Sjuksköterskan behöver enligt kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska, finnas till hands för information och utbildning och visa empati, 

lyhördhet och respekt inför de anhöriga (Socialstyrelsen, 2005).   

Stöd till närstående kan ges på olika sätt. Samhällets stöd syftar till att synliggöra de 

närståendes situation, att förebygga utbrändhet samt att underlätta och skapa goda livsvillkor, 

som exempelvis minska stress och ge möjlighet för avlastning så att den närsteånde kan ha en 

fritid (Statens offentliga utredningar, 2003:47). Genom socialtjänstlagen (SFS 2001:453) har 

samhället ett ansvar genom att samordna, planera och ge stöd till närstående. Stödet skall 

finnas tillgängligt där närstående finns och skall vara anpassat efter de behov den enskilda 

individen har (Socialstyrelsen, 2010). I detta arbete som fokuserar på all vårdpersonal 

används termen vårdpersonal där både omvårdnadspersonal samt läkare ingår. I 

resultatdiskussionen lyfts sjuksköterskans roll. 

Känsla av sammanhang  
Antonovsky (1991) talar om känsla av sammanhang, KASAM. Författaren menar att en 

individ aldrig är helt frisk eller helt sjuk utan att det hela tiden rör sig emellan de två polerna. 

Beroende av vilken grad KASAM individer har befinner de sig mellan frisk och sjuk. 

KASAM består av tre komponenter: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Faktorer 

som ger en god prognos för en hög grad av KASAM är att kunna förstå omvärlden, se sin 

egen roll och möjliga handlingsalternativ, se ett meningsfullt mönster eller sammanhang i 

livet (Antonovsky, 1991). För närstående som är vårdare är det viktigt att fokusera på det 

friska i individen snarare än det sjuka. Det är därför viktigt att få hjälp och stöd att lära sig 

fokusera på det som upplevs hälsofrämjande istället för att fastna i det negativa (Antonovsky, 

1991). Vilken copingförmåga individen har är avgörande för hur de bemöter påfrestningar i 

livet. Som sjuksköterska är det viktigt att ge de närstående möjlighet till delaktighet i vården 

så att de känner sin egen roll samt sammanhang i den. Ett starkt KASAM stärker känslan av 

att hantera stress i svåra situationer (Johansson, 2007). 

PROBLEMFORMULERING 
När en person insjuknar i Alzheimers sjukdom förändras livet, både för den sjuke och de 

närstående. Alzheimers sjukdom och demens kallas ”de anhörigas sjukdom”. Personligheten 

förändras och närstående får bära ett stort ansvar eftersom personen med  Alzheimer sjukdom 

inte kan ta vara på sig själv. Den sjuke får minnesstörningar och isolerar sig från verkligheten. 

En person med Alzheimer sjukdom går igenom flera möten med sjukvården tillsammans med 

närstående. Tidigare forskning visar att närstående till patienter med Alzheimer är utsatta för 

både psykiska, fysiska och sociala påfrestningar. Den närstående har rätt till adekvat stöd för 

att upprätthålla egen hälsa och välbefinnande. Det är därför viktigt att studera de närståendes 

upplevelser av vården för att kunna ge det stöd som behövs för att de ska kunna upprätthålla 

hälsa och välbefinnande i situationen. Denna studie fokuserar därför på de närståendes 

upplevelser av vården. 
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SYFTE 
Syftet var att belysa närståendes upplevelser av vården när en familjemedlem har Alzheimers 

sjukdom. 

METOD 
Studien bygger på kvalitativ metod, analyser av berättelser, narrativer. Den metod som har 

valts till detta arbete är självbiografistudie beskriven av Dahlborg – Lyckhage (2006). Det är 

en kvalitativ metod som har till syfte att förstå mänsklig kommunikation och språk i skilda 

sammanhang i såväl tid som rum (Skott, 2004). Att analysera handlar om att utreda hur 

textens olika delar hänger ihop i en berättelse, det handlar om både analys och tolkning. I en 

analys kan det fokuseras på det latenta och det manifesta innehållet där det latenta innehållet 

innebär det underliggande meningarna i texten och det manifesta det självklara innehållet i 

texten (Dahlborg – Lyckhage, 2006). I denna studie fokuseras både det latenta och manifesta 

innehållet. 

Urval och Datainsamling 
För att hitta självbiografier användes Högskolan Väst biblioteks sökbas Primo och sökorden 

Alzheimers* samt biografi*. Totalt erhölls 13 träffar varav fyra böcker svarade mot syftet. 

Inklusionskriterierna var att biografierna var ur ett anhörigperspektiv och skrivna på svenska. 

Biografier från 1992 och tidigare exkluderades. De fyra utvalda biografierna lästes enskilt av 

båda för att noggrant kontrollera om de stämde överens med angivna kriterier och syftet med 

denna studie. En av dessa biografier (Bäsen, 2005) exkluderades som inte svarade mot syftet. 

Ytterligare en osystematisk sökning gjordes där en biografi inkluderades. Totalt analyserades 

fyra biografier; en skriven av make, två skrivna av maka och en skriven av dotter. Detta ger  

en brett perspektiv på närståendes upplevelser. 

Analys  
Denna studie bygger på analyser av berättelser, metoden som valts är Dahlborg – Lyckhage, 

(2006) att analysera berättelser. Första steget i en analys av självbiografier är att se textens 

helhet. De fyra självbiografierna lästes i sin helhet av båda författarna enskilt för att få en 

helhetsbild. Biografierna lästes utan förutfattade meningar då det är viktigt eftersom det kan ta 

över analysen genom att redan innan ha en bild av hur resultatet ska bli. Den andra fasen i 

analysen handlar om att välja ut meningsbärande delar. I de biografier som lästes enskilt 

valdes meningsbärande enheter ut först var för sig, det valdes ut citat som svarade på 

frågeställningar och syfte efter att ha fört en dialog med texten. De meningsbärande delarna 

skrevs ner och diskuterades sedan mer ingående tillsammans av båda. De meningsbärande 

delarna jämfördes med varandra, genom att göra nyckelord från dem kunde de jämföras 

beträffande likheter och skillnader. I denna analysdel pendlades det mellan helhet och delar 

för att få ett bra resultat. Ur nyckelorden framkom sedan 11 underkategorier. Dessa 

underkategorier rubricerades utefter vilken upplevelse det handlade om och citat togs fram ur 

biografierna för att stärka resultatet. Utifrån underkategorierna kunde ett mönster utläsas som 

resulterade i 4 kategorier. I den tredje fasen sätts texten ihop till en helhet igen, det mönster 

som växt fram redovisas i resultatet. Exempel på hur analysen gick till från meningsbärande 

delar till underkategori och kategori visas i figur I. Det framkom 4 kategorier och 11 

underkategorier i studien.   
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Tabell I. Exempel på analys från meningsbärande delar till kategori baserat på exempel ur 

självbiografier som speglar upplevelser av vården när en familjemedlem har Alzheimers 

sjukdom. 

Meningsbärande delar Nyckelord Underkategori Kategori 

Den ledighet jag får kommer bli svår 

för mig, jag är rädd för att hon 

kommer bli sämre av att vara där, 

måtte det inte bli så. Ska tala med 

dom i morgon så dom tar speciellt 

väl hand om henne, kan hon inte få 

en speciell kontaktperson? 

Ledigheten 

kommer bli 

svår för mig, 

rädd att hon 

kommer bli 

sämre.  

 

Ängslan 

 

Brist på tillit 

Det känns skönt att han kommer att 

få bo på en plats där lamporna alltid 

är tända. Här kommer han alltid att 

möta snälla, utvilade människor 

oavsett vilken tid på dygnet han 

vaknar, det går inte att hitta bättre 

boende för honom. 

 

Känns skönt, 

här kommer 

han alltid möta 

snälla, utvilade 

människor 

oavsett tid på 

dygnet. 

 

Trygghet 

 

Ljuspunkter 

Etiska överväganden 
I Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk anges att det är tillåtet att citera 

litterära verk om de är offentliggjorda, om god sed efterföljs och ändamålet är motiverat (SFS 

1960:729). Samtliga böcker är offentliggjorda i denna studie. Det är viktigt att förtydliga vem 

av de närståendes upplevelser som citeras och därför anges referens i varje enskilt citat. 

RESULTAT 
Resultatet redovisas i kategorier och underkategorier, dessa redovisas i tabell II. De beskriver 

de upplevelser som de närstående beskrev i de självbiografier som lästes. Det manifesta 

innehållet presenteras över citaten och det latenta innehållet representeras under citaten.  

 

Tabell II. Översikt av de kategorier och underkategorier som framkom i analysen. 

Kategori Underkategori 

Vanmakt Hjälplöshet 

Brist på respekt 

Ljuspunkter Lättnad 

Trygghet 

Beundran 

Sorg Svartsjuka 

Skuldkänslor 

Brist på tillit Frustration 

Besvikelse 

Ängslan 

   

Vanmakt 
De närstående upplever vanmakt i vården. Vanmakt beskrevs som känslor av att inte kunna 

göra något åt situationen de befann sig i, upplevelser som de då uttryckte var hjälplöshet, brist 
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på respekt, och ilska. De närstående upplevde vanmakt när de i vården kände sig underlägsna 

och osynliga.  

Hjälplöshet 
De närstående upplevde hjälplöshet när de inte kunde påverka vården av den sjuke. De 

upplevde även hjälplöshet gentemot sig själva då de ansåg att de inte kunde hjälpa sina 

familjemedlemmar. Upplevelser av att inte ha situationen under kontroll påverkade närstående 

psykiskt. En närstående upplevde hjälplöshet när hans fru inte längre fick bo på det boende 

hon gjort tidigare, utan de förvisade henne på grund av att hon var sämre och 

rymningsbenägen. Den närstående kunde inte göra något åt denna situation och kunde inte 

heller ta hand om sin fru själv utan hjälp. Följande citat belyser denna upplevelse av 

hjälplöshet. 

 

Jag tog hem Maria men hon var inte sämre då än tidigare, att nu förvisa henne från 

Östergården tycker jag är orättvist, där fanns andra som var betydligt sämre. Alla med denna 

sjukdom blir ju sämre var man inte beredd på det? Östergården har alltid haft många 

patienter, kanske för många då, ”flickorna kan inte hålla reda på alla” det är det som gör 

vården svår (Larsson, 1994, s.130). 

I detta citat kan en vanmakt tydas gentemot den närstående som lämnades ensam att vårda sin 

fru på grund av en försämring i hennes sjukdom. Den närståendes kände sig hjälplös då han 

ensam fick vårda sin fru.  

Brist på respekt 
De närstående upplevde brist på respekt från vårdpersonal när de ansåg att deras 

familjemedlemmar blev dåligt behandlade i vården. De var själva tvungna att säga ifrån då de 

ansåg att vården var fel inriktad till deras familjemedlemmar och sig själva. De upplevde även 

att vårdpersonalen var vårdslösa. De närstående upplevde att vårdpersonalen vid ett flertal 

tillfällen inte visat respekt och att de nonchalerade deras frågor, funderingar och åsikter kring 

vården för deras närstående och stödet till dem själva. Följande citat belyser en upplevelse av 

brist på respekt.  

Jag är liksom mamma helt ovan vid sjukhusmiljön och vet ytterst lite om sjukdomar och deras 

behandling. Och jag litar inte på vården. Jag måste ju tex påpeka om drickandet. Jag tycker 

skötarna fortfarande är för hårdhänta med mamma vid toalettbesöken. Dom borde vara 

varsammare och låta henne hjälpa till själv. Och det har varit svårt att tala med någon, dom 

har inte velat lyssna (Landelin, 2005, s.38).  

Citatet belyser upplevelsen av brist på respekt från vårdpersonalen samt hur detta faller inom 

kategorin vanmakt. Vanmakten synliggörs när de närstående inte kan påverka vården. Den 

närstående upplevde att hon inte litar på vården som hennes familjemedlem fick. 

Vårdpersonalen lyssnade inte på den närstående och var hårdhänt vid omvårdnaden av den 

sjuke. Den närstående upplevde då brist på respekt. 

Ilska 
Ilska upplevde de närstående när de inte fick den hjälp de behövde av vården. Detta gällde 

både hjälp till den sjuke samt till sig själv. När det gick lång tid och tog mycket krafter av de 

närstående för att förklara problematiken för vårdgivare upplevde de ilska. De närstående 

upplevde att ingen förstod deras problematik och efter samtal med olika instanser fick de till 

slut nog och kände att en ilska infann sig. De upplevde ilska när de hade blivit nekade, sårade 

eller kränkta, det var starka och obehagliga upplevelser. Ilskan upplevdes även hos de 

närstående när de kände sig orättvist behandlade och maktlösa. Följande citat belyser 

upplevelsen av ilska. 
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Senaste budet från kommunen fick mig att tappa tron fullständigt. Den rara flickan som ska 

föreställa hjälpa mig, ringde och berättade glatt att hon nu kontaktat Dalarö kyrkas 

pensionärsförening. Eventuellt skulle Ingemar få gå med dem på någon av deras promenader. 

Vore inte det en trevlig idé? HELLO ANYBODY HOME?! Avlastning var det jag sökte. 

(Alsterlund, 2010, s. 149). 

Den närstående upplevde ilska genom att hon inte fick den hjälp hon behövde. Den närstående 

blev nekad samt kände sig maktlös, den närstående var trött på att söka vården och förstod 

inte hur detta erbjudande kunde vara ett avlastningsförslag. 

 

Ljuspunkter 
I kategorin glädje i vården framkom det att de närstående känner en glädje i vården när den 

fungerar. De beskriver känslor som lättnad, trygghet och beundran. 

Lättnad 
När närstående upplevde att de fick den rätta hjälpen för deras enskilda behov kände de en 

lättnad. De upplevde även lättnad när de fick stöd och information eller utbildning av 

vårdpersonalen. Den lättnad de upplevde var som en sten som lättade från bröstet. Närstående 

beskrev hur de kunde andas ut och ta hand om sig själva mer än att endast vara 

anhörigvårdare.  Följande citat belyser en upplevelse av lättnad. 

Den andra oktober 2001 kommer silviasystern Anna ut till oss på Dalarö. Jag hämtar henne 

vid busshållsplatsen intill vårt hus, hon utstrålar lugn, trygghet och värme. Anna kan vara 

cirka tio år yngre än jag men jag känner direkt att jag får förtroende för henne. Hon berättar 

att hon har många år i yrket, hennes ansikte är vackert och hon har lätt till skratt. Att 

Ingemars humör ibland kan vara besvärligt är ingenting som skrämmer henne. Ååå vad jag 

verkligen önskar att hon ska stå ut med oss. Bättre går i alla fall inte att ordna för Ingemars 

del (Alsterlund, 2010, s. 188). 

Lättnaden visade sig hos den närstående när hon äntligen fick den hjälp hon behövde, 

avlastning av anhörigvårdandet, utifrån detta upplevde den närstående glädje i vården.  

Trygghet 
De närstående beskrev en upplevelse av trygghet när vårdpersonalen var professionell i sitt 

arbete och visade att de kunde ta hand om den sjuke på ett bra sätt. De upplevde även trygghet 

när de själva kände sig otillräckliga och fick den hjälp de ansåg sig behöva. Information och 

kunskap gjorde att de närstående upplevde trygghet. Den trygga relationen upplevde de 

närstående var viktig för deras välmående. Andra positiva känslor var välmående och säkerhet 

när de upplevde tryggheten. Följande citat belyser upplevelsen av trygghet.   

Det känns skönt att han kommer att få bo på en plats där lamporna alltid är tända. Här 

kommer han alltid att möta snälla, utvilade människor oavsett vilken tid på dygnet han 

vaknar, det går inte att hitta bättre boende för honom 

 (Alsterlund, 2010, s.265). 

Den närstående upplevde trygghet i vården när familjemedlemmen var på ett boende där de 

var professionella och snälla. Den närstående upplevde att detta var det allra bästa alternativet 

för sin familjemedlem.   

Beundran 
Beundran upplevde de närstående till de som orkade arbeta med den sjuke och andra övriga 

personer med samma sjukdom. De närstående uppskattade vårdpersonalen som hade goda 

egenskaper, var kompetenta och begåvade. Detta upplevde de närstående när vården var som 

de förväntade att den skulle vara och fick den hjälp de behövde. Följande citat belyser 

upplevelsen av beundran.  
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Jag beundrar dem som orkar arbeta i denna skuggornas värld på ett alldeles självklart sätt 

delar de med sig av sin inneboende ömhet, kan liksom inte låta bli att vara medmänniskor. 

Kanske får dom också något tillbaka något dyrbart som inte kan mätas eller vägas men som 

byggs som gåvor mellan människor vid de yttersta gränserna (Isaksson, 1994, s.221). 

Den närstående beundrar vårdpersonalen som har orken att arbeta med sin familjemedlem, 

både på grund av att sin egen ork tynat bort samt en beundran av att få avlastning för sig själv. 

En god känsla av välbefinnande trots situationen med en sjuk familjemedlem infann sig hos 

de närstående när dessa känslor framkom. 

Sorg 
De närstående beskrev en sorg vid tillfällen när vårdpersonalen är inblandad och gentemot sig 

själva och deras upplevelser i samband med vården. Sorgen de upplevde tog mycket kraft från 

de närstående. Upplevelserna de beskriver är svartsjuka och skuldkänslor.  

Svartsjuka 
Närstående upplevde svartsjuka gentemot vårdpersonalen när de inte fick den uppmärksamhet 

de ville ha från sina närstående. Upplevelsen kom när närstående kände sig bortvalda. De 

beskrev denna svartsjuka som en stark och obehaglig känsla som de aldrig tidigare känt. De 

upplever det jobbigt att deras familjemedlemmar ger någon annan mer uppmärksamhet och 

ömhet än dem själva. Följande citat belyser upplevelsen av svartsjuka. 

Jag tackade också förstås varmt och falskt. Bad henne att göra om försöket om hon hade tid. 

Men hon skulle inte vara där så länge. Hela vägen hem på bussen satt jag och kokade av 

vanmäktig svartsjuka. Varför hade han klappat henne på kinden när han aldrig klappar mig 

som läst för honom i veckor och månader, du är löjlig sa jag till mig själv. Var glad att han 

kan få någon glädje överhuvudtaget. Men jag kunde inte vara glad åt det, inte just idag, 

löjlig? Än sen? (Isaksson, 1994, s.188). 

I detta citat belyses den närståendes upplevelse av svartsjuka, även hennes upplevelse av att 

inte kunna vara glad åt den glädjen familjemedlemmen haft. En sorgsen ton framkom i 

upplevelsen, av att inte förstå sina egna känslor. De närstående kände att de inte glädjas åt sin 

familjemedlems lycka som de tidigare gjort. 

Skuldkänslor 
Skuldkänslor upplevde närstående när de var tvungna att lämna över sina familjemedlemmar i 

andras händer. Närstående upplevde att de gjorde något som var fel, möjligtvist att de skulle 

kämpa ytterligare en tid med sina familjemedlemmar utan hjälp. Närstående upplevde att de 

kunde göra deras familjemedlem sämre i sin demenssjukdom och att det blev distans emellan 

dem. De upplevde att de svek sin familjemedlem. Följande citat belyser upplevelsen av 

skuldkänslor.  

Jag snörvlade och snorade hela tiden medan jag packade kläderna, E låg på sängen lugn 

tillsynes och alldeles klar frågar han mig, varför gråter du? Jag tycker det är förfärligt att jag 

måste lämna över dig i andras händer (Isaksson, 1994, s.147) 

Närstående upplever skuldkänslor i och med överlämnandet till vården samtidigt som hon är 

mycket ledsen och förtvivlad över det, en upplevelse av sorg. 

Brist på tillit 
Livssituationen förändras när en närstående insjuknar i Alzheimers sjukdom. De närstående 

beskrev upplevelser av brist på tillit till vården. De närstående litade inte på vården de fick, 

upplevelserna framträdde när de närstående inte ansåg att vården var bra nog. Upplevelser 

som beskrev detta är frustration, besvikelse och ängslan. 
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Frustration 
Närstående beskrev hur de upplevde frustration när ingen lyssnade och förstod deras 

problematik. Frustrationen var en negativ upplevelse. De upplevde att olika vårdinstanser inte 

förstod vad de menade samt att hjälpen som kunde erbjudas var otillräcklig eller fel inriktad. 

En okunskap hos vårdpersonalen lämnade också de närstående frustrerade. Upplevelsen av 

frustration kom när de strävade efter något för sina familjemedlemmar eller sig själva och 

blev hindrade i detta antingen av vårdpersonalen eller kommunen. 

De upplevde att de inte fick individuell hjälp utan att kommunen kom med förslag som inte 

under några omständigheter kunde passa deras livssituation. De närstående ansåg vid flertal 

tillfällen att läkarna inte hade kunskap om deras familjemedlemmars Alzheimers sjukdom. 

Följande citat belyser upplevelsen av frustration. 

En typisk doktor duktig som vet allt så himla bra, han frågar Ingemar hur han mår, självklart 

svarar Ingemar att han mår finfint, men din fru säger att du sover hela tiden, Ska hon säga 

utbrister han med förtrytelse, det är hon som sover bort halva förmiddagen. Sedan började 

läkaren diskutera med Ingemar om vilka läkemedel han äter, Inte sjutton åt han några 

mediciner inte, han är ju idrottsman. Suck! Att läkarna inte kan lära sig basfakta om hur 

demenssjukdomar fungerar (Alsterlund, 2012, s.214). 

Citatet belyser frustrationen över okunskapen hos läkaren som den sjuke har ett möte hos. 

Detta lämnar också de närstående frustrerade med brist på tillit till vården. De närstående 

kände att deras egna kunskap var bättre än vårdpersonalens och de kände inte att de fick dela 

med sig av den.   

Besvikelse 
De närstående beskrev upplevelser av besvikelse i samband med att de kände sig svikna av 

vårdpersonalen, när önskningar eller förhoppningar inte gick i uppfyllelse eller misslyckades. 

De upplevde besvikelse när resultatet av vården inte blev som de väntat sig eller när vården 

helt uteblev. De närstående hade positiv inställning till vården till en början men efter att 

vården inte var som förväntat upplevde de besvikelse. 

Jag är oerhört besviken, jag har kämpat hårt denna veckan och de gångna veckorna med alla 

civiliserade medel och med all min uppfinningsrikedom, jag har väluppfostrat försökt hjälpa 

och stöda mamma och glatt mig åt att jag lyckats åstadkomma ett samarbete men 

slutresultatet är detta. Mamma plågas bara mera jag tvingas se hur hon pinas medan 

vårdpersonalen nonchalerar mig (Landelin, 2005, s. 91-92). 

Citatet belyser en närståendes upplevelse av hur hon kämpade för att få den bästa vården till 

sin familjemedlem men upplevde hur personalen inte tog henne på allvar och att de 

nonchalerade den närståendes frågor och närvaro. Besvikelsen framkom när hoppet tynade 

bort, den närstående förväntade sig mer av vårdpersonalen.   

Ängslan 
Ängslan upplevde de närstående i samband med vården. Upplevelser av ängslan framkom när 

de var bekymrade över sina familjemedlemmar när det gällde deras tillstånd och till hur 

vårdpersonalen behandlar dem. En ängslan över om det fanns tillräckligt med personal för att 

ge en optimal vård upplevde de närstående också. De beskrev även upplevelser av ängslan för 

att deras familjemedlemmar blev sämre om de inte var i närheten. De upplevde även ängslan 

när de blev nekade vård. Följande citat belyser en upplevelse av ängslan. 

Den ledighet jag får kommer bli svår för mig, jag är rädd för att hon kommer bli sämre av att 

vara där, måtte det inte bli så. Ska tala med dom i morgon så dom tar speciellt väl hand om 

henne, kan hon inte få en speciell kontaktperson? (Larsson, 1994, s.58). 

I citatet belyses hur en närstående kände ängslan då han lämnade sin familjemedlem till ett 

växelboende för att själv vila upp sig. Ängslan över att vårdpersonalen inte skulle ta väl hand 

om familjemedlemmen samt att familjemedlemmen skall bli försämrad framstod, rädslan har 
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ett samband med bristande tillit. De närstående förlitade sig på sig själva och vågade inte 

lämna ifrån sig sina familjemedlemmar, det hade ett samband med tidigare negativa 

upplevelser av vården de fått. 

DISKUSSION 
Syftet med denna studie var att belysa närståendes upplevelser av vården när en 

familjemedlem har Alzheimers sjukdom. 

Metoddiskussion 
Eftersom närståendes upplevelser var i fokus gjordes en analys av biografier som gav 

information om hur de närstående  upplevde i samband med vården. Metoden i denna studie  

bygger på Dalborg-Lyckhages (2006) beskrivning av att analysera berättelser (narrativer).  

Dalborg-Lyckhage(2006) menar att en biografi är ett material som beskriver hur människor 

erfar  världen eller delar av den, och utgör en källa för analyser som syftar till att ta del av hur 

människor i olika skeden i livet erfar sin värld. De utgör livsbeskrivningar som både kan vara 

skrivna i ett underhållande och upplysande syfte  men innehåller ofta rikliga beskrivningar av 

hur människor erfar sin vardag. Därför utgör biografierna ett intressant material även i ett 

vetenskaplig syfte. Att genomföra denna studie med en sammanställning av vetenskapliga 

artiklar hade medfört att författarna redan tolkat upplevelserna en gång tidigare och detta hade 

färgat resultatet, därmed valdes analys av berättelser (narrativer) som den bästa för detta 

ändamålet. Självbiografier utgör en god tillförlitlighet då de är direkt upplevda beskrivningar. 

Dahlborg-Lyckhage (2006) påpekar dock att vara uppmärksam på författarens förkunskaper 

inför läsandet av biografierna. Den viktigaste förutsättningen för resultatet är att biografierna 

läses med ett öppet sinne och att de blir lästa som helhet. I denna studie har inte eventuella 

resultat diskuterats i förtid och det var enighet mellan oss i vilka meningsbärande enheter som 

framkom. Självbiografierna lästes igenom av oss båda på var sitt håll för att stärka 

tillförlitligheten i studien. De meningsbärande delarna bearbetades sedan tillsammans. Fokus 

låg på både det latenta och manifesta innehållet i biografierna. Dahlborg-Lyckhage (2006) menar 

att det är viktigt med källkritik.  Det är viktigt att använda sig av primärkällor vilket denna 

studie bygger på. Trots användning  av primärkällor måste det ställas källkritiska frågor så 

som: kan minnet hos författarna vara reducerat, kan det finnas bakomliggande syften till 

publiceringen, finns det över eller underdrifter. Tillsammans har dessa källkritiska frågor 

diskuterats och bearbetats eftersom biografierna kan vara färgade beroende på dessa faktorer. 

Resultatet skulle därför kunna bli annorlunda i en annan liknande studie. För att stärka 

tillförlitligheten i analysen har båda läst och diskuterat kring biografierna och meningsbärande 

delar samt redovisas både latent och manifest innehåll. 

    

Genom att ha syftet i tankarna under tiden biografierna lästes och analyserades framkom 

meningsbärande delar som belyser närståendes upplevelser och var relevanta i studien som 

gjordes. Självbiografierna som användes  i studien var skrivna mellan 1993-2011. Det valdes 

att inte analysera biografier äldre än 20 år eftersom det ansågs relevant med fakta som var 

relativt ny. Två av biografierna var skrivna av en maka, en biografi var skriven av maken, och 

två biografier var skrivna av dotter. Detta för att få ett så brett perspektiv som möjligt på 

problemet. En av självbiografierna exkluderades eftersom den ansågs ej vara relevant till 

studien. Den var skriven om hur äldre däribland hennes mor behandlas i sjukvården rent 

generellt snarare än hennes egna upplevelser.  Analys av fyra biografier ansågs vara 

tillräckligt för att få en bild av upplevelser i samband med vårdsituationer. Detta är dock  inte 

tillräckligt för att kunna dra generella slutsatser av resultatet med tanke på tidsram och det 

begränsade antalet självbiografier.  
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Resultatdiskussion 
Diskussionen utgår ifrån kategorierna; vanmakt, ljuspunkter, sorg och brist på tillit. 

Vanmakt 
Resultaten visar att de närstående upplevde vanmakt när de kände att de inte kunde göra något 

åt den rådande situationen. Känslor som uttrycktes var hjälplöshet, brist på respekt och ilska. 

De närstående upplevde att de var utsatta och att vården de blev erbjuden inte var tillräcklig. 

De närstående upplevde ilska när de kände att det gick över en viss gräns och att de kände sig 

utmattade av att jaga vården. När de själva var tvungna att säga ifrån i vården framstod  

bristande förtroende hos dem, detta var utmattande. Armanius-Björlin et al. (2002) menar att 

personalen kan hamna i samma stressituation som de närstående. Deras ibland respektlösa 

bemötande och negativa attityder som gör att de närstående upplever dessa känslor kan bero 

på brist på adekvat utbildning och kontinuerlig handledning i en svår vårdsituation. Det kan 

också bero på att personalen inte finner någon mening i sitt arbete med de dementa och 

närstående (Armanius-Björlin et al., 2002). Sjöbeck (2004) menar att det behövs ökad 

kunskap om såväl demenssjukdomarna som deras konsekvenser både för den enskilde och 

samhället för att vården ska bli så bra som möjligt. Information, rådgivning och stöd som 

gäller kontinuerlig vård är sjuksköterskans uppgift att förmedla och skall fungera för att 

undvika dessa upplevelser. Det är viktigt för den närstående att bli bemött på ett bra sätt av 

vården (Johansson, 2007). Det är inte endast vilken vård som närstående erbjuds som spelar 

roll för om de upplever vanmakt men risken för att uppleva denna känsla förstärks vid ett 

dåligt bemötande. Demensvård är ett tungt område där sjuksköterskan hela tiden behöver ta 

ställning till svåra problem och sträva efter ett gott och etiskt riktigt och värdigt bemötande av 

de sjuka och närstående (Armanius-Björlin et al., 2002). Det saknas en långsiktighet och 

struktur i stöd till närstående (Johansson, 2001) vilket kan ge upplevelser av vanmakt.   

 

Enligt Socialstyrelsen (2010) ska sjuksköterskan informera om vilka typer av stöd som finns 

att tillgå. Resultatet i denna studie visar att det inte alltid fungerar. De närstående kände sig 

ofta förbisedda och upplevde att de inte fick det stöd som de behövde. Enligt Antonovsky 

(1991) är det viktigt att de närstående är delaktiga i vården och då får en känsla av 

sammanhang. I detta avseende kan sjuksköterskan förbättra sitt arbete och ge individuellt 

anpassat stöd till de närstående för att de ska klara av den nya vardagen som utgår från att 

vårda en närstående med Alzheimers sjukdom. Stöd som sjuksköterskan kan ge är bra 

avlastningsförslag som passar varje enskild individ, sådana förslag kan exempelvist vara 

korttidsboende och dagverksamhet. Annat stöd som sjuksköterskan kan ge är information om 

sjukdomens utveckling och att ge de närstående fortlöpande utbildning, hänvisa de närstående 

till anhöriggrupper samt erbjuda en individuell kontaktperson. En regelbundhet i att träffa 

exempelvis en speciell sjuksköterska skulle med all säkerhet vara till stöd och trygghet för de 

närstående.    

Ljuspunkter 
Resultaten visade att de närstående upplevde ljuspunkter när vården fungerade 

tillfredsställande. Lättnad, trygghet och beundran var framträdande upplevelser som beskrevs. 

Dessa känslor uppkom i samband med att personalen var professionell i sitt agerande och 

hade kunskap om situationen de befann sig i. Även när närstående upplevde att de fick rätt 

stöd samt när de fick information och utbildning i sjukdomen upplevde de ljuspunkter. 

Sjöbeck (2004) menar att de närstående till patienter med Alzheimers sjukdom behöver mer 

stöd än närstående till patienter med annan sjukdom. När närstående fick stöd och när vården 

fungerade märktes det i biografierna att upplevelser av välbefinnande framstod. Att nå 

närstående syftar till att utifrån den enskildes situation försöka matcha insatser mot den 

närståendes behov av stöd. Det handlar om att skräddarsy insatser till gagn för närstående. 
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Individanpassning, flexibilitet och fortlöpande avstämning med närstående är ledstjärnor inom 

denna typ av vård. När de närstående beskrev detta som fungerande i biografierna beskrev de 

även att de mådde bättre psykiskt och upplevde vården som bra och tillmötesgående 

(Johansson, 2007). Sjuksköterskan skall med sin icke verbala och verbala kommunikation 

uttrycka tillit och trygghet (Armanius Björlin et al., 2004). Sjuksköterskan kan uttrycka 

trygghet och tillit genom att vara lugn, kunnig, och säker på sitt jobb. Att möta närstående 

med respekt är också en viktig faktor. 

 

Resultaten visade att det krävs trygghet för att uppleva ljuspunkter. Johansson (2007) menar 

att närstående behöver någon att ta stöd av, det vill säga en kontakt med kompetent personal 

som närstående ska kunna ta stöd av när tillvaron blir förändrad. Det visar även på vikten av 

kunskap hos vårdpersonal som avgörande för att uppleva trygghet. Ifall vårdpersonal var 

välutbildnade så skulle fler kunna känna dessa ljuspunkter som resultaten visar. De närstående 

får högre känsla av sammanhang när de själva kan vara delaktiga i vården (Antonovsky, 

1991). Delaktighet i vården ger även tillit till vården och vårdpersonalen. Detta skall 

sjuksköterskor eftersträva. En god utbildning framförallt om demenssjukdomar, 

kommunikation och samarbete med närstående bidrar till bättre möjligheter till 

självbestämmande för de sjuka (Armanius Björlin, 2004). 

Sorg 
Resultatet visar att upplevelser av sorg framkom när de närstående upplevde svartsjuka och 

skuldkänslor i vården. En tydlig sorgsen ton framkom i samband med dessa upplevelser. 

Närstående upplevde sorg över att inte ha gjort allt för den sjuke, de kände sig otillräckliga 

när de var tvungna att lämna ifrån sig sin familjemedlem i andras händer. De närståendes 

känslor var splittrade, de kände sig egoistiska då de lämnade över ansvaret till vården men 

samtidigt visste dom att deras familjemedlemmar fick bättre förutsättningar om dom själva 

var utvilade och friska. När de närstående upplevde känslor som de inte tidigare upplevt blev 

de även då sorgsna. Svartsjuka upplevde de gentemot vårdpersonalen när dessa hade fått 

uppmärksamhet på ett positivt sätt när de själva inte fick det. De uttryckte denna känsla med 

skam och sorgsenhet då de inte kände igen sin egen personlighet, något nytt hade tillstött hos 

dem. Andrén et al. (2008) menar att närstående kan visa svartsjuka mot vårdpersonalen när 

dessa vårdar den sjuke väl vilket kan göra att den närstående blir aggressiv och störande i sin 

förtvivlan över att inte kunna orka ta hand om den sjuke själv. Det är således viktigt för 

sjuksköterskan att närma sig de närstående med förståelse. Om sjuksköterskan bemöter 

närstående på rätt sätt med respekt och lyhördhet samt med kunskap om olika reaktioner hos 

anhöriga minskar risken för att olika typer av problem exempelvis att svartsjuka ska uppstå.  

 

Som sjuksköterska är det viktigt att stödja närstående för att motverka dessa upplevelser av 

svartsjuka och ängslan som framkom i resultatet. Det känslomässiga psykosociala stödet som 

närstående kan få bidrar till att minska depression, ångest, oro och skuldkänslor eller andra 

negativa psykiska symptom. Detta leder i sin tur till förbättring av tillvaron för den sjuke. De 

närstående ska få hjälp med tekniker för att möta den sjukes oro, aggressivitet och hur det går 

att avleda sina negativa känslor. Denna typen av träningsprogram minskar risken för stress 

och depression hos närstående (Lindgren, 2008). Det är viktigt att som sjuksköterska tänka på 

att det är bra om närstående får möjlighet att sätta ord på och beskriva sina känslor, då  kan 

sorgen kanske bearbetas och leda fram till en förståelse för vad som är bäst för den sjuke i det 

läge som de befinner sig i, även för att stärka sin känsla av sammanhang är det viktigt och på 

det viset få en bättre copingförmåga (Antonovsky, 1991). Regelbunda samtal med andra 

närstående och personal kan vara ett sätt (Aggestam & Ahlström, 2004). Denna hjälp behöver 

komma i god tid och skall även alltid planeras i samråd med de närstående och berörda. Det 

kan upplevas kränkande och sårande för en närstående som sliter och gör sitt bästa när 
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specialister kommer och talar om hur de skall göra (Ekman et al., 2007). Det är viktigt att 

sjuksköterskan förstår att de närstående har goda kunskaper om sina familjemedlemmar och 

skall vara en tillgång för god vård. Närståendes känsla av sammanhang stärks genom att 

sjuksköterskan låter dem bidra med sina kunskaper och detta är viktigt för att skapa en god 

miljö och bra kontakt med närstående.  

Brist på tillit 
Resultaten visar att närstående upplevde brist på tillit till vården. Upplevelser som framkom 

var frustration, besvikelse och ängslan. När de närstående upplevde att vårdpersonalen samt 

kommunerna inte uppfyllde de förväntningar de närstående hade resulterade det i brist på tillit 

till vården. Upplevelserna av brist på tillit visade sig vid tillfällen när de var rädda för att 

deras familjemedlemmar skulle försämras av vårdperioderna, bristande kunskap, brist på 

personal samt att bevittna dålig vård. Närstående kan uppleva svårigheter med relationen till 

personalen. De kan känna sig utanför och osäkra på vad de kan förvänta sig av personalen 

samt vad personalen förväntar sig av dem. Detta kan leda till missförstånd (Abrahamsson, 

2003). Missförstånd kan vara orsaken till ett bristande förtroende till den vård som erbjuds. 

Abrahamsson (2003) menar att närstående upplever att personalen inte efterfrågar deras 

kompetents och erfarenheter av vården vilket också bidrar till ett lågt KASAM som kommer 

att resultera i en sämre copingförmåga hos de närstående (Antonovsky, 1991). I det avseendet 

kan sjuksköterskan bli bättre på att möjliggöra ett samarbete snarare än att motarbeta som 

framkommer i dessa upplevelser av brist på tillit. Johansson (2007) anger att för att kunna 

åstadkomma en anhörigvänlig äldreomsorg krävs det ett omfattande och långsiktigt 

förändringsarbete där såväl den sjuke som den närstående ska bli sedda, bemötta med respekt 

och få erkännande för det som både den sjuke och den närstående gör. Ärligt bemötande så 

som att vara uppriktig gentemot de närstående och visa professionalitet samt att vara aktiv 

både i sitt lyssnade och agerande är viktiga förutsättningar för en förtroendefull relation 

(Armanius Björlin, 2004). Eftersträvas detta som sjuksköterska kan negativa upplevelser hos 

närstående minska avsevärt.    

Konklusion och praktiska implikationer  
Resultatet i denna studie visar att hela familjen drabbas när en person får Alzheimers 

sjukdom. De närstående upplever psykiska och fysiska påfrestningar under denna förändrade 

situation i livet både när det kommer till sig själva och i relation till vården. Upplevelserna 

kan i flera fall leda till ohälsa om de närstående inte får det stöd de behöver. Sjuksköterskan 

ska inte endast ge stöd till den sjuke utan även till de närstående. De närstående är en viktig 

del i den sjukes liv och har betydelse för sjukdomsutvecklingen. Denna studie visar att 

närstående upplevde brister i kunskaper och bemötande hos vårdpersonal. För att underlätta 

för de närstående ska vårdpersonalen ge information om sjukdomens förlopp, ge råd om olika 

insatser, ge stöd, visa kunskap inom området, visa förståelse för situationen, beakta de 

närståendes egna erfarenheter och kunskap samt visa respekt. Förslagsvis hade det för att få 

djupare kunskap inom området varit nödvändigt med ytterligare utbildning för sjuksköterskor, 

redan på grundutbildningsnivå. Fortlöpande kurser behövs sedan kontinuerligt till 

sjuksköterskor. Demenssjukdomar är vanliga och aktuell forskningsbaserad kunskap behövs 

för att möta denna patientgrupp och deras närstående i vården. Avslutningsvis visar resultaten 

även på positiva faktorer inom vården, som när vårdpersonalen visade på kompetens, lugn, 

trygghet och respekt upplevde de närstående också dessa känslor i sig själva. Således är det 

viktigt att som sjuksköterska alltid ha med sig det i tankarna. Resultatet i denna studie kan 

användas till att ge kunskap om närståendes upplevelser av vården när de har en 

familjemedlem med Alzheimers sjukdom. Resultatet kan även användas till övriga 

närstående. Det är viktigt för sjuksköterskor att ha kännedom kring närståendes upplevelser. 
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Studien kan bidra till att förbättra sjuksköterskors bemötande och öka kunskaperna om 

närståendes upplevelser av vården.  

 

Ytterligare forskning behövs, förslagsvis en större empirisk studie där det kan ställas öppna 

frågor samt följdfrågor. Det kan även vara viktigt att få ett bredare perspektiv från både yngre 

och äldre åldersgrupper då upplevelser kan skilja sig åt.     
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Bilaga 1 

 

 

 

Författare/år Titel Beskrivning 

Ahlsterlund, Edna, 2012  Den längsta ronden Edna beskriver sina 

upplevelser och sin kamp i 

samband med att hennes 

Make som dessutom var 

världskänd fick Alzheimers 

sjukdom. 

Isaksson, Ulla, 1994 Boken om E  Ulla skriver om hennes 

känslor, upplevelser och 

tankar kring hennes make 

som har Alzheimers 

sjukdom. 

Landelin, Linnea, 2005 Mammas sista vår Linnea beskriver hur hennes 

mamma vårdas under sin 

sjukhusvistelse, beskiver 

mycket lidande, sorg och 

missnöje. 

Larsson, Richard, 1994 År med Maria Richard skriver om sin fru 

Maria som insjuknat i 

Alzheimer sjukdom, om 

svårigheter i vårdandet samt 

om glädje och sorg.  


