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Introduktion: Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen. När befolkningen i 

världen blir äldre ökar även antalet personer som drabbas av sjukdomen. Symtomen som är 

karakteristiska för sjukdomen är minnesproblematik, nedsatt orienteringsförmåga, svårigheter 

med att utföra praktiska moment och att den språkliga förmågan blir nedsatt. Närstående är 

ofta den personen som tar hand om den drabbade och detta görs ofta i hemmet. Syfte: Syftet 

med litteraturstudien var att belysa närståendes känslor av att leva med en person med 

Alzheimers sjukdom i hemmet. Metod: Litteraturstudien genomfördes enligt Polit och Beck 

(2016) nio steg. Sökning av artiklar gjordes i databaserna PubMed och CINAHL vilket gav 

elva artiklar som svarade på syftet, sex kvalitativa och fem kvantitativa. Detta resulterade i 

fyra kategorier. Resultat: Litteraturstudiens resultat bestod av fyra kategorier, oro och rädsla, 

skuld och ilska, ensamhet och sorg samt hopp och meningsfullhet. Slutsats: Alzheimers 

sjukdom påverkar den närstående i många avseenden. Många av dessa känslor som 

framkommer under omhändertagandet kan påverka den närståendes hälsa och leda till en 

försämrad situation. Det är viktigt att sjuksköterskan uppmärksammar dessa känslor för att 

kunna stödja den närstående.  
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Introduktion  
Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen i Sverige (Ekman et al. 2011; 

Nordberg 2013a; Ring 2013; Skog 2009) och i världen (Richardson et al. 2013). Då 

befolkningen blir äldre kommer förekomsten av sjukdomen att öka (Ekman et al. 2011; 

Marcusson et al. 2011). I många fall bor den drabbade kvar i hemmet under en lång period och 

de närstående avsätter mycket tid till omhändertagandet (Ekman et al. 2011).   

Demenssjukdom  

Demenssjukdom betecknas som en folksjukdom och är vanlig i hög ålder. Det är ett 

samlingsnamn för flera diagnoser med liknande symtom (Skog 2009). Ofta ger demenssjukdom 

en försämring över tid (Wimo et al. 2013; Skog 2009) och ger problem i vardagen (Skog 2009). 

Demenssjukdomen visar sig på olika sätt (Kamiya et al. 2014; Ring 2013) beroende på var i 

hjärnan förändringarna sker (Ring 2013). Det som ofta påverkas är minnet, 

kommunikationsförmågan samt orienteringsförmågan (Bremer et al. 2015; Fisher et al. 2016), 

även beteendet ändras (Regier et al. 2017; Fisher et al. 2016).   

Förekomst av demenssjukdom   

Prince et al. (2013) förklarar att 47,5 miljoner människor har en demenssjukdom i världen och 

Bremer et al. (2015) samt Prince et al. (2013) menar att antalet personer med demenssjukdom 

kommer att stiga då den äldre befolkningen kommer att öka. Skog (2009) menar att vid år 2050 

kommer antalet människor med demenssjukdom stiga till 115 miljoner.   

I Sverige finns det cirka 160 000 personer som har en demensdiagnos (Socialstyrelsen 2014) 

och uppskattningsvis 24 000 personer drabbas av demenssjukdom varje år (Skog 2009).   

Alzheimers sjukdom utgör cirka 60 procent av alla demensdiagnoser (Marcusson et al. 2011; 

Ring 2013; Socialstyrelsen 2014) och i världen är Alzheimers sjukdom den mest vanliga 

neurodegenerativa sjukdomen (Fratiglioni et al. 2013; Grand et al. 2011). Det är ingen skillnad 

på antalet insjuknade mellan industriländer och utvecklingsländer. Mellan åldrarna 85–95 år 

drabbas nästan varannan person av Alzheimers sjukdom (Ekman et al. 2011) och de flesta 

drabbas över 65 års ålder (Ekman et al. 2011; Marcusson et al. 2011; Lambert et al. 2014). 

Alzheimers sjukdom är vanligare hos kvinnor än hos män (Ekman et al. 2011; Marcusson et al. 

2011) och är den tredje vanligaste dödsorsaken efter hjärt- och kärlsjukdom och cancer 

(Marcusson et al. 2011).   

Alzheimers sjukdom  

Alzheimers sjukdom ingår i samlingsnamnet demenssjukdom (Ekman et al. 2011) och 

uppkomsten till Alzheimers sjukdom är inte helt klarlagd (Scheltens et al. 2016). En teori är att 

det sker en ansamling av nedbrytningsprodukter i hjärnan. Dessa forslas inte bort som det 

normalt gör, utan blir giftiga och skadar nervcellerna. Dessa ansamlingar kallas för plack. 

Samtidigt sker det en förändring av nervcellernas inre struktur vilket leder till att hjärnan 

minskar i storlek (Ekman et al. 2011; Marcusson et al. 2011) och gradvis förstörs (Ring 2013). 

Utbredningen sker alltid likartat (Ekman et al. 2011) och sjukdomen startar oftast i 

tinningloberna (Ekman et al. 2011; Ring 2013) och sprids därefter till hjässloberna och senare 

till pannloberna. Andra områden i hjärnan påverkas inte alls (Ekman et al. 2011).  
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Vid diagnos utesluts först andra orsaker till problemen och efter detta testas den kognitiva 

förmågan (Ekman et al. 2011; Marcusson et al. 2011). I nuläget finns det läkemedel som kan 

lindra symtomen och som gör att sjukdomsprocessen går långsammare (Ekman et al. 2011; 

Nordberg 2013b), men det finns inget som botar (Ekman et al. 2011; Nordberg 2013b; Scheltens 

et al. 2016). Sjukdomsförloppet löper mellan åtta till tio år, men hos yngre som insjuknar går 

processen snabbare (Ekman et al. 2011; Skog 2009).     

  

Sjukdomsförloppet  

Alzheimers sjukdom börjar smygande (Ekman et al. 2011; Marcusson et al. 2011; Nordberg 

2013a) och det är ofta svårt för både personen med Alzheimers sjukdom och den närstående att 

veta när sjukdomen började (Ekman et al. 2011; Marcusson et al. 2011). Ofta utvecklar 

personen med Alzheimers sjukdom olika strategier och metoder för att kompensera för sina 

minnessvårigheter (Ekman et al. 2011; Marcusson et al. 2011), detta för att dölja de svårigheter 

som finns för omgivningen (Ekman et al. 2011). Det gör att sjukdomen ofta diagnostiseras först 

efter ett par år (Nordberg 2013a).   

Det första tecknet på sjukdomen är att det blir svårt att minnas händelser som skett nyligen samt 

att minnas vardagliga saker (Ekman et al. 2011; Marcusson et al. 2011). Den drabbade kan även 

få svårigheter med att orientera sig i en ny omgivning (Ekman et al. 2011). Både personen med 

Alzheimers sjukdom och den närstående märker att något inte står rätt till (Ekman et al. 2011; 

Marcusson et al. 2011). Senare i förloppet får personen med Alzheimers sjukdom svårigheter 

att förstå svåra tankegångar och även svårigheter med att hitta rätt ord (Marcusson et al. 2011; 

Skog 2009). Personen får svårigheter med att utföra praktiska uppgifter som att hantera 

kaffebryggaren (Ekman et al. 2011; Marcusson et al. 2011; Skog 2009). Personen med 

Alzheimers sjukdom har fortfarande insikt om sin situation och blir ofta arg och ledsen 

(Marcusson et al 2011). Sjukdomen leder till kognitiv svikt vilket orsakar nedsatt 

koncentrationsförmåga och svårigheter att tänka logiskt. Detta gör att det blir svårt att lösa 

problem i vardagen (Marcusson et al. 2011) och både arbete och vardag bli mer svårhanterlig 

(Ekman et al. 2011). Språket blir efter en tid mer svårtolkat och personen blandar ihop olika ord 

och använder sig av egna förklaringar för vardagliga föremål (Ekman et al. 2011).   

Vidare i sjukdomsutvecklingen blir det svårt för personen att hitta i sin bekanta omgivning, för 

att senare utveckla ytterligare svårigheter som gör det svårt att hitta i sitt eget hem (Ekman et 

al. 2011; Marcusson et al. 2011). Personen får svårigheter att känna igen välbekanta föremål. 

Tillståndet försämras ytterligare och det blir svårt att klä på sig på ett korrekt sätt eller sätta på 

en vattenkran. Språket försämras och personen upprepar samma ord om och om igen då denne 

kan haka upp sig på vissa saker (Ekman et al. 2011). Alzheimers sjukdom ger även andra 

symtom som hallucinationer (Frank 2008; Marcusson et al. 2011; Ring 2013) och den drabbade 

tror ofta att denne är förföljd, ska bli övergiven eller bestulen på sina saker (Ekman et al. 2011). 

Beteendestörningar är vanligt och kan innefatta aggressivitet, vandrande, rastlöshet, förändrad 

dygnsrytm (Frank 2008; Marcusson et al. 2011) och sexuellt ohämmat beteende (Marcusson et 

al. 2011).   

Det blir till slut svårt att ta hand om sig själv. Personen glömmer bort hur de vardagliga behoven 

ska tillgodoses (Marcusson et al. 2011). Ofta får personen svårt att gå (Ekman et al. 2011) och 

måste använda rullstol (Marcusson et al. 2011) eller blir sängliggande (Ekman et al. 2011). 

Personen utvecklar urin- och faecesinkontinens och får svårare att äta och kan inte tillgodogöra 

sig mat och slutligen blir andningen försämrad. Personen avlider i en sekundär sjukdom till 

följd av Alzheimers sjukdom, ofta lunginflammation, infektion eller hjärtsvikt (Marcusson et 

al. 2011).   
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Närstående  

I denna studie innefattar begreppet närstående de personer som lever med någon som insjuknat 

i Alzheimers sjukdom, samt de personer som tar hand om den drabbade även om de inte bor i 

samma hushåll. Skinner (2009) menar att närstående kan vara make eller maka samt annan 

person i den drabbades närhet. Vidare förklarar Socialstyrelsen (2004) att begreppet närstående 

omfattar de människor som personen själv anser sig ha en nära relation med. Enligt Fratiglioni 

et al. (2013) innefattar begreppet närstående familj, vänner och grannar.   

 

Bo kvar hemma  

Hemmet är en plats som associeras med minnen, känslor och välbehag (Bökberg et al. 2017). 

Det är en grund för trygghet att bo kvar i sitt hem och gör det lättare för den har Alzheimers 

sjukdom att behålla sin värdighet och självständighet (Ekman et al. 2011). Genom att bo kvar i 

hemmet längre bibehålls funktionerna och sociala relationerna upprätthålls (Ekman et al. 2011; 

Luppa et al. 2010) och detta ger ett bättre liv (Scheltens et al. 2016). På senare år har det skett 

en omstrukturering av vården i Sverige, antal boenden har minskat och en större del av 

omhändertagandet sker i hemmet (Ekman et al. 2011). För att personen med Alzheimers 

sjukdom ska kunna bo kvar hemma är denne beroende av sin närstående (Ekman et al. 2011; 

Scheltens et al. 2016). Till en början får den drabbade svårigheter med praktiska saker som 

personen tidigare har klarat av och den närstående blir ofta ansvarig för hela hushållet. Senare 

i förloppet får den närstående hjälpa den drabbade med dagliga aktiviteter som toalettbesök, 

den egna hygienen, påklädning och att hitta i det egna hemmet (Marcusson et al. 2011). 

Omhändertagandet ökar under sjukdomsförloppet och till slut upptar det ofta dygnets alla 

timmar (Ekman et al. 2011). För att den närstående ska kunna ta hand om den drabbade kan 

sjuksköterskan i sin profession stödja den närstående och hjälpa dem att anpassa sig till sin nya 

roll och göra dem tryggare (Ducharme et al. 2011). I landstinget där sjuksköterkan möter den 

närstående och den drabbade (Wimo 2013) är det viktigt att sjuksköterskan identifierar den 

närståendes behov av stöttning (Ducharme et al. 2011).   

Problemformulering  

Alzheimers sjukdom är komplex och inverkar på den drabbades vardag. Flertalet av de som har 

diagnosen har närstående som delar sitt liv tillsammans med dem. De närstående blir ansvariga 

för hushållet och omhändertagandet av den drabbade ökar med tiden. När sjukdomen fortskrider 

kan nya situationer och frågor uppstå. Denna litteraturstudie är angelägen att genomföra då 

sjuksköterskan med ökad förståelse för närståendes känslor kan ge ett betydelsefullt stöd när 

hen möter de närstående under sjukdomsförloppet.  

Syfte  
Syftet med litteraturstudien var att belysa närståendes känslor av att leva med en person med 

Alzheimers sjukdom i hemmet.  
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Metod  
Metoden som valts är litteraturstudie. Forsberg och Wengström (2015) förklarar att en 

litteraturstudie sammanställer tidigare forskning för att få en bild av nuvarande kunskap inom 

ett specifikt område. För att genomföra en litteraturstudie måste det finnas tillräckligt stort 

underlag med kvalitetsbedömda artiklar som ska analyseras och redogöras för.   

Litteraturstudien har gjorts enligt Polit och Beck (2016) nio steg, se figur 1.  

 

             
Figur 1. Polit & Beck (2016) nio steg. (Fritt översatt).  

  

Litteratursökning  

Enligt steg 1 i Polit & Beck (2016) nio steg formulerades först ett syfte.  

I steg 2 enligt Polit & Beck (2016) nio steg valdes databaser ut. För att söka artiklar kring 

omvårdnad valdes CINAHL och för att söka artiklar som innefattar medicin valdes PubMed. 

Vidare formulerades inklusionskriterier samt exklusionskriterier som användes vid sökning av 

lämpliga artiklar. Sökorden valdes ut i detta steg. I PubMed användes sökorden Alzheimer´s 

disease, caregivers samt emotions, dessa tre är MeSH-termer (Medical Subject Headings). 

Sökordet emotions användes för att få ett mer specifikt resultat kring närståendes känslor. I 

CINAHL användes Alzheimer´s disease samt caregivers, som båda är Major Headings.   

I steg 3 användes sökorden var för sig för att söka artiklar och se hur många träffar det 

resulterade i. Efter detta kombinerades sökorden för att specificera och söka fram de artiklar 

som var relevanta för studien.  Trots att det användes olika sökord i databaserna så var resultaten 

likvärdiga.  

Inklusionskriterier och exklusionskriterier  

Artiklar från 2010-01-01 fram till 2017-08-31 inkluderades för att söka den senaste 

vetenskapliga forskningen inom området. Artiklar på engelska, svenska eller norska 

inkluderades. I detta arbete inkluderas artiklar om närstående till de personer som har diagnosen 

Alzheimers sjukdom. Personerna ska tas om hand om i hemmet. De närstående innefattar 

make/maka, vuxna barn, vänner eller grannar som har en nära relation med den drabbade.   

Artiklarna som inte var peer reviewed och de artiklar som innefattade personer under 18 år 

exkluderades.   
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Databassökning  

Tabell 1. Databassökning i CINAHL.  

Söknummer  Sökord  Träffar  Urval 1  

  

Urval 2  

  

Urval 3  

  

S1  Alzheimer´s disease (MM)  3495  

      

S2  Caregivers (MM)  

  

4995     

S1 AND S2  

  

176  

  

31  6  6  

Summa:    31  6  6  

MM: Exact Major Subject Heading.        

  

  

Tabell 2. Databassökning i PubMed.  

Söknummer  Sökord  Träffar  Urval 1  

  

Urval 2  

  

Urval 3  

  

S1  Alzheimer disease 

(MESH)  

28439  

      

S2  Caregivers (MESH)  13362  
      

S3  Emotions (MESH)  

  

70697  

      

S1 AND S2  
  

832  
      

S1 AND S3  
  

547     

S1 AND S2 AND S3  

  

95  

  

31((1))  5  5  

Summa:    30  5  5  

MESH: Medical Subject headings. (()): Externa dubbletter.  
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Urval 1  

Sökningen i båda databaser gav sammanlagt 271 artiklar. Titel och abstrakt lästes igenom i 

samtliga artiklar enligt steg 4 i Polit & Beck (2016) nio steg. Av dessa artiklar valdes 62 stycken, 

31 i CINAHL samt 31 i PubMed, varav en artikel var en extern dublett som togs bort ur 

PubMed. Sökningarna gav inga interna dubbletter. Båda sökningar resulterade sammanlagt i 61 

artiklar.  

Urval 2  

Enligt steg 5 i Polit & Beck (2016) nio steg lästes alla 61 artiklar igenom. Artiklarna lästes först 

igenom separat och sedan tillsammans för att få en enhetlig bild och förståelse för artiklarna. 

De artiklar som innehöll både närstående och vårdpersonal som tillsammans vårdade den 

drabbade samt de artiklar där resultatet inte berörde känslor, togs bort då de inte svarade mot 

syftet. De artiklarna som svarade mot syftet sammanfattades och valdes ut enligt steg 6 i Polit 

& Beck (2016) i nio steg. Sammanlagt valdes elva artiklar ut, sex artiklar från CINAHL samt 

fem artiklar från PubMed.   

Urval 3  

Dessa elva artiklar har granskats enligt “Guide to an Overall Critique of a Quantitative Research 

Report” och ”Guide to an Overall Critique of a Qualitative Research Report” (Polit Beck 2016). 

Detta är enligt steg 7 i Polit och Beck (2016) nio steg. Samtliga elva artiklar godkändes i 

granskningen.    

Databearbetning  

Databearbetningen gjordes enligt steg 8 i Polit & Beck (2016) nio steg. Först skrevs artiklarna 

ut i pappersform. Sedan gick båda författarna igenom artiklarna enskilt och markerade text som 

kunde vara relevant. Artiklarna lästes sedan igenom tillsammans och en gemensam bearbetning 

av texten gjordes. Den markerade texten skrevs ner på lappar där informationen lättare kunde 

ses över vilket gav en överblick över resultatet. Resultatet lästes och granskades. Därefter 

summerades de meningar som hade samma innebörd i olika kategorier. Dessa kategorier 

granskades kritiskt så att de svarade mot syftet. Därefter sammanställdes kategorierna i 

resultatet enligt steg 9 i Polit & Beck (2016) nio steg.   

  

Forskningsetiska överväganden  

Forskningsetiska ställningstaganden har gjorts och enligt Forsberg och Wengström (2015) ska 

detta göras innan arbetet påbörjas. Fusk, plagiat och förvrängning av information har inte skett 

i denna studie. Endast primärkällor har använts. Artiklarna som analyserats i denna studie har 

varit etiskt granskade. I studien har Polit och Beck (2016) nio steg använts. Polit och Beck 

(2016) menar att genom att följa dessa steg och analysera materialet enligt schemat så blir 

litteraturstudien reproducerbar. Forsberg och Wengström (2015) förklarar att artiklar som ska 

användas till resultatet inte ska grunda sig inte i författarnas åsikter utan ska vara baserade på 

vetenskap.   

Författarna i denna litteraturstudie är medvetna om sin förförståelse och har tagit hänsyn till 

detta. Inga egna uppfattningar eller värderingar ska påverka studiens resultat. Eftersom 

författarna av denna studie inte har engelska som modersmål har lexikon använts för att 

översätta det som är svårt att förstå för att inga feltolkningar skulle ske. De citat som använts i 

resultatet översätts inte till svenska för att undvika feltolkning.  
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Resultat  
Resultatet grundas på elva artiklar, varav fem är kvantitativa och sex är kvalitativa. Baserat på 

syftet framkom fyra kategorier som illustrerar närståendes känslor. Dessa var oro och rädsla, 

skuld och ilska, ensamhet och sorg, samt hopp och meningsfullhet, vilket visas i figur 2.   

 

  

Figur 2. Känslor som upplevs hos närstående när de tar hand om en person med Alzheimers sjukdom i hemmet.   

  

Oro och rädsla  

För de närstående var diagnosen Alzheimers sjukdom känslomässigt svår att förstå och bearbeta 

(Välimäki et al. 2012). De fick insikt om att sjukdomen kommer att förvärras och att deras 

älskade kommer att förändras under tidens gång (Navab et al. 2012; Välimäki et al. 2012). 

Situationen upplevdes hemsk och upprörande (Välimäki et al. 2012). De kände sig dåligt 

förberedda för att ta hand den drabbade (Ducharme et al. 2011). De var osäkra på hur de skulle 

hantera framtiden (Bursch & Butcher 2012) och de var oroade över att de inte hade tillräckligt 

med styrka, vilket gjorde att oron upptog mycket av deras liv (Välimäki et al. 2012). Närstående 

var även oroliga för att de själva skulle bli sjuka till följd av omhändertagandet (Bursch & 

Butcher 2012; Välimäki et al. 2012) eller bryta ihop när situationen skulle komma att förvärras 

med åren (Välimäki et al. 2012). Då vardagen ändrats fullkomligt, upplevde de närstående nya 

rädslor och tankar inför framtiden som inte funnits innan sjukdomen och dessa var svåra att 

hantera (Wawrziczny et al. 2016). De närstående kände en rädsla inför hur deras egna lidande 

kommer att se ut under sjukdomens förlopp (Navab et al. 2012), samtidigt som de var oroliga 

att förlora sin mening i livet efter att de lämnat över omhändertagandet (Bursch & Butcher 

2012).  

  

Skuld och ilska  

Närstående granskade det förflutna för att försöka hitta en orsak till sjukdomen. De klandrade 

ofta sig själva när det blivit en fördröjning av diagnosen. Detta orsakade känslor av skuld, ånger 

och självkritik (Navab et al. 2012; Wawrziczny et al. 2016). De närstående ville skydda den 

drabbade så att de inte skulle märka den förändring som skedde hos personen på grund av 

sjukdomen samt den förändring som skedde i deras relation (Bursch & Butcher 2012). Samtidigt 

kände de närstående skuld över att de blev irriterade och kritiserade den drabbade över de 

misstag som de gjorde i vardagen (Wawrziczny et al. 2016). De som upplevde att de inte var så 

engagerade som de önskade eller kunde och kände skuld kring detta (Werner et al. 2011). 

Skuldkänslor var mer uttalade hos dem som inte bodde tillsammans med den drabbade (Conde-

Sala et al. 2010a). När närstående kände skuld bidrog det till negativa känslor kring deras 

situation (Conde-Sala et al. 2010b). De upplevde att de borde vara annorlunda och bättre som 

Oro och rädsla 
Skuld och  

ilska 
Ensamhet  
och sorg  

Hopp och  
meningsfullhet 
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personer, på grund av sitt bristande tålamod som gjorde att de lätt blev upprörda (Bursch & 

Butcher 2012). “I am disturbed by the almost constant anger I feel- I know it´s not directed at 

him but he sure bears the brunt of it” (Bursch & Butcher 2012 s. 213).   

De närstående berättade att de kände ilska vilket orsakades av att de upplevde en känslomässig 

begränsning hos sig själva. De upplevde en minskad självkänsla och de ifrågasatte sitt 

egenvärde (Bursch & Butcher 2012) vilket bidrog till en konstant känsla av återhållen ilska 

(Bursch & Butcher 2012; Duggleby et al. 2011).  

  

Ensamhet och sorg  

De närstående reflekterar över hur sjukdomen började och hur det förändrade deras liv (Navab 

et al. 2012). De mindes händelser från förr och jämförde den drabbades förmåga och tillstånd 

med hur situationen blivit (Bursch & Butcher 2012; Navab et al. 2012), vilket orsakade känslor 

av sorg (Navab et al. 2012). De närstående upplevde förlust av kontroll och att de var fångade 

i ovisshet. De kämpade med känslan av overklighet i sina liv och upplevde sig distanserade i 

sig själva (Bursch & Butcher 2012). “I am grieving my loss of self. The person I knew as me is 

going, fading away. I am doing nothing with my life. I am angry that I am allowing this to 

happen to me.” (Bursch & Butcher 2012, s. 212)  

Samtidigt kände de sig isolerade från familj och vänner (Duggleby et al. 2011; 

WarcholBiedermann et al. 2014). De uttryckte att deras liv var begränsat till hemmet, att det 

kändes som ett fängelse (Välimäki et al. 2012). Känslor av ensamhet och förlust av frihet infann 

sig vilket gjorde att de upplevde livet som orättvist (Välimäki et al. 2012) och isoleringen gjorde 

att de ifrågasatte sitt egenvärde (Bursch & Butscher 2012). Samtidigt kände de sig 

överväldigade av ansvar (Duggleby et al. 2011) och de kom till insikt i att ingen annan skulle 

hjälpa dem med omvårdnaden (Duggleby et al. 2011; Warchol-Biedermann et al. 2014).   

  

De upplevde att de sällan fick stöd från familj och vänner (Ducharme et al. 2011) och de kände 

sig frustrerade över detta (Warchol-Biedermann et al. 2014). Närstående kunde nämna ett flertal 

tillfällen då de blivit övergivna av sin familj och vänner, de upplevde sig även utnyttjade av sin 

familj (Bursch & Butcher 2012). Samtidigt undvek de att fråga efter hjälp på grund av rädsla 

för konflikter (Cheng et al. 2016; Ducharme et al. 2011) men även för att de var oroliga att 

sjukdomen skulle visa sig. Detta för att de var rädda för människors reaktioner och skämdes på 

grund av de fördomar de upplevde fanns kring sjukdomen (Wawrziczny et al. 2016). De 

upplevde förutfattade meningar från samhället angående personen som hade Alzheimers 

sjukdom (Werner et al. 2011). Detta gjorde att de undvek att diskutera sjukdomen inom sin 

sociala krets samt inom förhållandet (Wawrziczny et al. 2016).                                                                            

  

Hopp och meningsfullhet  

Innan diagnosen kände de närstående osäkerhet kring sina egna observationer och de hoppades 

att deras misstankar skulle vara felaktiga (Välimäki et al. 2012; Wawrziczny et al. 2016). Efter 

den första chocken ville de få så mycket information om sjukdomen som möjligt och 

informationen blev en lättnad (Välimäki et al. 2012; Wawrziczny et al. 2016). Vissa närstående 

upplevde stöttning i diagnosen då de symtom och problem som upplevts i vardagen fick en 

förklaring (Wawrziczny et al. 2016).  

Acceptans av sjukdomen hjälpte de närstående att uppskatta det oförutsägbara i den drabbades 

beteende samt att inte ställa orealistiska krav. Med en bättre förståelse och att tänka positiva 

tankar hjälpte det dem att behålla eller återfå varma känslor för sin respektive och detta 

underlättade den dagliga bördan. När de närstående hittade en mening med omvårdnaden 

motiverade det dem att ta sig igenom dagarna (Cheng et al. 2016). “...I have to take good care 

of him or her, no matter what. It´s the right thing to do.” (Cheng et al. 2016, s. 454)  Ett 

kärleksfullt förhållande med en känsla av samhörighet gav mening för den närstående. Även 
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fysisk närhet i olika former var viktigt för att bibehålla en bra relation (Välimäki et al. 2012). 

Närstående berättar att de känner kärlek för personen de tar hand om (Duggleby et al. 2011; 

Warchol-Biedermann et al. 2014) och de kände sig uppskattade när den drabbade visade 

omtanke och omsorg. De uppskattade att spendera tid med den drabbade, att minnas tillbaka 

tillsammans och lära känna personen bättre, när tiden som återstod var begränsad (Cheng et al. 

2016).   

  

När personen med Alzheimers sjukdom verkade må bra, oavsett om de kunde uttrycka det eller 

inte, kände de närstående glädje, tillfredsställelse och tacksamhet. Detta bekräftade deras 

ansträngande arbete (Cheng et al. 2016). De tillät sig själva att vara nöjda över de färdigheter 

de fått vid omvårdnaden (Bursch & Butcher 2012) och kände sig styrkta med ökad kunskap om 

de åtgärder som kunde utföras för att förbättra livet för den drabbade (Cheng et al. 2016). De 

närstående upplevde att de utvecklades som människa och blivit en bättre person (Bursch & 

Butcher 2012; Warchol-Biedermann 2014). En känsla av mening kring omvårdnaden hjälpte 

dem att identifiera sig med sin nya roll och engagera sig i denna. Genom att dela med sig av 

sina egna erfarenheter kunde de hjälpa andra, vilket gav en känsla av självförtroende och styrka, 

samt en känsla av att de gjorde nytta. De upplevde en större mening när de hjälpte andra (Cheng 

et al. 2016). Närstående hittade stöd inom familjen, hos vänner samt grannar (Cheng et al. 2016; 

Duggleby et al. 2011) och de kände tacksamhet (Duggleby et al. 2011; Warchol-Biedermann et 

al. 2014) och värme, speciellt när hjälpen kom oväntat. Det underlättade även när familjen hade 

förståelse för att omsorgen skulle ta mycket av familjetiden (Cheng et al. 2016). De närstående 

försökte vara hoppfulla när de tänkte på framtiden (Bursch & Butcher 2012), de hade 

svårigheter att hantera de problem som uppkom men de kände hopp om att en lösning skulle 

hittas (Cheng et al. 2016). Vissa kände hopp om att den drabbade skulle tillfriskna (Välimäki et 

al. (2012).   
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Diskussion    
Syftet med litteraturstudien var att belysa hur närstående känner när de har hand om en person 

med Alzheimers sjukdom i hemmet. Resultatet som framkommit visar att de närstående har 

motstridiga känslor och de upplever en situation med ansvar, ensamhet och sorg. Samtidigt som 

de känner hopp och en tillförsikt inför framtiden och en glädje för den stöttning de får.   

Resultatdiskussion  

I litteraturstudien framkom det att de närstående kände oro och rädsla inför framtiden. Främst 

upplevde de en oro för sin egen förmåga att hantera och klara av den nya situationen, som 

dessutom skulle komma att förvärras med tiden. De närstående kände sig dåligt förberedda, och 

upplevde att de inte hade den styrka som krävdes. Wolff Skaalvik et al. (2016) förklarar att de 

närstående var oroliga över att de inte kommer att kunna ta hand om den drabbade, då de 

tvivlade på sin egna förmåga. Frank (2008) lyfter fram att de närstående har funderingar kring 

framtiden och de känner en konstant osäkerhet kring hur framtiden kommer att te sig. Även 

Vellone et al. (2008) berättar att de närstående upplevde oro för hur sjukdomen skulle förvärras 

och hur detta skulle påverka framtiden. Sanders (2008) menar att oron grundar sig i att vardagen 

är oförutsägbar och detta skapar brist på kontroll över situationen, de närstående planerade 

mycket av vardagen men oron fanns fortfarande kvar. Vidare belyser Frank (2008) att 

närstående även oroar sig över den drabbade och hur länge de kommer att ha kvar sina förmågor. 

Wolff Skaalvik et al. (2016) förklarar att genom att fokusera på nuet så blev situationen lättare 

att hantera.  

Studien visade att närstående var de oroade över sin egen hälsa och Frank (2008) och Wolff 

Skaalvik et al. (2016) belyser att närstående insåg att deras egen hälsa försämrats till följd av 

omhändertagandet. Enligt Vellone et al. (2008) gjorde omhändertagandet att de kände stress 

och i takt med att sjukdomen förvärrades ökade stressen. Sanders (2008) berättar att de kände 

sig överväldigade av sin situation. Liu et al. (2017) förklarar att de närstående ofta får ta hand 

om den drabbade nattetid vilket leder till konstant trötthet, detta bekräftar även Sanders (2008) 

och påpekar att detta även kan leda till fatigue. Liu et al. (2017) förklarar att brist på sömn ökade 

de närståendes upplevda börda. Kombinationen av mycket ansvar (Frank 2008) och börda, 

gjorde att majoriteten av de närstående diagnostiserades med depression eller ångest (Liu et al. 

2017). Vellone et al. (2012) menar att många närstående upplevde att de inte hade så god hälsa 

som de skulle vilja och enligt Liu et al. (2017) upplevde de mindre tillfredsställelse i sina egna 

liv när deras hälsa var försämrad, vilket gjorde det svårare för dem att ta hand om den drabbade.   

Denna litteraturstudie visade att närstående upplevde känslor av ensamhet på grund av att de 

var begränsade till hemmet och upplevde en förlust av frihet. Ensamheten blev tydlig då de 

upplevde att de inte längre hade någon att dela sina tankar och känslor med. De närstående 

kände sig isolerade. Detta förklarar även Frank (2008) och Vellone et al (2012) som menar att 

de närstående känner sig bundna till hemmet och isolerade från omvärlden. Frank (2008) lyfte 

fram att de upplever en förlust av frihet på grund av sin nya roll och att de offrar sig själva och 

sin egna tid. Vellone et al. (2012) belyser att de ofta upplever en förlust av frihet även borta från 

hemmet då deras tankar alltid är hos den drabbade. Även Frank (2008), Liu et al. (2017), 

Sanders (2008) och Vellone et al. (2012) förklarar att de upplevde mindre personlig frihet på 

grund av omhändertagandet. Även Wolff Skaalvik et al. (2016) menar att närstående insåg att 

omhändertagandet skulle ta mer tid när sjukdomen förvärrades vilket skulle resultera i att de 

fick mindre tid för sig själva. Frank (2008) förklarar att när den drabbade försämrades, och 

kommunikationen mellan parterna inte längre fungerade blev känslan av isolering värre när de 

inte längre hade någon att prata med hemma. Samtidigt upplevde de enligt Wolff Skaalvik et 

al. (2016) att det var svårt att hålla kvar sociala relationer och de var för trötta för att orka ha ett 

socialt liv.  
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Vellone et al. (2012) förklarar att de närstående kände sig isolerade och övergivna då de 

upplevde att omgivningen inte förstod dem. Även Gibson et al. (2014) lyfter fram att de 

närstående upplevde att omvärlden inte förstod vad de behövde. Vidare visar Frank (2008) på 

att de inte kände sig förstådda i sin situation vilket orsakade känslor av frustration. De kände 

inte stöd från familj och vänner, vilket gjorde att isoleringen kändes mer påtaglig och det sociala 

livet blev mindre. Park et al. (2015) menar att närstående som inte tog emot någon hjälp 

upplevde ökad börda och enligt Sanders (2008) även mer isolering och påfrestning. Enligt 

Gibson et al. (2014) använde flertalet närstående sig inte av något stöd och Vellone et al. (2008) 

förklarar att närstående ofta ville ha hjälp från andra, men då den drabbade inte ville detta så 

avstod de från att ta emot hjälpen.   

I sin situation upplevde de närstående hopp och meningsfullhet. Detta till stor del för att de 

kunde acceptera sjukdomen och att de fick stöd från familj och vänner. Genom att hjälpa andra 

i en liknande situation kände de att deras liv fick en mening och att deras kunskap kunde hjälpa 

andra, vilket stärkte dem i sitt egna liv. Detta stöds av Frank (2008) som menar att efter att 

närstående kunde acceptera sjukdomen så blev det lättare för dem att hantera situationen. Vidare 

menar Sanders (2008) att de till en början trodde att de inte skulle klara av sin nya roll och den 

nya situationen, men när de klarade av omhändertagandet bättre än de trodde, kände de sig 

starkare i sin roll och de växte som människa. Vellone et al. (2012) förklarar att för den 

närstående var det av betydelse för deras egna välmående att familjen var sammanhållen och 

att samarbetet med dem fungerade bra, det var viktigt för dem att familjen fanns där. Vidare 

berättar Gibson et al. (2014) att de uppskattade stödet de fick från familj och vänner. Khusaifan 

och Keshky (2017) menar att livet då blev lättare.  

Vellone et al. (2012) förklarar att trots all den stress som omhändertagandet orsakade så kände 

de närstående att de gjorde det bästa för den drabbade och de blev glada när den drabbade 

uppskattade deras hjälp. Sanders (2008) menar att de närstående fick nya prioriteringar i livet 

och uppskattade andra saker och Vellone et al. (2012) berättar att de kände tillfredsställelse och 

belöning från omhändertagandet vilket gjorde att livet upplevdes lättare. Sanders (2008) lyfter 

fram att närstående upplevde att de positiva aspekter av omhändertagandet blev mer betydande 

än den bördan de upplevde. De fick nya erfarenheter av omhändertagandet och med deras nya 

kunskaper kunde de hjälpa andra i samma situation. Enligt Liu et al. (2017) uttrycker de flesta 

närstående att de ville fortsätta ta hand om den drabbade.   

Metoddiskussion  

Denna litteraturstudie har genomförts med Polit och Beck (2016) nio steg, se figur 1. För att få 

fram artiklar som motsvarar syftet har olika sökord provats. Informal caregivers provades för 

att endast få fram resultat som motsvarade närstående som tar hand om den drabbade. Detta 

sökord gav dock ett smalt resultat. Även Caregiver Burden övervägdes att användas, men detta 

sökord gav ett riktat resultat som menade att det skulle vara negativt att ta hand om den 

drabbade. Istället valdes Caregivers som sökord. Det fanns en del artiklar som fokuserade på 

både närstående och vårdpersonal, dessa valdes bort. Sökordet emotions användes i PubMed 

för att få ett mer specifikt resultat som fokuserade på hur de närstående känner. Även i CINAHL 

provades sökordet emotions som Subject Heading. När emotions kombinerades med de andra 

två sökorden i denna databas gav det inte relevanta träffar och valdes därför bort. Sökningen i 

CINAHL gav fler träffar eftersom sökorden var färre vilket gjorde att resultatet inte blev lika 

specifikt. Detta motiverade att fler artiklar valdes bort eftersom de inte svarade på syftet. 

Sökningarna i de båda databaserna resulterade i lika många artiklar som var likvärdiga i urval 

1 trots att det var olika sökord i databaserna. Artiklar som var publicerade mellan 2010-01-01 

till 2017-08-31 inkluderades. Detta för att endast den senaste forskningen skulle användas. 

Eftersom sju år valdes som spann, innebar detta en begränsning av resultatet men om ett spann 

på tio år istället användes skulle resultatet blivit så stort att databearbetningen blivit för 

omfattande.   
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Syftet var att tillägga mer kunskap kring de närståendes känslor av att leva med en person med 

Alzheimers sjukdom i hemmet, att fokusera på hemmet gjordes för att tydligare få fram den 

relation som finns mellan den närstående och den drabbade. En relation som annars påverkas 

av vårdpersonal och ändrade boendeförhållanden. De personer som innefattar begreppet 

närstående, make/maka, barn, vänner och grannar, detta valdes för att bredda perspektivet.   

Flertalet studier är från ickeeuropeiska länder. Artiklarnas ursprung var USA, Kina, Spanien, 

Kanada, Iran, Finland, Polen, Frankrike och Israel. Då ingen artikel i denna studie är från 

Sverige, kan studiens tillämpning i Sverige vara mindre trovärdig på grund av kulturella 

skillnader. Artiklarna gav likartat resultat och de känslor som de närstående upplevde liknade 

varandra, därför anses de vara relevanta då artiklarna har ett brett ursprung. De bortfall som 

redovisas i artiklarna är mestadels litet. En av artiklarna har ett stort bortfall, av 500 personer 

valde 80 att delta i studien. Metoden som användes vid studien var triangulering och därför 

anses resultatet som trovärdigt.  

Av de artiklar som användes i resultatet var sex kvalitativa och fem kvantitativa. Detta ses som 

en styrka då det ger ett väl avvägt resultat och då dessa forskningssätt kompletterar varandra. 

De kvantitativa studierna ger en större mängd respondenter och det kvalitativa ger ett djup i 

resultatet då respondenterna svarat mer grundligt. Två av artiklarna som användes i resultatet 

är skrivna av samma författare. Urvalet är samma men artiklarna har två olika infallsvinklar 

vilket gör att båda är relevanta för syftet och har använts. Eftersom urvalet i artiklarna är samma 

kan detta ses som en svaghet. Författarna anser trots detta att resultatet i båda artiklar svarar 

mot syftet. Infallsvinklarna är olika vilket gör att resultatet skiljer sig åt och därför har båda 

artiklar använts.  

  

Klinisk betydelse  
Denna studie ger en större inblick i vilka känslor de närstående upplever i sin vardag och de 

problem som uppstår i relationen till den drabbade. Denna litteraturstudie ger ökad insikt till 

sjuksköterskan och detta leder till ökad trygghet i sin profession i mötet med närstående. Med 

de kategorier som kommit fram i studien blir de känslor som finns hos de närstående tydliga 

och sjuksköterskan kan utifrån denna kunskap hjälpa närstående i deras situation. För den 

närstående är det viktigt att få stöd av sjuksköterskan och med denna kunskap kan 

sjuksköterskan stödja dem i sin nya situation, så att de kan behålla eller återfå en känsla av hopp 

och mening i tillvaron.   

Förslag till fortsatt forskning  
Det finns behov av ökad kunskap inom detta område då det i nuläget inte är så välbeforskat i 

Sverige. Då kunskapen är hämtad från andra länder kan kulturella skillnader göra att 

omvårdnaden och speciellt då omhändertagandet av de närstående skiljer sig från andra länder. 

Sjuksköterskan bör ha kunskap om närståendes känslor och upplevelser, vilket är av betydelse 

för sjuksköterskan när stöd ska ges till den närstående.   

Slutsats  
Närstående till en person med Alzheimers sjukdom blir i många avseenden påverkade av 

omhändertagandet. De upplever känslor som ensamhet, oro, rädsla, skuld och ilska, dessa 

känslor kan leda till en försämrad situation och orsaka sämre hälsa hos de närstående. 

Sjuksköterskan kan hjälpa dem att hantera dessa känslor, för att undvika en förvärrad 

livssituation. De närstående upplever trots dessa känslor hopp och mening i sin situation och 

detta bör sjuksköterskan ta vara på. Genom att ge dem stöd och förbereda dem inför det som 

kan komma att ske i framtiden så får de närstående lättare att hantera sin situation.   
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