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SAMMANFATTNING 

 

På en minnesmottagning på ett universitetssjukhus i mellersta Sverige förs det en 

diskussion om att sjuksköterskan ska träffa patienten vid uppföljande besök efter att 

demensdiagnos delgivits. Det finns idag inga lokala riktlinjer för vad som skulle ingå i ett 

sådant besök. Inom andra medicinska specialiteter finns redan rutinen med uppföljande 

besök hos sjuksköterska och det är uppskattat bland patienter.  

 

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom framgår 

bland annat att vården ska vara personcentrerad och att anhöriga ska få stöd. Syftet med 

föreliggande studie var att belysa hur personer med demenssjukdom och deras anhöriga 

upplever sin situation.  

 

Metoden som valdes var forskningsöversikt. Inkluderade artiklar skulle handla om mild till 

måttlig demens och övervägande om Alzheimer. I studier med anhöriga skulle även 

personer med demens delta. Databassökningar gjordes och inkluderade artiklar, 15 

stycken, kvalitetsbedömdes och bearbetades. 

 

I resultatet sågs att vid diagnosbeskedet reagerade både anhöriga och personer med demens 

med starka reaktioner, de blev chockade, det fanns redan en uppfattning om de förluster 

som demenssjukdomen för med sig. Förluster av tankeförmåga, nedsatt verbal förmåga, 

försämrad förmåga att fatta egna beslut och försämrad förmåga att hitta vilket medförde 

rädsla att gå vilse. Minnesproblem ställde till det i vardagen och aktiviteter modifierades 

för att personen med demens skulle kunna fortsätta med dem. Anhöriga fick ta över 

uppgifter som personen med demens tidigare själv ansvarat för. Den nedsatta verbala 

förmågan kunde leda till att personer med demens drog sig undan från social samvaro och 

livskvaliteten påverkades. Känslor av skam var också förknippat med sjukdomen. 

 

Slutsats: Resultaten visar tydligt upplevelsen av en livssituation där både person med 

demens och anhöriga försökte att leva så normalt som möjligt och att detta var strävsamt. 

Det krävdes flera olika coping-strategier för att hantera situationen. Att få fortsätta att bidra 

till omvärlden var viktigt. 

 

 

Nyckelord: demensdiagnos, livskvalitet, patient, anhörig, sjuksköterska 
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INLEDNING 

 

På en minnesmottagning på ett universitetssjukhus i mellersta Sverige utförs 

demensutredningar på personer som är 65 år och äldre men även på de som är yngre än 65 

år vilket inte görs överallt, av t.ex. Stockholms läns sju minnesmottagningar är det en som 

har uppdraget att utreda personer under 65 år.  

 

Vid en remissgenomgång som genomförs två gånger per vecka kan patientansvarig läkare 

bedöma att vissa av patienterna ska träffa en sjuksköterska vid det första besöket för en 

fördjupad anamnes och status. Vid besöket görs även en bedömning enligt en 

depressionsskala samt ett test på patientens kognitiva funktion som mycket enkelt kan 

förklaras som förmågan att tänka och handla dvs. mentala funktioner (Statens beredning 

för medicinsk utvärdering [SBU], 2006). Sjuksköterskan gör vidare en bedömning ifall det 

fordras en utredning med personen inlagd på avdelning eller om vederbörande kan tänkas 

klara av en poliklinisk utredning. Samtlig information från besöket dokumenteras och ger 

läkaren en inblick i patientens situation inför det första läkarbesöket. 

 

På minnesmottagningen förs det en diskussion om att sjuksköterskan även ska träffa 

patienten vid ett uppföljande besök efter att demensdiagnos delgivits. Förutom kontroll av 

EKG samt eventuella läkemedelsbiverkningar skulle sjuksköterskan även ha ett 

uppföljande samtal kring hur den nya situationen upplevs för patienten och eventuellt de 

anhöriga. 

 

Det finns ännu inga konkreta lokala riktlinjer gällande vad sjuksköterskan ska fokusera på 

utifrån karaktärsämnet omvårdnad vid detta besök och författaren till föreliggande studie 

hoppas kunna finna underlag för detta i tidigare forskning. 

 

BAKGRUND 

 

I Sverige finns ca 148 000 personer med demenssjukdom och varje år nyinsjuknar ca  

24 000 personer och det dör ungefär lika många varje år. En demensdiagnos kan innebära 

en halvering av den genomsnittliga återstående förväntade livstiden utifrån den åldersgrupp 

personen tillhör (Regionalt vårdprogram, Demens 2006). Det uppskattas att det finns 8 000 

-9 000 personer som är yngre än 65 år med demenssjukdom och av dessa är merparten 

mellan 60-65 år (Socialstyrelsen, 2010). 

 

Demens omfattas av symtom som glömska, försämrad förmåga att kommunicera, 

försämrad förmåga att hitta eller praktiska svårigheter. Det kan finnas 

personlighetsförändring med bland annat aggressivitet eller bristande insikt, personen med 

demens kan bli okänslig och få nedsatt omdömesförmåga. Symtombilden beror på var i 

hjärnan skadan finns och omfattningen av den (SBU, 2006). 

 

Det finns tre olika typer av demens, vaskulär demens, sekundär demens där orsaken t.ex. 

kan vara trauma, hjärntumör som inte kan behandlas, alkohol eller infektion samt 

primärdegenerativ demens t.ex. frontotemporal demens, Lewybody demens och Alzheimer 

(Regionalt Vårdprogram, 2006). 
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Den vanligaste orsaken till demens är Alzheimers sjukdom (AD) som står för ca 60 procent 

och varierar t.ex. i klinisk bild beroende på bland annat ålder och orsak till uppkomst. AD 

är som nämns ovan en primärdegenerativ sjukdom vilket innebär att nervceller i hjärnan 

atrofierar. Sjukdomen kan utvecklas i flera stadier med glömska som tilltar allteftersom 

sjukdomen fortskrider, koncentrationsproblem och ett känsloliv som så småningom 

avtrubbas. I slutstadiet kan även talförmågan försvinna, tidsbegreppet gå förlorat och 

många blir därför helt beroende av hjälp från andra (SBU, 2006). 

 

Ibland syns en blandning av AD och vaskulär demens, vaskulär demens beror på skador i 

blodkärlen (Regionalt Vårdprogram, 2006). 

 

Demens 

Definition 

Demens kan sägas vara en förändring till det sämre av emotionell, praktisk och 

intellektuell förmåga som är förvärvad och bestående. Med förvärvad menas här att det är 

en störning i ovanstående förmågor i förhållande till hur personen presterat tidigare 

(Regionalt Vårdprogram, 2006). 

 

Diagnoskriterier 

Enligt det regionala vårdprogrammet för demens (2006) görs en sammanfattning av 

diagnoskriterier för demens: Personen ska ha en minnesstörning samt minst ett av 

nedanstående symtom: 

 

 Afasi (nedsatt talförmåga och/eller ordförståelse) 

 Apraxi (praktiska svårigheter) 

 Nedsatt förmåga att känna igen 

 Försämring vad gäller abstrakt tänkande, förmåga att planera och organisera samt 

försämrad social förmåga och/eller nedsatt arbetsförmåga. 

 Problemet ska inte bara finnas i samband med förvirring och ska ha funnits i minst 6 

månader (Vårdprogram demens, 2006). 

 

Indelning av demens efter symtombild i Socialstyrelsens riktlinjer 

Mild demens  

Är ett tidigt skede i sjukdomen då personen med demens kan klara sig med mindre 

åtgärder från socialtjänst eller hälso- och sjukvård.  

 

Måttlig demens  

Personen med demens behöver hjälp för att klara vardagssysslor. 

 

Svår demens  

I det här stadiet har personen med demens svårt att klara sig själv och behöver nu hjälp 

med nästan allt (Socialstyrelsen, 2010). 

 

Indelning efter debutålder vid Alzheimers sjukdom  

Tidig debut:< 65 år 

Smygande debut och progressen är relativt snabb. Typiskt är apraxi, språkstörning, 

försämrad perception och försämrat abstrakt tänkande. Det är vanligt förekommande med 

depression och ju längre sjukdomen fortskrider vanligt med beteendestörningar (Regionalt 

Vårdprogram, 2006). 
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Sen debut: > 65 år 

Samma symtom som ovan men mer diffusa och mer långsam progress (Regionalt 

Vårdprogram, 2006). 

 

Diagnos 

Det behövs flera undersökningar för att ställa en demensdiagnos. Initialt syftar utredningen 

till att utesluta andra sjukdomstillstånd som orsak till kognitiv nedsättning det kan t.ex. 

vara hjärtsvikt, rubbningar i ämnesomsättning eller depression. Diagnosen är en s.k. 

konsensusdiagnos, vilket innebär att resultat från anamnes och de undersökningar som 

gjorts samlas in och sammanvägs och tillsammans utgör resultatet (Regionalt vårdprogram, 

2006). 

 

Undersökningar som ingår i en demensutredning förutom anamnes från patient och anhörig 

är blodprover, EKG, avbildning av hjärnan med datortomografi eller magnetkamera.  

På specialistmottagning kan andra undersökningar ingå t.ex. minnestest hos 

neuropsykolog, EEG, bedömning av logoped, sjukgymnast och/eller arbetsterapeut och 

lumbalpunktion (Regionalt Vårdprogram, 2006). 

 

Mini-Mental Test (MMT)  

Detta test är inget diagnostiskt instrument för demens utan är ett test för att mäta kognitiv 

förmåga (Folstein, 1975). På engelska heter testet Mini-Mental State Examination 

(MMSE) och finns med i de flesta artiklar som inkluderats i föreliggande studie. 

MMT mäter bl.a. minne, orientering, språklig förmåga och logisk-spatial förmåga (Svenskt 

Demens Centrum, 2011). Testet används omfattande i arbetet med patienter och inom 

forskning.(Regionalt Vårdprogram 2006). Det förkommer flera olika gränsdragningar för 

när vissa poäng anger en viss grad av kognitiv nedsättning vilket Tombaugh och McIntyre 

(1992) fann i sin genomgång av olika studier. 

I Regionala vårdprogrammet för demens (2006) anges att gränsen för misstänkt demens 

eller störning av kognition är 23-24 poäng av 30 möjliga. 

 

Svenskt Demens Centrum (2011) anger att ungefärliga gränser kan vara: 

Mild begynnande demens 30-26 poäng 

Mild demens 20-25 poäng 

Medelsvår demens 10-19 poäng 

Svår demens     0-9 poäng 

 

Omvårdnad 

Socialstyrelsen (2010) har i sina nationella riktlinjer för vård och omsorg vid 

demenssjukdom listat och rangordnat 157 åtgärder som berör vården kring 

demenssjukdom. Åtgärderna avser både omvårdnad och diagnostik samt medicinering och 

hela vårdkedjan berörs såväl i kommun som i landsting.  

 

I riktlinjerna framgår det att omvårdnaden ska vara personcentrerad vilket är rangordnat 

som nummer ett för personer med demens. Upplevelsen av den egna verkligheten ska vara 

utgångspunkt och fokus ska vara på den sjuke själv som person och inte på sjukdomen. 

Omsorgen ska utgå ifrån den demenssjukes värderingar, livsmönster och önskningar 

(Socialstyrelsen, 2010). 



4 

Omvårdnaden av personer med demens är komplicerad för såväl professionella vårdare 

som för anhöriga. Problemen ser olika ut beroende på vilken demenssjukdom det rör sig 

om eller av vilken grad av demenssjukdom som föreligger (SBU, 2006). Ett mål i vården 

av demenssjuka är att göra det möjligt för patienten att bo kvar hemma och behålla sitt 

tidigare sociala liv och leva ett så bra liv som möjligt (Regionalt Vårdprogram, 2006). 

 

Sjuksköterskebesök 

Besök hos sjuksköterska finns inom flera medicinska specialiteter som t.ex. inom 

diabetesvården där det förekommit sedan 1980-talet (Edwall, Hellström, Öhrn, & 

Danielsson, 2008) och inom cancervården (Larsson, Hedelin, & Athlin, 2007). 

 

Studier har visat att patienternas upplevelse av besök hos sjuksköterskan var att de kände 

sig som individer och inte bara en patient med en diagnos. Att bli sedd som individ, bli 

lyssnad på och bekräftad upplevdes som positivt i samarbetet mellan sjuksköterska och 

patient (Edwall et al. 2008; Larsson et al., 2007). Bekräftelsen från sjuksköterskan gav 

bättre möjlighet för patienten att hantera sjukdomen i det dagliga livet (Edwall et al. 2008).  

 

Patienternas upplevelse av besöken 

Sjuksköterskan betraktades i en studie med cancerpatienter (Larsson et al., 2007) som en 

källa för trygghet och uppfattades som kompetent och tillitsfull. Patienterna kände 

förtroende för sjuksköterskan och det upplevdes lätt och behändigt att vända sig till henne. 

Det som upplevdes som mest värdefullt var att få träffa samma sjuksköterska, 

kontinuiteten skapade en förtroendefull relation och patienterna kunde få vara öppna och 

visa sin oro och sårbarhet fast ändå behålla sin värdighet. Att kunna ta upp ett nytt problem 

utan att börja om från början sparade energi och gav styrka (Larsson et al., 2007). 

 

De flesta uttryckte att besöken var mest värdefulla innan och efter behandlingssessionen då 

ingen annan vårdgivare var direkt aktiv i patienternas vård och kontakten med 

mottagningen sågs som en livlina att haka fast vid. Sjuksköterskan kunde erbjuda 

kontinuerlig information om behandling och dess konsekvenser (Larsson et al. 2007). 

Patientens behov av känslomässig support var beroende av hur väl det egna sociala 

nätverket fungerade och hur starkt det var. Här kunde sjuksköterskan stötta såväl patienter 

som anhöriga och därmed minska oro och ångest (Larsson et al., 2007). 

 

Anhöriga 

I socialstyrelsens riktlinjer framgår det att anhöriga ofta kan behöva information om de 

möjligheter som finns i form av stödinsatser från samhället (Socialstyrelsen 2010). Det kan 

också finnas oro hos anhöriga relaterat till den nedsatta kognitiva förmågan hos personen 

med demens (Gilmour, Gibson & Campbell, 2003). 

 

Det invanda sättet att leva på förändras och det sociala livet påverkas när någon i familjen 

drabbas av demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2010). Det är vanligt att många personer med 

demens har haft besvär långt innan diagnosen är fastställd (Moniz-Cook, Manthorpe, Carr, 

Gibson & Vernoij Dassen, 2006; Robinson, Clare & Evans, 2005). Både livssituationen 

och rollerna förändras efter att ena parten har fått en demensdiagnos och hur anpassning till 

den nya situationen sker ser olika ut (Robinson et al., 2005; Quinn et al., 2008). 

 

Även om det inte behövs så stora insatser från kommun eller landsting vid det milda stadiet 

av demens så kan hjälp från anhöriga behövas (Quinn, Clare, Pearce & van Dijkhuizen, 

2008).
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Anhörig definieras av socialstyrelsen (2011) som en person inom familjen eller en nära 

släkting och närstående definieras som någon som en person finner sig stå i nära relation 

till (Socialstyrelsen 2011). 

 

I föreliggande studie används och jämställs anhörig med anhörigvårdare om inte annat 

anges. Denna anhöriga kan vara en partner, make, maka, barn eller god vän som hjälper 

och stöttar personen med demens och som antingen bor tillsammans med honom eller 

henne eller på annat sätt har huvudansvaret för att tillgodose dennes behov. 

 

Livskvalitet 

Världshälsoorganisationen [WHO] definierar livskvalitet som individens uppfattning av sin 

position i livet och i sammanhanget av den kulturella struktur och det värde system som 

han eller hon lever i. Livskvalitet ställs också i relation till individens mål, förväntningar, 

kriterier och angelägenheter. Det är ett brett begrepp som påverkas av individens tro, 

psykiska och fysiska hälsa, det sociala nätverket, grad av oberoende och individens 

samband med omgivningen (WHO, 1977). 

 

Livskvalitet är ett av de viktigaste resultaten när analys görs av behandling och åtgärder 

vid demenssjukdom. Oftast ligger en självskattning till grund vilket medför svårigheter när 

det gäller demenssjuka. Resultaten är svåra att tolka t.ex. när personens eget välbefinnande 

jämförs med hur närstående uppfattar det (SBU, 2006). 

 

Trigg, Jones och Skerington (2007) genomförde i sin studie en utvärdering av en ny skala 

för skattning av livskvalitet, personer med mild till måttlig demens deltog. Det framkom att 

deltagarna kunde behöva hjälp med att få frågor och svarsalternativ repeterade och att vissa 

ord och fraser behövde förklaras. Analys av resultatet gjordes på gruppnivå och 

försiktighet påtalas när det gäller data på individnivå med just detta instrument. Författarna 

menar ändå att det är fullt möjligt att använda en skattningsskala när det gäller 

livskvaliteten på personer med dessa stadier av demens. 

 

Coping 

Coping är inte alldeles lätt att översätta till svenska, ibland används istället för coping-

strategier ord som problemlösning eller bemästrings-hantering (Medin & Alexandersson, 

2007). Coping kan beskrivas som en individs känslomässiga och kognitiva handlingar för 

att hantera krav från omvärlden eller inifrån sig själv. Dessa krav är ansträngande eller 

överstiger individens resurser (Folkman & Lazarus, 1988).  

 

Det finns flera olika typer av coping och som exempel kan ges problemfokuserad och 

känslofokuserad (Folkman & Lazarus 1988). Problemfokuserad coping är vanligare när det 

är möjligt att förändra situationen, att kunna påverka den och individen frågar sig hur/vad 

som är bäst att göra. Känslofokuserad är mer sannolik att använda när det inte går att 

påverka situationen och är ett sätt att reglera de känslor man upplever. Hur en person 

upplever sin situation påverkas av bl.a. självkänsla, kunskaper, hälsa och omgivningen är 

beskaffad som ekonomiska möjligheter och den sociala situationen samt personens 

förmåga att lösa problem (Folkman & Lazarus, 1988). För att kunna hantera svåra 

situationer kan det behövas stöd (Jedenius, 2010). 
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PROBLEMFORMULERING 

Med anledning av den omställning som en demensdiagnos kan innebära för personen med 

demens och även för anhöriga är det nödvändigt att ta reda på vad sjuksköterskan kan bidra 

med vid eventuellt uppföljande besök efter att diagnos är fastställd. Det är idag oklart vad 

som skulle kunna ingå i ett sådant besök för att sjuksköterskan skulle kunna bidra till en så 

bra livssituation som möjligt för de som drabbas. Vad är mest angeläget att sjuksköterskan 

fokuserar på vid uppföljande besöket efter att patienten fått en demensdiagnos utifrån hur 

patienter och anhöriga upplever sin situation. 

 

SYFTE 

Syftet med studien var att belysa hur personer med demenssjukdom och deras anhöriga 

upplever sin situation och livskvalitet. 

 

METOD 

Forskningsöversikt valdes som metod och var motiverad då arbetet innebar att finna 

vetenskapligt stöd för praktisk tillämpning (Backman, 2008). Forsberg och Wengström 

(2008) menar att de begränsningar som gjorts, de sökord och databaser som användes och 

den tidsperiod sökningarna omfattade måste redovisas i en litteraturstudie. Vidare ska urval 

av artiklar framgå och motiveras, artiklarna ska också kvalitetsbestämmas. De ska omfatta 

samma område och vara pålitliga. Exkluderade artiklar ska redovisas (Forsberg och 

Wengström, 2008). 

 

Urval 

Kriterier för inkluderade artiklar 

Artiklarna som inkluderades skulle vara primärstudier, peer-reviewed och inte äldre än tio 

år. Etiskt godkännande skulle finnas alternativt väl beskrivna etiska ställningstagande i 

enlighet med Forsberg och Wengström (2008). 

 

Deltagare i studierna skulle bo hemma, antingen ensamma eller med anhörig och 

majoriteten av deltagarna skulle ha en demensdiagnos i stadierna mild till måttlig demens. 

Vidare skulle majoriteten ha en AD-diagnos. I studier med anhöriga skulle även personen 

med demens delta i samma studie. Studierna skulle i huvudsak handla om upplevelsen av 

sjukdomen hos personer med demens och deras situation samt i förekommande fall även 

anhörigas upplevelser. 

 

Datainsamling 

Begränsningar i sökningar 

Artiklar skrivna på svenska eller engelska och abstract skulle finnas. I Databasen Cinahl 

markerades att artiklarna skulle vara peer-reviewed och research articles.  

 

Vid sökning på livskvalitet och demens gjordes sökningen i databasen Cinahl med 

begränsning till de senaste fem åren och i efterföljande sökning i databasen PubMed till de 

senaste tre åren och då bara på AD. Syftet var att inkludera artiklar som var så aktuella som 

möjligt. Forsberg och Wengström (2008) poängterar att forskningsmaterialet helst inte bör 

vara äldre än tre till fem år. 
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Databassökning 

Sökningar gjordes i databaserna Cinahl och PubMed vid flera tillfällen från januari 2011- 

mars 2011, titlar lästes, sedan abstract utifrån de titlar som föreföll stämma överens med 

syftet. Flera av artiklarna fanns både i PubMed och i Cinahl. I PubMed hittades flera som 

related citation och söktes därefter i Cinahl.  

 

I Cinahl söktes termer bland cinahl-headings och lades in direkt som Exact Major subjekt 

Heading (MH) förutom Quality of life söktes som Major Concept (MM). Explode 

användes vid sökning på dementia presenile. Huvudsökord i Cinahl var Alzheimer´s 

disease, Dementia och Dementia Presenile vilka sedan kombinerades var för sig med den 

boolska operatorn AND med övriga sökord dvs. coping, adaptation psychological, patients 

attitudes och quality of life. I sökning efter tre särskilda artiklar valdes i Cinahl Heading 

Dementia presenile med sub heading psykosocial factor, Dementia med sub-heading 

diagnosis AND Life Experiences och Dementia med sub-heading psykosocial factors AND 

patients.  

 

I PubMed hämtades termer i MeSH-thesarus och söktes direkt i PubMed där de senare 

kombinerades i sökhistoriken. De olika sökorden kombinerades i sökhistoriken med hjälp 

av AND eller NOT i PubMed. 

 

Tabell 1. Databassökning i Cinahl 

Datum Sökord 

 

Identifierade 

artiklar 

Granskade 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

Cinahl 

110327  

Alzheimer´s 

Disease 

AND 

Coping 

010101-

051231: 27 

 

060101- 

110131: 34 

 

10 

 

 

19 

 

3 
1 

 

 

11 
2
 

 

2 

 

 

4 

Cinahl 

110327 

Dementia 

AND 

Coping  

010101-

0512131: 32 

 

060101- 

110131: 48 

 

6 

 

 

6 

 

4 
3
 

 

 

4 
4
 

 

1 

 

 

1 

Cinahl 

110327 

Dementia 

Presenile 

AND 

Coping 

010101-

110131: 61-

Inga nya 

 

0 

 

0 

 

0 

1) Exkluderad handlade mer om arbetsterapeutens område. 

2) Exkluderade bl.a. pga. har inte svarat mot syftet,eller inte angivit grad av demens , var single case study 

korta intervjuer som inte motiverats, utvärdering av intervention,  

3) Exkluderad pga. blandade demenssjukdomar och inte angivit hur många av varje, två svarade inte mot 

syftet,  

4) Exkluderade pga. intervju 15-30 min lång , inte angivit grad av demens, svarade inte mot syfte samt 

utvärdering av intervention 
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Tabell 2. Databassökning i Cinahl 

Datum Sökord 

 

Identifierade 

artiklar 

Granskade 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

Cinahl 

110327 

Alzheimer´s 

Disease AND 

Adaptation, 

psychological 

010101- 

110131: 42 

 

12 

 

5 
1
 

 

3 

Cinahl 

110327 

Dementia 

Presenile 

AND 

Adaptation, 

psychological 

 

010101-

110131: 43 

 

7 

 

1 
2
 

 

0 

Cinahl 

110327 

Dementia 

AND 

Adaptation, 

psychological  

010101- 

110131: 47 

 

6 

 

4 
3
 

 

1 

1) Exkluderade bl.a. för att det utvärderades ett nytt instrument eller inte svarade mot syftet 

2) Exkluderad var en review 

3) Exkluderade: En handlade om bilkörning, en användes i bakgrunden och en hade korta intervjuer. 

 

Tabell 3. Databassökning i Cinahl 

Datum Sökord 

 

Identifierade 

artiklar 

Granskade 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

Cinahl 

110331 

Dementia 

AND 

Patients 

Attitudes  

010101- 

110131:38 

 

12 

 

5 
1
 

 

0 

Cinahl 

110331 

Alzheimer´s 

Disease 

AND 

Patients 

Attitude 

010101-

110131:21 

 

8 

 

4 
2
 

 

1 

Cinahl 

110331 

Dementia 

Presenile 

AND 

Patients 

Attitude 

010101- 

110131:14 

 

8 0 0 

1) Exkluderade saknade bl.a. etik, grad av demens eller utvärderat nytt instrument 

2) Exkluderade grad av demens ej angiven, religionsaspekt, och de flesta på boende 
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Tabell 5. Databassökning i Cinahl 

Datum Sökord 

 

Identifierade 

artiklar 

Granskade 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

Cinahl 
1
 

110331 

Dementia, 

Presenile/PF 

060101- 

110131: 12 

 

3 

 

3 
2 

 

0 

Cinahl 

110331 

Dementia/DI 

AND Life 

Experiences  

5
 

3
 
 1 1 

Cinahl 

110331 

Dementia/PF 

AND Patients 

7
 

1 1 1 

1) Observera! Begränsningen Subset: Nursing är tillagd. 

2) Exkluderade pga. det inte framgick hur många som hade viss sorts demens,  

 

Inkluderade artiklar 

Vid sökningarna lästes titlar och utifrån dessa lästes abstract som förmodades svara mot 

syftet och till sist lästes artiklar utifrån dessa abstract. Sökningarna resulterade i 15 stycken 

inkluderade artiklar från år 2002-2010. De hade kvalitativ ansats. 

 

Exkluderade artiklar 

I exkluderade artiklar saknades etiska övervägande eller etiskt godkännande. Likaså kunde 

metoden och/eller urvalet ha funnits vara otillräckligt beskrivna. 

 

Studier som evaluerade ett instrument eller använde ett speciellt utformat instrument för 

t.ex. ett visst land valdes bort. Vidare har studier där typ av demens inte var beskriven eller 

där det inte framgick hur många som var i ett visst skede av sin demenssjukdom 

exkluderats. Studier med religionsaspekt valdes bort samt studier där intervjuer varade i 

15-30 minuter och där den korta längden inte motiverats eller beskrivits. Se tabell 1-5. 

 

Databearbetning 

Artiklarna sorterades utifrån de söklistor de inkluderats efter och lästes i sin helhet. De som 

inte svarade mot syftet lades åt sidan och markerades i respektive söklista som exkluderad. 

Inkluderade artiklar lästes noggrant två gånger i sin helhet, delar som kunde svara mot 

syftet eller som väckte frågor markerades med färgpenna. Artiklarna kvalitetsbedömdes 

utifrån ett bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende 

studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån SBU och SSF 

(1999) bilaga I och presenteras löpande i form av en matris utarbetad efter Willman, Stoltz 

och Bahtsevani (2006), bilaga II. 

 

Resultaten i varje artikel lästes noggrant, skrevs ner för hand, varje artikels resultat för sig. 

Därefter skrevs varje artikels resultat in i dator utifrån handavskriften och kontrollerades 

mot artikeln. Centrala resultat och citat från personer med demens markerades med en färg 

och de från anhöriga med en annan färg. Resultaten lästes sedan igenom igen. Författaren 

tittade då efter oklarheter eller möjliga syftningsfel och kontrollerade mot respektive 

artikel där det skulle kunna vara en risk för det. 

 

Därefter lästes resultaten i datautskrifterna flera gånger i syfte att hitta de upplevelser hos 

personer med demens och deras anhöriga som framkom. Upplevelser som berörde liknande 

känslor eller situationer sorterades in under rubriker. 
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När rubriker att arbeta mot hittats markerades detta med olika nummer i datautskrifterna. 

En rubrik i taget letades upp med artiklarna i olika ordning varje gång för att författaren på 

något sätt skulle kunna se artikeln med nya ögon och minimera risken att missa något 

resultat. När detta var utfört skrevs de olika rubriker som funnits in i datorn, ett och ett i en 

grov skiss som sedan sammanställdes till det slutliga resultatet. När sammanställningen var 

klar framkom nya rubriker och resultatet fick sin slutliga utformning. Under arbetets gång 

hade författaren regelbunden kontakt med handledaren för att diskutera möjliga sätt att 

hantera materialet på och för nya infallsvinklar. 

 

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDE 

I arbetet skulle referenser noga anges och data presenteras utifrån vad som framkom utan 

att fabriceras eller förvrängas (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

Det fanns en intention att göra personen med demens´ röst hörd så det var viktigt att hitta 

studier där de själva deltog. Å andra sidan var det känt att anhörigas livssituation också 

förändras varför det vore oetiskt att inte ha inkluderat deras aspekt av situationen. 

 

RESULTAT 

Upplevelse av diagnosen 

Aminzadeh, Byszewski, Molnar och Eisner (2007) undersökte i en studie den 

känslomässiga upplevelsen av att nyligen ha fått demensdiagnos. De fann att när AD fanns 

med i diagnosen, ensam eller som mixed AD, gav de flesta personer med demens både 

verbalt och genom kroppsspråket signaler av chock och bedrövelse. Ett annat resultat i 

samma studie var känsla av lättnad hos personer med demens som fick AD eller mixed- 

AD. De fick bekräftelse då de hade varit medvetna om sina minnesproblem och till slut 

fick en förklaring till dessa och det gav möjlighet för behandling. 

 

Det framkom i samma studie att begränsningar pga. demensdiagnosen som anpassning av 

hem och liv, gav upphov till mycket starka, ibland överväldigande känslor. Detta blev ett 

hinder från att ta in den information som gavs och det anges att det visade sig tydligt i 

uppföljande intervjuer med patienter och anhöriga en månad senare. Starka reaktioner 

förekom även hos anhöriga (Aminzadeh et al., 2007). Vidare sågs resultat av olika stadier 

av reaktion efter diagnosbeskedet såsom bristande insikt eller förnekelse, akut sorg och 

krisreaktion. Vissa släppte fram känslorna, några verkade omedvetna om sina reaktioner 

eller försökte hålla en fasad, andra behövde hjälp av professionella eller anhöriga. Det 

framkom även känslor av skam relaterade till hur andra uppfattade diagnosen (Aminzadeh 

et al., 2007). 

 

I studien av Pearce, Clare och Pistrang (2002) relaterade två av de tjugo personer med 

demens som deltog sina minnesproblem till AD. Efter den initiala chocken hade diagnosen 

hjälpt dem att förstå och hantera sjukdomen och de kände sig inte så ensamma med 

svårigheterna när minnesproblemen berodde på sjukdom. Anhöriga i samma studie kunde 

uppleva att personerna med demens inte förstått vad diagnosen innebar, inte tänkte på 

problemen som demens och att några inte ville acceptera diagnosen eller glömde den. 

Några anhöriga uppmuntrade detta att aldrig prata om den igen. Ett annat resultat i studien 

var att många personer med demens såg minnesproblem som normalt och att ålder var 

orsak, även anhöriga kunde dela uppfattningen att det var normalt. Flera personer med 

demens var medvetna om sina minnesproblem men inte orsaken till dem, de kunde säga att 

minnet var sämre än hos andra eller att alla kunde få minnesproblem eller att de hade alltid 

haft dåligt minne (Pearce et al., 2002) 
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Uppfattningen bland personer med demens att ålder var orsak och att de kunde se 

minnesproblem som normalt framkom även i andra studier (Clare, Roth & Pratt, 2005; Van 

Dijkhuizen, Clare & Pearce, 2006). I sistnämnda studie var alla mer eller mindre medvetna 

om att de hade minnesproblem, de flesta var osäkra på orsaken och angav bl.a. sorg, oro, 

tidigare skalltrauma någon uppgav AD. 

 

I en annan studie (Clare, 2002) framkom att även hos personer med demens som accepterat 

diagnosen fanns hopp om att den var fel eller att bot skulle hittas. Vilka förklaringar som 

än gavs till minnesproblem försökte personer med demens att fortsätta hoppas och om 

ålder var orsak gav det hopp (Clare, 2002). Ålder kunde också minska motivationen till 

ansträngning att minnas (Clare, Goater, & Woods, 2006). I den studien framkom upplevda 

orsaker som stressigt eller tröttsamt arbete tidigare i livet, förtida pensionering eller att 

hjärnan hade använts på ett ansträngande sätt, skallskada och ärftlighet, några nämnde 

demens eller AD. 

 

Det framkom i en studie (Werezak & Stewart, 2002) att fem av de sex personer med 

demens som deltog först inte hade varit medvetna att de hade minnesproblem. Några hade 

trott att det var ofarlig glömska eller relaterat till stress på arbetet. Även i denna studie sågs 

chock, fasa och misstro som reaktion till diagnosen (Werezak & Stewart, 2002). 

 

Den utredning som föregick diagnosbeskedet kunde upplevas som negativ, liksom 

personalens attityd, någon hade upplevt att sjuksköterskan vaktat (Clare et al., 2006). Även 

Holst och Hallberg (2003) fann upplevelsen hos personer med demens att de inte hade 

blivit väl bemötta och inte togs på allvar när de väl sökt läkare för sina problem, någon 

hade fått höra att alla glömde. I studien av Clare (2003) var det flera personer med demens 

som var medvetna om sina minnesproblem men inte visste varför de varit på minnesklinik. 

Ibland kunde det vara svårt att minnas vad som sagts vid besöket och det fanns en 

uppfattning att det lämnats väldigt lite information (Clare et al., 2005). 

 

Upplevelse av förlust 

Att demenssjukdomen hade negativt inflytande över det dagliga livet med svårigheter att 

utföra uppgifter framkom i studierna av (Phinney, 2006; Clare et al., 2006). I sistnämnda 

studien upplevde personer med demens ilska, förlust, frustration och depression. De 

anklagade sig själva, det var generande, känslor av att vara avklippt, värdelös, och att 

personen med demens lika gärna kunde vara död fanns. Känslomässigt kunde personen 

med demens känna sig låst av svårigheterna (Clare et al., 2005). De kunde uppleva förlust 

av kontroll och kompetens, känslor av nervositet och att inte fungera adekvat samt att 

förmågan att fatta beslut försämrades (Clare, 2003). 

 

Alla personer med demens i studien av Pearce et al. (2002) beskrev någon slags förlust. En 

del den kognitiva förmågan med minnesproblem och förmågan att fatta beslut, andra 

förlorade praktiska kunskaper eller självförtroende som hindrade dem från att utföra olika 

uppgifter. Det framkom i studien en förlust av tidigare sociala roller som exempel gavs 

rollen som ledare i sociala situationer och ofta jobbiga förskjutningar av roller inom 

äktenskapet där anhörig fick ta över uppgifter som personen med demens ansvarat för 

tidigare. Det fanns en smärtsam upplevelse av att, som de själva beskrev, kunna eller 

tvingas inse att det var skillnad på dem och andra (Pearce et al., 2002). Holst och Hallberg 

(2003) fann att personer med demens kunde känna sorg och orkeslöshet, bli passiva inför 

svåra situationer eller krävande mot omgivningen och visa ilska.  
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De kunde känna stress och ilska över att allt runtomkring dem rörde sig så fort och att de 

inte längre kunde hålla takt med tiden vilket kunde ses i vardagliga situationer (Holst & 

Hallberg, 2003). 

 

Minnesproblem kunde ses som ett hot mot samvaro med familj och vänner, mot den 

sociala rollen samt mot samhörighet med den bekanta omgivningen (Van Dijkhuizen et al., 

2006). Detta hot gav ångest. Ett annat hot var att inte minnas viktiga delar av sitt tidigare 

liv, särskilt nedsatt minne för detaljer inom familjen. I en studie (De Witt, Ploeg & Black, 

2009) framkom att säkerhetsrisker blev ett hot mot att inte kunna bo kvar hemma, t.ex. risk 

för brand. Förlust av att inte kunna utföra det personen med demens tidigare varit bra på, 

att inte kunna ge sig iväg någonstans av rädsla att gå vilse framkom också. Livet blev 

begränsat. Personen med demens kunde känna utanförskap och dra sig undan från 

aktiviteter. Minnesproblemen bidrog och kunde leda till att personen med demens undvek 

att göra roliga saker för de skulle ändå glömmas bort (De Witt et al., 2009). 

 

MacQuarrie (2005) fann att en medvetenhet hos personer med demens av att något var fel 

gav känslor som irritation, ilska, och förbittring och att demensens nedsättning av 

förmågan att tänka och utföra saker upplevdes med avsky och frustration (MacQuarrie, 

2005). Begränsningar framkom relaterade till desorientering i omgivningen och rädsla för 

att gå vilse. De kämpade mot AD på olika sätt och det framkom daglig irritation över det 

krångel som minnesproblem gav, t.ex. att inte minnas vad som hände nyss men däremot ett 

världskrig. AD-diagnosen hotade autonomin och personer med demens försökte behålla 

sitt oberoende samtidigt som sjukdomen minskade känslan av personlig kompetens, här 

fanns både acceptans och förnekelse. Symtomen av AD ledde till förståelse att personen 

med demens inte var som förr, att förändringar skedde och att något var fel (Macquarrie, 

2005). 

 

Förlust av att minnas personer och händelser och förlust av möjligheter att klara dagliga 

livet och fritidsaktiviteter hotade självkänslan och självförtroendet (Holst & Hallberg, 

2003). Förlust av minnen från det tidigare livet kunde leda till att identiteten blev 

fragmenterad och främmande. De som t.ex. inte mindes ungdomen upplevde förlust av 

själva stommen i livet. I studien framkom att försämring av den verbala förmågan kunde 

leda till känslor av skam, sorg och ilska och hindrade personen med demens från att 

kommunicera med andra. Förlust av förmåga att fatta egna beslut och därmed oberoende 

orsakade frustration (Holst & Hallberg, 2003). 

 

Många personer med demens relaterade till hur minnet varit tidigare och övervägde förlust 

av intellektuell och social förmåga och färdigheter som var nödvändiga för att kunna 

fungera som fullgod samhällsmedborgare (Werezak & Stewart, 2002). Sörensen, Waldorff 

och Waldemar (2008) fann i sin studie att uppfattningen om konsekvenserna av AD blev 

tydlig för personerna med demens när de inte längre kände igen sig på bekanta platser eller 

inte förstod vad ord betydde. När de fick svårt att utföra sådant som tidigare varit lätt eller 

noterade förändrat beteende från anhörig, t.ex. äkta hälft som kom med tillrättavisningar 

vilket också ökade osäkerheten hos personen med demens (Sörensen et al., 2008). 

 

Van Dijkhuizen et al. (2006) fann känslan av lättnad när personer med demens kom ihåg 

något, humor var också något som visade sig när de skrattade åt sina svårigheter. 
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Körförbud 

Att inte få köra bil längre var en tydlig förlust för personer med demens och gav upphov 

till mycket starka känslor (Aminzadeh et al., 2007), det var en förlust av kontrollen över 

det dagliga livet (Clare, 2003; C. R Macquarrie, 2005) och medförde praktiska 

konsekvenser (De Witt et al., 2009).  

 

Att köra bil stod för oberoende och ett körförbud innebar förlust av detta vilket framkom i 

studien av Menne, Kinney och Morhardt (2002) där fokus låg på bland annat bilkörning. 

En del ändrade sitt beteende i försök att kunna fortsätta köra, någon använde själv lagen 

som argument för att inte köra längre. Några hade själva tagit beslutet att inte köra bil mer 

för att inte skada någon (Menne et al., 2002; De Witt, Ploeg & Black, 2010). Känslor som 

nedvärdering, diskriminering och att personen med demens kände sig socialt utesluten till 

följd av beskedet om körförbud kunde finnas (Aminzadeh et al., 2007). Reaktioner med 

ilska över hur själva förfarandet gått till eller upprördhet på grund av att personen med 

demens inte hade uppfattat att information hade lämnats framkom i studien av MacQuarrie 

(2005), de starka känslorna kunde leda till protest Clare (2003). 

 

Relationer  

Werezak och Stewart (2002) fann att personer med demens oroade sig över hur andra 

skulle reagera när och om de upptäckte att personen ifråga hade demenssjukdom och vilka 

begränsningar demensen skulle medföra i deras liv. De insåg att andra märkt 

minnesproblemen innan de själva insett dem och många berättade om sårande situationer 

när anhöriga och andra varit okänsliga eller likgiltiga inför vad personen med demens 

upplevde till följd av minnesproblemen. Att bli en börda för anhöriga blev en central fråga 

i detta att förlora möjligheten att ta hand om sig själv. Några var redan beroende av hjälp 

när det gällde minnet och många förväntade sig behöva hjälp när demensen blev värre 

(Werezak & Stewart, 2002). 

 

Vänner och grannar var viktiga för känslan av samhörighet och kunde hjälpa till rent 

praktiskt framförallt när anhöriga bodde långt bort (Van Dijkhuizen et al., 2006). Flera 

personer med demens upplevde att undandragandet från aktiviteter påverkade anhöriga 

som fått ta över mer i hushållet (Holst & Hallberg, 2003). Även i studien av Pearce et al. 

(2002) uttryckte personer med demens oro över hur deras minnesproblem påverkade 

anhörigas hälsa och livssituation och över anhörigas ökade arbetsbörda. De försökte att 

inte belasta anhöriga och försökte hjälpa till i hemmet. Tillit till andra var viktigt och 

känslomässigt och praktiskt stöd från anhöriga skyddade från alltför starka upplevelser av 

misstag. Medvetenhet om att det kunde vara skillnad mellan den egna och anhörigs 

uppfattning om problem fanns, det kunde skapa osämja och göra det svårt att lösa 

situationen. Oftast upplevde anhöriga större problem än personen med demens (Pearce et 

al., 2002). 

 

MacQuarrie (2005) fann att personen med demens kunde ses som objekt, t.ex. att andra 

inte frågade vad de klarade av och viss hjälp upplevdes som förminskning av dem som 

personer. Relationen till andra, även anhöriga, påverkades och några talade om den fasad 

de försökte hålla i sociala sammanhang. Många upplevde känslor av förödmjukelse bland 

andra människor och det var generande (MacQuarrie, 2005). Även Clare (2003) fann att 

vissa personer med demens blev generade i sociala situationer och ibland tog anhöriga över 

vilket ledde till känslan av att vara åsidosatt. 
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Förändringar pga. demensen visade i studien av Clare et al. (2005) på ökat beroende av 

andra. Hjälp från anhöriga och deras tålamod värderades högt. Vissa var medvetna om 

anhörigas börda och effekten det hade på anhöriga och försökte att skydda anhörig från 

stress genom att inte prata om sin egen oro och rädsla (Clare et al., 2005). Även i studien 

av (Clare et al., 2006) berörde personerna med demens betydelsen för anhöriga och andra 

personer och att tillit till andra var viktig. Några oroade sig för att bli en börda och försökte 

att hålla sina känslor för sig själv för att inte oroa anhöriga (Clare et al., 2006). Att inte 

vilja bli en börda sågs också i en annan studie (De Witt et al., 2010). Personen med demens 

kunde känna sorg över att inte kunna göra mer och bli lika frustrerad som anhörig när den 

nedsatta förmågan att utföra olika uppgifter påverkade situationen (Phinney, 2006). 

 

Anhöriga 

Det var svårt för anhöriga att hitta en balans mellan att hjälpa på ett konstruktivt sätt och 

att ta över på ett undergrävande sätt, de var medvetna om att personen med demens inte 

ville bli för beroende av hjälp (Clare, 2002). Många anhöriga var ledsna och kände 

frustration över att personen med demens antingen medvetet valde bort aktiviteter och jobb 

eller var för dåliga för att kunna utföra uppgifter (Pearce et al., 2002). I denna studie visade 

det sig att anhörig upplevde förlust av de sociala rollerna och att de fått ta över uppgifter de 

inte ansvarat för tidigare. En förlust av personen med demens manlighet och dennes 

kontroll över äktenskapet. I studien framkom också att anhörig fick hålla igång minnet, ge 

känslomässigt och praktiskt stöd, uppmana till slutförande av uppgifter och vaka över 

personen med demens. 

 

I studien av Phinney (2006) framkom betydelsen av att den anhörige gav stöd och fanns 

där. Anhörig hade lärt sig olika sätt för att hålla personen med demens aktiv och ovetande 

om när det blev fel och var noga med att inte ställa frågor som personen med demens inte 

kunde svara på. Strategin syftade till att inte skämma ut den sjuke med demens så att denna 

slutade att göra det som var roligt. Det framkom även support från anhöriga för att anpassa 

situationen så att den sjuke med demens kunde fortsätta med tidigare uppskattade 

intressen. I studien visar det sig att personen med demens inte kunde vara utan sin anhörig, 

detta medförde att de gjorde allt tillsammans. Tankar på ifall anhörig gjorde saker för sin 

egen del eller för den sjukes skull framkom också. Situationen kunde bli ambivalent, det 

fanns tillgång till service med avbytare och att steget för den anhöriga att anlita denna var 

långt. Det var lättare att ta med sig personen med demens. Det framkom också att anhörig 

som var sjuklig och tidigare hade hjälp av personen med demens upplevde frustration över 

att allt ansvar förflyttats till anhörig. Här kunde personen med demens inte utföra sysslor 

utan uppmaningar och påminnelser (Phinney, 2006). 

 

Coping-strategier 

Att använda strategier kunde ses medföra positiva effekter på självförtroendet, att kämpa 

och kompensera blev starka drivkrafter för att klara sig själv, behålla en jagkänsla och 

normalisera (Clare, 2002). En del personer med demens var medvetna om begränsningar i 

sina strategier, andra hävdande att de hjälpte dem klara olika sorters problem (Clare, 2002). 

Strategier kunde skapa ny identitet och återskapa självkänslan (Pearce et al., 2002). 

 

Olika strategier för att hantera situationen beskrevs i studien av MacQuarrie (2005) där 

medvetenhet och motstånd reflekterade personen med demens kamp för att hantera 

sjukdomen. Genom att använda strategier för att hantera förändringar försökte personer 

med demens att uppnå välmående (Sörensen et al. 2008). 
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Ett sätt att hantera det svåra när personer med demens inte kunde utföra något på egen 

hand var att lämna över ansvaret till anhöriga (Van Dijkhuizen et al., 2006). Samma studie 

visade att övertro på andra kunde minska engagemanget från personer med demens och att 

göra saker tillsammans var en strategi som fick deltagarna att se hjälp som naturligt. 

 

Förhållningssätt 

Clare (2002) fann att fokusera på det goda i livet, eller aktiviteter som fortfarande var 

roliga gav styrka. Att hålla sig till rutiner var ett sätt för några i samma studie att behålla 

känslan av att fungera normalt. Några i studien önskade nå ett visst mått av acceptans som 

balans mellan hopp och förtvivlan och andra försökte acceptera förluster och 

begränsningar (Clare, 2002). I studien av Werezak och Stewart (2002) visade personer med 

demens någon form av acceptans och de önskade att lära sig acceptera sjukdomen som en 

ovälkommen del av livet. Flera strategier behövdes för att kunna acceptera sjukdomen 

såsom andras acceptans av den, humor, att behålla hoppet trots att det inte gick att göra 

något åt och att hjälpa andra (Werezak & Stewart, 2002) 

 

I studien av Clare (2003) framkom försök att behålla självkonceptet där personer med 

demens kämpade för att övervinna problem och kompensera sina svårigheter. De höll sig 

till rutiner för att fungera, försökte att hitta nya sätt att vara behövd på och alla strävade 

efter att inte bli sämre. Vidare framkom försök av personer med demens att normalisera 

situationen och förminska svårigheterna. Att förminska sågs även i studien av Van 

Dijkhuizen et al. (2006) där personer med demens kunde undvika svårigheter och använda 

humor för att avleda svåra känslor. De kunde intala sig själva att de skulle acceptera 

situationen och göra så gott det kunde (Van Dijkhuizen et al., 2006). Även i studien av 

Sörensen et al. (2008) sågs att personer med demens kunde förminska betydelsen av sina 

problem, även när medvetenhet fanns. I studien sågs också att de kände välmående av att 

klara av de vanliga invanda dagliga aktiviteterna, av att göra andra glada och vara i god 

fysisk kondition men att också känslor av sorg och ångest fanns (Sörensen et al. 2008). 

 

Ett huvudresultat som Menne et al. (2002) fann var att personer med demens önskade 

fortsätta leva som vanligt och fortsätta att bidra. Det var viktigt att få behålla sin livsstil, 

känna sig behövd och önskad. Inställningen att fortsätta leva normalt fanns också i studien 

av Pearce et al. (2002) där den delades av personer med demens och anhöriga. Vidare sågs 

i studien att försöka att leva normalt var ett sätt att acceptera eller hantera minnesproblem 

och begränsningar och att acceptera situationen kunde vara ett sätt att hantera frustration 

och förluster (Pearce et al., 2002). I en annan studie (Phinney, 2006) framkom att personen 

med demens kunde fortsätta vara involverad i det dagliga livet med stöd från anhöriga, det 

var viktigt och frånsett svårigheter så var personen med demens samma person (Phinney, 

2006). Ett annat sätt att hantera problem kunde vara att skratta åt sina brister och det gjorde 

det lättare för både personer med demens och anhöriga att anpassa sig till situationen 

(Holst & Hallberg, 2003). Det var viktigt för personer med demens att själva få avgöra vad 

som skulle göras när lust fanns till det, det kunde ge en känsla av kontroll (De Witt et al., 

2010). 

 

Praktiska strategier 

För att minska effekten av minnesproblem använde de flesta personer med demens i 

studien av Clare (2002) praktiska strategier. Det kunde vara listor, skrivna instruktioner, 

färgade etiketter för att göra vissa saker mer synliga, larm, systematisk ordning, 

anslagstavlor, datum kunde fås från tidningen. Anhöriga påpekade att praktiska strategier 

inte alltid fungerade och det märktes även under intervjuerna (Clare, 2002). 
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Pearce et al. (2002) fann också att praktiska strategier inte alltid fungerade vilket både 

personer med demens och anhöriga gav uttryck för. Här framkom rutiner, 

minnesanteckningar, att repetera information eller ta en paus som exempel på praktiska 

strategier. Flera varianter på praktiska strategier för att kompensera svårigheter framkom 

också i studien av Van Dijkhuizen et al. (2006) liksom att ett visst mått av medvetenhet 

måste finnas hos personer med demens för att de skulle fungera. Ett sätt var att kontrollera 

sig själv vilket kunde bli ett upprepande pga. glömska. Likaså var telefonen viktig för de 

som bodde ensamma, anhöriga kunde hålla kontakt. Nyttan av den egna användningen var 

mindre då personer med demens inte alltid kom ihåg att de redan hade ringt (Van 

Dijkhuizen et al., 2006). 

 

Aktiviteter 

Att anpassa aktiviteter för att kunna fortsätta med dem sågs i flera studier (Menne et al., 

2002; Phinney, 2006; Pearce et al., 2002; Sörensen et al. 2008) eller sluta med aktiviteter 

personer med demens inte klarade längre, det var viktigt att de tagit beslutet själva 

(MacQuarrie, 2005). De flesta personer med demens i studien av Pearce et al. (2002) 

försökte engagera sig i aktiviteter de deltagit i tidigare för att bevara sin identitet och 

fungera som tidigare även om vissa upplevde att det tog det längre tid att utföra olika 

uppgifter. Personer med demens sänkte kraven på sig själva medvetet eller omedvetet när 

de inte klarade uppgifter längre eller inte mindes pga. den frustration det medförde. 

Strategier fungerade inte alltid (Pearce et al., 2002). Phinney (2006) fann att anhöriga 

kunde hjälpa till att sänka kraven vilket ledde till att begränsningar inte blev så tydliga för 

personen med demens. Att förbli aktiv var viktigt, t.ex. att få gå en ensam promenad med 

telefonnumret i fickan ifall personen med demens skulle gå vilse. Att göra saker 

tillsammans var ett sätt att få en person med demens att känna sig delaktig, anhörig kunde 

instruera och undvika att påpeka fel. Personen med demens och anhöriga lärde sig nya sätt 

att umgås på vartefter demensen förvärrades, ibland kunde det behövas hjälp utifrån 

(Phinney, 2006). I en annan studie av Clare et al. (2006) sågs detta att följa rutiner eller 

engagera sig i sådant man tyckte om som hjälp att förbli aktiv och behålla det normala och 

personer med demens undvek eller begränsade svåra aktiviteter. Aktivitet var ett sätt att 

slippa känna sig isolerad (Van Dijkhuizen et al., 2006) 

 

Socialt 

I en studie av Clare (2002) visade det sig att personer med demens kunde undvika att delta 

i konversationer för att minska risken att hamna i pinsamma situationer. De kunde använda 

olika knep för att komma undan men också för att starta en konversation. Anhöriga kunde 

uppleva att personen med demens försökte att dölja sina problem (Clare, 2002). Även i 

studien av MacQuarrie (2005) drog sig personer med demens undan och undvek att prata 

med andra, de blev upprörda över att känna igen personer men inte komma ihåg deras 

namn. I denna studie framkom också att det kunde vara lättare att besvara frågor än att 

berätta själv (MacQuarrie, 2005). 

 

Bekant omgivning 

Kopplingen till omgivningen var central i studien av Van Dijkhuizen et al. (2006). Rutiner 

och invanda kunskaper hjälpte personer med demens att överkomma svårigheter med 

minnet. Flera hade bott länge på samma plats och att stanna kvar blev en självskyddande 

strategi, bl.a. av rädsla för att gå vilse. Oro att gå vilse framkom även i studien av De Witt 

et al. (2010). 
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I studien av De Witt et al. (2009) framkom en uppfattning hos personer med demens att om 

de gjorde misstag skulle de få flytta vilket gjorde att de kontrollerade sig själva. Hemmet 

var centrum, barnen kunde vara födda där, det gav starka band, det gav samhörighet, ro 

och kändes bekvämt. Fönster blev viktiga, de gav möjlighet till engagemang i livet utanför, 

det var t.ex. viktigt att se barnen leka (De Witt et al., 2009)  

 

Bromsmedicin och forskning 

Att ta medicin var ett sätt att förhindra progressen av minnesproblem och därmed hålla 

framtiden ifrån sig (De Witt et al., 2009) och ett sätt att inte förlora hoppet (Clare, 2002). I 

studien av Aminzadeh et al. (2007) sågs också medicinen som ett sätt att få hjälp med 

minnesproblem. Pearce et al. (2002) fann att av de som hade bromsmedicin var tre säkra på 

att effekten var god och två personer med demens och deras anhörigas tyckte att minnet 

förbättrats och sammankopplade detta med bromsmedicinen. 

 

I studierna av Clare (2002) och Clare et al. (2005) framkom svårigheter att avgöra effekten 

av medicinen för personerna med demens. I första studien kunde medicinen ses utifrån sina 

biverkningar och anses som orsak till problemet. Det framkom medvetenhet om 

medicineringen men att personerna med demens inte alltid riktigt visste varför de tog den 

eller att den förväxlades med annan medicin. I den andra studien, som var en uppföljande 

studie, noterades att optimismen inför vad medicinen kunde göra hade minskat över tid. 

Här sågs också att följsamhet till ordinationen var viktig, även för de som var tveksamma 

över effekten (Clare et al., 2005). 

 

Att delta i forskning var ett sätt att fortsätta att bidra och vara till nytta för andra (Clare, 

2002; Menne et al., 2002). Det kunde innebära att donera organ (Clare et al., 2006; 

Macquarrie, 2005), eller att delta i olika forskningsstudier vilket gav status (Menne et al., 

2002)  

 

Upplevelse av framtiden 

Personer med demens och deras anhöriga kunde undvika att prata om vad en försämring 

skulle innebära i framtiden på grund av den ångest som osäkerheten gav, de flesta 

fokuserade därför på nuet (Van Dijkhuizen et al., 2006). Oro för försämring av 

demenssjukdomen och dess konsekvenser sågs även i andra studier (Sörensen et al., 2008: 

Werezak & Stewart, 2002: Aminzadeh et al., 2007) MacQuarrie (2005) fann att en del inte 

oroade sig så mycket, en del ville inte tänka på den, andra var villiga att diskutera AD men 

inte framtiden. 

 

I studien av Pearce et al. (2002) uttryckte flera personer med demens en känsla av 

osäkerhet inför framtiden. De undrade hur ”konstiga i huvudet” de skulle bli och hur de 

skulle hantera situationen. Fundering över om döden skulle skilja personen med demens 

och anhörig åt eller något annat fanns och anhörig märkte av ett ökat behov av närhet 

(Pearce, et al., 2002). 

 

Medvetenhet om att tiden var begränsad framkom i studien av De Witt et al. (2010). Att bli 

sämre och till besvär och inte kunna bo hemma och försök att hålla tillbaka tiden och 

fortsätta leva ensamma fanns. Några hade sett andra personer med demens som varit sämre 

och upplevt det som skrämmande, att kunna sjunka så lågt. Några hoppades på att få dö 

innan de blev sämre. 
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Tankar på att ta sitt eget liv sågs som en möjlighet att slippa uppleva försämringen, vilket 

också sågs i andra studier (Clare et al., 2005; Clare et al., 2006) i den sistnämnda studien 

fanns även tankar på framtida vårdbehov och praktiska och ekonomiska frågor. Oro över 

att bli så försämrad att personen med demens måste flytta till annat boende framkom även i 

andra studier (De Witt et al., 2009; Amizadeh et al 2007: Phinney, 2006). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Forskningsöversikt valdes som metod. Författaren funderade även på intervju eller 

enkätundersökning. Den förförståelse författaren har efter att ha arbetat med personer med 

demens i nästan 14 år och med kunskap om de ofta svåra etiska ställningstagande som det 

innebär när personer med demens ska inkluderas i studier, avstod författaren från detta. 

 

Databassökning 

Vid frisökning fanns fler träffar vilket kan förväntas (Forsberg & Wengström, 2008) och 

några var svåra att hitta och söktes därför på de s.k. Cinahl-headings eller MeSH-termer 

som fanns registrerade i själva beskrivningen av artikeln i respektive databas.  

 

Sökningar begränsades med research articles när denna funktion väl upptäcktes, därför 

gjordes alla sökningar om med denna begränsning. 

 

Vid sökning på livskvalitet och demens fanns en stor mängd artiklar varför det i första 

sökningen i databasen Cinahl gjordes begränsning till de senaste fem åren och i 

efterföljande sökning i databasen PubMed till de senaste tre åren och då bara på AD, ingen 

artikel inkluderades från denna sökning. 

 

Explode användes vid sökning på presenile dementia vilket annars gav för få eller inga 

träffar.  

 

I genomgång av resultatet andra gången valdes artiklar bort som vid denna granskning inte 

längre ansågs svara på syftet eller där det upptäcktes nya brister vad gäller längd på 

intervjuer eller typ av demens. Det fanns också en kvantitativ artikel som exkluderades. 

 

Sökning i PubMed 110302 

Alzheimer Disease/Psychology AND Patients, med begränsning de senaste tio åren gav 11 

träffar och resulterade i en granskad artikel som inte inkluderades pga. att den mest 

handlade om beteendestörningar. 

 

Alzheimer Disease AND Quality of life med begränsning de senaste tre åren resulterade i 

sex granskade artiklar som inte inkluderades pga. att de utvärderade en ny skala, inte 

svarade mot syftet, saknade etiskt ställningstagande eller godkännande och i en studie var 

även svår demens med. 

 

Alzheimer Disease AND Life Change Events med begränsning de senaste tio åren gav 

ingen granskad artikel och inte heller sökning på Alzheimer Disease AND Adaptation, 

Psychological NOT Caregivers. Flera av artiklarna i ovanstående sökning fanns redan i 

tidigare gjorda sökningar. 
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I databasen Cinahl gjordes tre sökningar med begränsning mellan 060101-110131 på 

Alzheimer´s Disease, Dementia samt Dementia Presenile AND Quality of Life. Det 

resulterade i 25 granskade abstract och 11 granskade artiklar. 

 

Ingen blev inkluderad pga. att det saknades etiska övervägande eller godkännande eller att 

grad av demens inte fanns angiven, en var kvantitativ, en hade deltagare från särskilt 

boende, en artikel hade använts i bakgrunden, några handlade inte övervägande om AD, en 

handlade om kognitiv svikt eller så handlade de om svår demens. Även i dessa sökningar 

fanns artiklar som funnits i och inkluderats från andra sökningar. 

 

Urval 

Det urval som gjordes av artiklar kan kännas aning brokig, det är olika demenssjukdomar, 

olika ålder, olika ansatser och analysmetoder har använts. Målet att inkludera forskning 

som var av så sent datum som möjligt var svårt att genomföra, det fanns många artiklar 

från slutet av 90-talet gällande yngre personer med demens och mycket om anhörigas 

situation.  

 

Författaren som arbetar på minnesmottagning som även utreder personer med demens som 

är yngre än 65 år hade önskat att hitta fler artiklar om denna ålderskategori. Först gjordes 

flera sökningar med åldersbegränsning innan insikten kom att i Cinahl är det mesta med 

personer med demens indexerat på äldre än 65 år, alltså avslutades sökningar med 

begränsning av ålder. I de artiklar som fanns var uppgifter om vilken typ av demens det 

rörde sig om ofta knapphändiga eller så framgick inte hur många som hade en viss 

demenstyp. 

 

Det var svårt att hitta material som svarade mot syftet, det fanns många artiklar om 

anhörigas situation men när sökningar filtrerades för att inte inkludera anhöriga blev inte 

många artiklar kvar. Författarens orutin kan också vara en källa till att det var svårt att hitta 

artiklar. 

 

En brist i metoden är att endast två databaser finns representerade, försök till sökning 

gjordes även i Psych-Info men då tekniken inte fungerade optimalt valdes den sökningen 

bort. I SweMed försvann artiklar som svarade mot syftet när sökningen begränsades till 

peer-reviewed. 

 

Det går inte att komma ifrån att eftersom artiklarna var skrivna på engelska och det ibland 

behövdes hjälp med översättning från olika källor så kan författaren ha misstolkat texter. 

Författaren har inte heller någon rutin på att kvalitetsbedöma artiklar. 

 

I några artiklar deltar samma personer med demens, detta har beaktats i tolkning av 

resultaten som har granskats extra noga. I de fall författaren upptäckt att samma resultat 

framkommit i dessa studier har ett av resultaten tagits bort. Det är inte möjligt att avgöra 

säkert att det varit samma personer som uttryckt det som fanns i texten men det är inte 

heller möjligt att avgöra att det inte är så. 

 

Något författaren hade intention att söka efter var även om det fanns någon skala för 

livskvalitet som sjuksköterskan skulle kunna använda vid ett eventuellt återbesök. Det 

fanns väldigt många olika skalor som modifierades eller nya som skulle evalueras. De 

flesta inriktade på uppföljning av medicinering. Många av dessa studier saknade etiskt 

godkännande. Ingen inkluderades därför i studien. 
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En styrka med forskningsöversikten är att det är kvalitativa artiklar som inkluderats. 

Kvalitativ metod är lämplig när en studie ska beskriva upplevelser av en situation eller ett 

fenomen (Forsberg & Wengström, 2008).  

 

Det är dock inte möjligt att generalisera resultatet. Inkluderade artiklar kommer från 

västvärlden vilket innebär att de skulle kunna motsvara situationen i Sverige men för 

generalisering behövs mer forskning. Författaren har inte undersökt hur personer med 

demens och deras anhöriga i öst upplever det. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna forskningsöversikt var att belysa hur personer med demenssjukdom och 

deras anhöriga upplever sin situation och livskvalitet. Bakgrunden var att se vad som är 

mest angeläget att sjuksköterskan fokuserar på vid uppföljande besök utifrån dessa 

upplevelser. 

 

Resultatdiskussionen presenteras här under de rubriker och underrubriker som återfinns i 

själva resultatavsnittet: 

 

Upplevelse av diagnosen 

Det visade sig tydligt i flera studier (Aminzadeh, et al. 2007; Sörensen et al., 2008) att 

diagnosen förde med sig många upprörande och starka känslor och reaktioner såsom 

chock, förnekelse hos såväl anhöriga som personer med demens. Begränsningar som 

diagnosen förde med sig t.ex. anpassning av liv och hem gav också upphov till starka 

känslor. 

 

I studien av Aminzadeh et al. (2007) fanns också känslor av lättnad hos en del när de fick 

sin diagnos, de fick nu bekräftelse på sina minnesproblem och kunde få behandling. Detta 

är i linje med vad Robinsson et al. (2004) fann i sin studie. Det är också vad författaren 

ibland hört från personer med demens som länge undrat varför de inte fungerat som 

tidigare. 

 

I en annan studie (Pearce, et al., 2002) fick några personer med demens hjälp av diagnosen 

att förstå och hantera sina minnesproblem och de kände sig inte lika ensamma med dem 

när de berodde på sjukdom. Här upplevde annars anhöriga att personer med demens inte 

alltid visste vad diagnosen innebar eller att de glömde den och anhöriga kunde uppmuntra 

personen med demens att inte prata om diagnosen igen. Många personer med demens och 

även en del anhöriga upplevde att orsaken till minnesproblem var ålder eller att det var 

normalt. Även i andra studier (Clare, et al., 2005; Van Dijkhuizen et al., 2006) kunde 

minnesproblem ses som normalt och om ålder var orsak gav det hopp, men ålder kunde 

också minska motivationen till att anstränga sig för att minnas (Clare et al. 2005). 

 

I två studier (Clare, et al., 2006; Holst & Hallberg, 2003) visade det sig att kontakten med 

sjukvården kunde upplevas negativt, personer med demens hade blivit illa bemötta eller 

inte tagits på allvar när de sökt läkare första gången. Det kunde vara svårt att minnas den 

information som gavs vid besök på minnesmottagningen men det fanns också en 

uppfattning om att det lämnats väldigt lite information (Clare et al., 2005). I samband med 

diagnosbeskedet kunde det vara svårt att ta till sig den information som gavs pga. att de 

starka känslomässiga reaktionerna blockerade, detta gällde även anhöriga (Aminzadeh et 

al., 2007). 
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Detta överensstämmer med vad Robinson et al. (2005) fann i sin studie, att anhöriga och 

personer med demens var besvikna på att de inte fått mer råd och många kände sig 

förvirrade, de önskade mer information om diagnos, progress eller vilken hjälp som fanns 

att få. 

 

På minnesmottagningen där författaren arbetar är det inte helt ovanligt att både anhöriga 

och personer med demens tar kontakt per telefon för att få förtydligande kring vad som 

egentligen sagts vid senaste besöket. Det finns broschyrer från läkemedelsindustrin som är 

bra men det saknas något om den information som läkaren ger. Det vore bra med en 

gemensam skriftlig information för mottagningen med ett innehåll som var förankrat hos 

samtliga involverade så att samma information kunde ges gång på gång. En typ av 

kvalitetssäkring så att alla informerar på samma sätt. Det skulle kunna minska något av den 

förvirring som kan uppträda. 

 

Författaren vill också poängtera att patientföreningar såsom Alzheimerföreningen och 

Demensförbundet är synnerligen värdefulla för personer med demens och deras anhöriga. 

Information om dessa föreningar ges ofta vid diagnosbesöket men det är författarens 

erfarenhet att såväl patienter som anhöriga finner det naturligt att vända sig till 

mottagningen den första tiden efter diagnosen för råd och stöd. Det är på 

minnesmottagningen utredning och diagnosen delgivits. Det är på minnesmottagningen 

läkaren och sjuksköterskan som personen med demens och anhörig träffat eller pratat med 

under utredningen finns. 

 

Upplevelse av förlust 

I samtliga studier blev detta med förlust av något slag pga. demensdiagnosen tydligt. 

Demenssjukdomen påverkade det dagliga livet påtagligt och negativt (Phinney, 2006; 

Clare et al., 2006). Upplevelser med förlust av tidigare kompetens och nedsatt förmåga att 

fatta beslut framkom i flera studier (Clare, 2003; Pearce et al., 2002; MacQuarrie, 2005; 

Holst & Hallberg, 2003). 

 

Detta att personen med demens uttrycker förlusten av tidigare kunskaper och färdigheter 

och hur det påverkar personens självförtroende negativt är något som författaren träffat på 

åtskilliga gånger. 

 

Förlust av tidigare sociala roller, t.ex. rollen som ledare i sociala situationer framkom, ofta 

jobbiga förskjutningar av roller inom äktenskapet där anhörig fick ta över ansvaret för 

uppgifter som personen med demens inte klarade av längre. Det fanns en smärtsam 

upplevelse hos personer med demens att tvingas inse att det var skillnad på dem och andra. 

(Pearce et al., 2002). De kunde känna ilska och stress fanns över att allt rörde sig så fort 

(Holst & Hallberg, 2003). 

 

Erfarna sjuksköterskor vet att det är viktigt att ta det lugnt och inte stressa personer med 

demens då det ofta gör så att personen fungerar sämre kognitivt, att prata lugnt och inte för 

fort, att som sjuksköterska röra sig lugnt för att personen med demens inte ska tappa fokus 

på den situation han/hon är i just då. 

 

Minnesproblem kunde upplevas som hot mot samvaro med familj och vänner eller ett hot 

mot att inte kunna minnas viktiga delar av sitt liv (Van Dijkhuizen et al., 2006). Förlust av 

minnet från det tidigare livet kunde leda till att identiteten blev fragmenterad och 

främmande (Holst & Hallberg, 2003). 
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Konsekvenserna av AD blev tydlig för personerna med demens när de inte längre kände 

igen sig på bekanta platser eller inte förstod vad ord betydde. När de fick svårt att utföra 

sådant som tidigare varit lätt eller noterade förändrat beteende från anhörig t.ex. 

tillrättavisningar (Holst & Hallberg, 2003). 

 

Det är inte svårt att förstå att personer med demens ofta säger att de känner sig vilse i 

tillvaron och det är inte heller svårt att förstå anhöriga i deras strävan att hjälpa. Ofta får 

sjuksköterskor på minnesmottagningen där författaren arbetar frågor från anhöriga hur de 

ska bete sig i olika situationer. Larsson et al. (2007) fann att sjuksköterskan genom att 

stötta både anhöriga och patienter kunde minska ångest och oro. 

 

Körförbud 

Att inte få köra bil längre var en tydlig förlust för personer med demens vilket även sågs i 

andra studier (Aminzadeh et al., 2007), det var en förlust av kontrollen över det dagliga 

livet (Clare, 2003; C. R MacQuarrie, 2005) och medförde praktiska konsekvenser (De Witt 

et al., 2009). Känslor som nedvärdering, diskriminering och att personen med demens 

kände sig socialt utesluten till följd av beskedet om körförbud kunde finnas (Aminzadeh et 

al., 2007). Reaktioner med ilska över hur själva förfarandet gått till eller upprördhet på 

grund av att personen med demens inte hade uppfattat att information hade lämnats 

framkom i studien av MacQuarrie (2005), de starka känslorna kunde leda till protest Clare 

(2003). Det framkom också att personer med demens själv tagit beslut att inte köra mer 

(Menne, et al., 2002; De Witt et al., 2010). 

 

Författaren erfar att detta är en av de mest kränkande begränsningar som demensdiagnosen 

kan medföra och en svår fråga för de flesta anhöriga som önskar stöd i hur de ska förfara 

med bilkörning. 

 

Relationer 

Personer med demens insåg att andra märkt av deras minnesproblem innan de själva blev 

medvetna om dem, de hade råkat ut för sårande händelser där andra, även anhöriga varit 

okänsliga inför upplevelsen till följd av minnesproblemen. Oron över att bli en börda för 

anhöriga blev centralt i detta att inte kunna ta hand om sig själv i framtiden (Werezak & 

Stewart, 2002). 

 

Flera personer med demens var medvetna om att deras undandragande från aktiviteter ökat 

belastningen på anhöriga (Holst & Hallberg, 2003). Detta var resultatet även i andra studier 

(Pearce, et al., 2002; Clare et al., 2006) och en del undvek att prata om sin egen oro för att 

inte oroa anhöriga (Clare et al., 2005). Detta är liknande resultat som Larsson et al. (2007) 

fann och att sjuksköterskan fyllde en viktig roll i samtal även med anhöriga när den sjuke 

inte ville oroa och därför undvek att prata om sina problem. 

 

Ibland kunde personen med demens ses som objekt, andra frågade inte vad de kunde och 

viss hjälp kunde upplevas som förminskning av dem som personer, Relationer påverkade 

och några försökte att hålla en fasad i sociala sammanhang (MacQuarrie, 2005). 

 

Anhöriga 

För anhöriga var det svårt att hitta balansen mellan att hjälpa för lite eller för mycket, de 

var medvetna om att personen med demens inte ville bli för beroende av hjälp (Clare, 

2002).  
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Många var ledsna och kände frustration över att personen med demens antingen medvetet 

valde bort aktiviteter och jobb eller var för dåliga för att kunna utföra uppgifter (Pearce et 

al., 2002). Även anhöriga upplevde förlust av de sociala rollerna och att de fått ta över 

uppgifter de inte ansvarat för tidigare. Förlust av personen med demens manlighet och 

dennes kontroll över äktenskapet. Anhöriga fick hålla igång minnet på personen med 

demens, ge känslomässigt och praktiskt stöd, vaka uppmana till slutförande av uppgifter 

och vaka över personen med demens. 

 

I studien av Phinney (2006) framkom betydelsen av att den anhörige gav stöd och fanns 

där. De lärde sig olika sätt för att hålla personen med demens aktiv och ovetande om när 

det blev fel och var noga med att inte ställa frågor som personen med demens inte kunde 

svara på. Anhöriga måste hjälpa till att anpassa situationen så att personen med demens 

kunde fortsätta med tidigare uppskattade intressen.  

 

Tankar på ifall anhörig gjorde saker för sin egen del eller för personen med demens skull 

framkom också. Situationen kunde bli ambivalent, det fanns tillgång till service med 

avbytare och att steget för den anhöriga att anlita denna var långt. (Phinney, 2006). 

 

Sjuksköterskan skulle här kunna lotsa anhörig till rätt instans och därmed underlätta deras 

situation. Anhörigas situation påverkar även personen med demens. I studien av Larsson et 

al. (2007) framkom att patientens behov av känslomässigt stöd berodde på det sociala 

nätverket och hur starkt det var. 

 

Coping-Strategier 

Strategier kunde vara positivt för självförtroendet, en del personer med demens var 

medvetna om begränsningar i sina strategier, andra menade att de hjälpte till att klara olika 

sorters problem (Clare, 2002). Strategier kunde skapa ny identitet och återskapa 

självkänslan Pearce et al. (2002). Att använda strategier för att hantera förändringar var 

försök för personer med demens att uppnå välmående (Sörensen et al., 2008). När det blev 

för svårt kunde ansvaret lämnas över till anhöriga och att göra saker tillsammans var en 

strategi som fick deltagarna att se hjälp som naturligt (Van Dijkhuizen et al., 2006). 

 

Förhållningssätt 

Att hålla sig till rutiner var ett sätt för några i samma studie att behålla känslan av att 

fungera normalt Clare (2002). Personer med demens försökte att hitta nya sätt att vara 

behövd på och strävade efter att inte bli sämre (Clare 2003). Att undvika svårigheter och 

använda humor för att avleda svåra känslor var en annan coping-strategi (Van Dijkhuizen 

et al., 2006). Att få skratta åt sina brister gjorde det lättare för både personer med demens 

och anhöriga att anpassa sig till situationen (Holst & Hallberg, 2003). 

 

Praktiska strategier 

Anhöriga påpekade att praktiska strategier inte alltid fungerade vilket märktes även under 

intervjuerna (Clare, 2002). Rutiner, minnesanteckningar, att repetera information eller ta en 

paus kunde vara exempel på praktiska strategier (Pearce et al., 2002). Ett visst mått av 

medvetenhet måste finnas för att de skulle fungera. Ett sätt var att kontrollera sig själv 

vilket kunde bli ett upprepande pga. glömska likaså kunde den egna användningen av 

telefonen bli ett upprepande då personer med demens inte alltid kom ihåg att de redan hade 

ringt (Van Dijkhuizen et al., 2006). 
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Aktiviteter 

Att anpassa aktiviteter för att kunna fortsätta med dem sågs i flera studier (Menne et al., 

2002; Phinney, 2006; Pearce, et al., 2002; Sörensen et al., 2008). De flesta (Pearce, et al., 

2002) försökte engagera sig i aktiviteter de deltagit i tidigare för att bevara sin identitet och 

fungera som tidigare, de sänkte kraven på sig själva medvetet eller omedvetet när de inte 

klarade uppgifter längre eller inte mindes (Pearce, et al., 2002). Anhöriga kunde hjälpa till 

att sänka kraven och då blev begränsningar inte så tydliga för personen med demens 

anhörig a instruerade och personen med demens och anhöriga lärde sig nya sätt att umgås 

på vartefter demensen förvärrades, ibland kunde det behövas hjälp utifrån (Phinney, 2006). 

 

Resultatet visar hur personer med demens och även anhöriga hanterar de svåra situationer 

som förändringen ställer dem inför. Praktiska strategier eller att modifiera uppgifter för att 

kunna fortsätta med dessa. Minimera och normalisera problemet, det är så svårt och väcker 

så många känslor att personer med demens för att hantera dessa intalar sig att det är något 

normalt. Dessa strategier skulle kunna vara förenligt med vad Folkman och Lazarus (1988) 

avser när de talar om känslofokuserad och problemfokuserad coping. 

 

Socialt 

Personer med demens kunde undvika att delta i konversationer för att minska risken att 

hamna i pinsamma situationer. Anhöriga kunde uppleva att personen med demens försökte 

att dölja sina problem (Clare, 2002), detta sågs bl.a. i studien av MacQuarrie (2005) här 

framkom också att det kunde vara lättare att besvara frågor än att berätta själv. 

 

Detta är något som flera av de personer med demens som kommer till minnesmottagningen 

berättar, att de drar sig undan socialt umgänge pga. att de har fått svårt att utrycka sig på 

rätt sätt, de vet vad de vill säga men får inte fram det och de skäms över det. Det är inte 

svårt att förstå att livskvaliteten blir påverkad av detta. Enligt WHO (1977) påverkas 

livskvaliteten av bl.a. psykisk hälsa och grad av oberoende. I Socialstyrelsens riktlinjer 

(2010) är det ett viktigt mål för vården av personer med demens att öka deras 

välbefinnande och det jämställs med livskvalitet. 

 

Bekant omgivning 

Kopplingen till omgivningen var central i studien av Van Dijkhuizen et al. (2006), rutiner 

och det som var invant hjälpte personer med demens att överkomma svårigheter med 

minnet. Att få vara på känd plats och stanna där blev en självskyddande strategi, bl.a. av 

rädsla för att gå vilse, denna rädsla framkom även i studien av De Witt et al. (2010). Om de 

gjorde misstag skulle de få flytta vilket gjorde att de kontrollerade sig själva. Hemmet var 

centrum, det gav samhörighet och ro (De Witt et al., 2009). 

 

Bromsmedicin och forskning 

Att ta medicin var ett sätt att förhindra den fruktade progressen av minnesproblemen och 

hålla framtiden ifrån sig (De Witt et al., 2009). I studien av Clare (2002) var personerna 

med demens medvetna om medicineringen men de visste inte riktigt varför de tog den eller 

så förväxlades den med annan medicin. I den andra studien som var en uppföljande studie 

noterades att optimismen inför vad medicinen kunde göra hade minskat sedan föregående 

studie men följsamhet till ordinationen var viktig, även för de som var tveksamma över 

effekten (Clare et al., 2005). Att delta i forskning var ett sätt att fortsätta att bidra och vara 

till nytta för andra (Clare, 2002; Menne et al., 2002; Clare et al., 2006; MacQuarrie, 2005). 
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Upplevelse av framtiden 

Personer med demens och deras anhöriga kunde undvika att prata om vad en försämring 

skulle innebära på grund av den ångest som osäkerheten inför framtiden gav (Van 

Dijkhuizen et al., 2006). Oro för försämring av demenssjukdomen och dess konsekvenser 

sågs även i andra studier (Sörensen et al., 2008: Werezak & Stewart, 2002; Aminzadeh et 

al., 2007). MacQuarrie, (2005) fann att några i studien inte oroade sig så mycket, andra 

ville inte tänka på framtiden eller prata om den men däremot om AD. 

 

I Studien av De Witt (2010) hade några sett andra personer med demens som varit sämre 

och upplevt det som skrämmande och en del hoppades på att få dö innan de blev sämre. 

Tankar på att ta sitt eget liv sågs som en möjlighet att slippa uppleva försämringen, (Clare 

et al., 2005; Clare et al., 2006) i den sistnämnda studien fanns även tankar på framtida 

vårdbehov och praktiska och ekonomiska frågor. 

 

Det kan tyckas att avsnittet för strategier fått en stor del i arbetet men för att kunna veta hur 

det på bästa sätt skulle kunna gå att hjälpa personer med demens och deras familjer är det 

viktigt att veta något om hur de hanterar sin situation och upplever dessa försök. Det är 

författarens erfarenhet att många anhöriga kontaktar mottagningen för att få råd om olika 

strategier att prova beroende på hur stora problem som föreligger, här kan en erfaren 

sjuksköterska komma med olika förslag som är möjliga att prova. 

 

Något som framkom tydligt vid läsning av artiklarna var just detta att personer med 

demens försöker så mycket, det säger något om det svåra med denna typ av sjukdomar, att 

förlora så mycket av sig själv så att personen med demens måste försöka utföra tillsynes 

enkla vardagliga göromål som att klä på sig. Att försöka tro på sig själv, försöka tala med 

andra människor, försöka gå ut fast rädsla att gå vilse finns där, Det är något oerhört 

kränkande över situationen, att inte få behålla sin egen förmåga, att bli vilse i sin tillvaro. 

 

Författarens egen erfarenhet och som delas av kollegor, är att personer med demens 

upplever samtalet med sjuksköterskan i början av minnesutredningen som positivt fast det 

hela ofta är skrämmande för dem. Många är spända och nervösa när de först kommer och 

blir mer och mer avslappnade när samtalet fortskrider. Larsson et al. (2007) talar om 

kontinuiteten, att få träffa samma sjuksköterska. Här finns möjlighet för kvalitetsarbete, att 

sträva mot att patienten ska få träffa samma sjuksköterska vid återbesöket. 

 

Slutsats  
Det visade sig tydligt hos de allra flesta, både hos personer med demens och anhöriga en 

upplevelse av chock när demensdiagnosen gavs även om den i vissa fall kunde ses som en 

bekräftelse. Upplevelsen av livssituationen där både person med demens och anhöriga 

strävade efter att leva så normalt som möjligt blev tydlig och att det krävdes flera olika 

coping-strategier för att hantera situationen. Det framkom också att det var viktigt för 

personer med demens att kunna fortsätta bidra till omvärlden och det var viktigt att känna 

sig behövd.  
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Trots det som diskuterats att resultatet inte går att generalisera gör författaren här en 

blygsam tolkning av vad sjuksköterskan skulle kunna fokusera på vid återbesök av denna 

patientgrupp utifrån vad som framkommit gällande upplevelser och svårigheter. 

 

 Ta reda på vad patient och/eller anhöriga uppfattat av diagnosen och repetera vid 

behov. 

 

 Bedömning av eventuell depression och i förkommande fall förmedla kontakt med 

läkare, psykolog eller kurator för stödsamtal. 

 

 På något sätt även ha uppföljning med anhöriga, om inte vid besök så kanske via 

telefonkontakt. 

 

 

Förslag till vidare forskning 

Det vore intressant med en enkät eller intervju undersökning för att ta reda på 

informationsbehovet hos personer med demens och deras anhöriga. 

 

Det finns behov av mer aktuell forskning kring de under 65 år som har Alzheimer eller 

annan primärdegenerativ demenssjukdom. 

 

Det finns också behov av mer forskning kring hur livskvalitet på bästa sätt skulle kunna 

mätas hos personer med demens. 
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Bilaga I 

1 

Tabell 1. Bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, 

modifierad utifrån  SBU & SSF (1999) och Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006). 

KOD OCH KLASSIFICERING VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) 
är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för 

många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller 

stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material 

och metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida 

kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 

antal patienter/deltagre och adekvata 

statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något 

som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Väl 

planerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material 

och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-

process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen 

för otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet.



Bilaga II 

1 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

Aminzadeh, 

F., 

Byszewski, 

A., Molnar, 

F. J., & 

Eisner, M. 

(2007). 

Kanada 

Emotional impact of 

dementia diagnosis: 

exploring persons with 

dementia and caregivers` 

perspective. 

Att undersöka den 

känslomässiga betydelsen av 

demensdiagnos hos personer 

som nyligen fått sin diagnos. 

Metod: Explorativ 

undersökning med 

videoinspelat diagnosbesök 

djupintervju med patient och 

anhöriga en vecka senare 

samt fokusgruppintervju med 

12 av de anhöriga en månad 

senare. 

Analys: Transkribering och 

kvalitativ data analys. 

Deltagare:30 personer mellan 

65->85år och deras äkta 

hälfter. 

Diagnos: 12 AD, och mixed 

AD 

MMT:>26 (N=4) 

             21-26 (N=21) 

             15-20 (N=5) 

60 

(8) 

Vaskulär demens gav inte upphov till samma 

starka känslor som AD eller mixed AD. 

Anhöriga reagerade också kraftigt och de fick 

bemöta PMD
1
:s reaktion som kunde bli fördröjd. 

Känslomässiga reaktioner:  

Nedsatt insikt/Förnekelse för att minska 

betydelsen av diagnosen. 

Sorgereaktioner/ känslomässig kris relaterat till 

faktiska eller tänkbara förluster associerade till 

diagnosen 

Positiva coping strategier för att maximera 

utfallet av sjukdomen. 

Hantering av situationen kunde antingen leda till 

viss anpassning eller till psykisk obalans. 

 Den mest fruktade var att förlora identiteten. 

Osäkerhet inför framtiden, en del blev mer 

beroende av  anhörig hela tiden. 

K1 

Clare, L. 

(2002). 

England 

We´ll fight it as long as we 

can: coping with the onset 

of Alzheimer´s disease. 

Att identifiera och undersöka 

de coping strategier som 

används av personer med 

tidig Alzheimers sjukdom. 

Metod: Intervjustudie med 

fenomenologisk ansats, del 

av en större studie. 

Separata intervjuer x två med 

tre månaders mellanrum.  

Analys: IPA, förklarande 

fenomenologisk analys. 

Deltagare: 9 män och 3 

kvinnor mellan 57- 83 år och 

deras anhöriga. 

Diagnos: tidig AD. 

MMT 19-29 

 

24  

(6) 

Alla beskrev sätt de anpassat sig till sina 

minnesproblem, det var beroende av deras 

reaktioner på förändring, vilka förklaringar de 

hade och den känslomässiga påverkan de gav.  

Hålla fast och kompensera: Upprätthålla rutiner, 

det fanns andra som hade det värre och fortsätta 

hoppas. En del menade att det inte var någon idé 

att oroa sig. För att kompensera sina problem låg 

mycket tillit till anhöriga. En del försökte dölja 

sina problem eller undvek konversationer för att 

inte känna sig bortgjord. 

Olika strategier användes för att stödja minnet. 

Kämpa och komma underfund med: Att låta 

känslorna inför diagnosen komma fram 

underlättade utveckling av en kamplust,  

Acceptera: Några önskade en nivå av acceptans 

för att balansera hopp och förtvivlan. Andra 

handlade det mer om att acceptera begränsningar 

och förluster som diagnosen bidrog till. 

K I 



Bilaga II 

2 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

Clare, L. 

(2003). 

England 

Managing threats to self: 

awareness in early stage 

Alzheimer´s disease. 

Att ge fenomenologiskt 

perspektiv på medvetenheten 

av förändringar/svårigheter i 

tidigt skede av Alzheimer. 

Metod: Intervjustudie, del av 

en större studie. 

Intervjuer vid 2 tillfällen, 

även anhöriga intervjuades. 

Analys: IPA. 

Deltagare:9 män, 3 kvinnor 

mellan 57 och 83 år , 

anhörigas resultat analyseras 

inte helt i denna studie. 

Diagnos: minimal-mild AD 

MMT: 19-29 

12 

(3) 

Resultatet delades in i fem processer om hur 

medvetenhet om förändringar vid AD utvecklas: 

För att bevara själv känslan gjordes försök att 

normalisera situationen och minimera problemen 

Registrering: Att börja inse att något är fel, alla 

visade på någon form av medvetenhet. 

Reagera: En del anhöriga förstärkte detta att 

minimera. Andra anhöriga hade märkt av ilska 

och rädsla. Medvetenheten varierade hos PMD i 

olika situationer. 

Förklara: Orsaken var ålder. Några få nämnde 

hjärnskada. Anhöriga försökte att skydda men 

det fanns ofta en större medvetenhet än de 

trodde. Även anhöriga kunde ha fått reda på 

diagnosen av en slump. 

Upplevelse En del trodde inte att 

minnesproblemen skapade bekymmer för 

anhöriga som uppgav en helt annan syn.,PMD 

kunde försöka hålla en fasad eller kritisera 

anhöriga för att upprätthålla någon självkänsla 

Anpassning Att få mer kunskap om AD var ett 

sätt och att hitta nya vägar att kunna bidra på ett 

annat 

KII 

Clare, L., 

Goater, T., & 

Woods, B. 

(2006). 

England 

Illness representation in 

early-stage dementia: a 

preliminary investigation. 

Undersöka möjligheten att 

applicera modellen av 

självreglering på patienter 

med tidigt stadie av 

Alzheimer 

Metod: Semistrukturerade 

intervjuer 

Analys: Innehållsanalys 

Deltagare: 10 kvinnor och 12 

män mellan 57- 87 år, 

Diagnos: 20 st. med AD och 

två.med mixed AD 

MMT: 16-29 

22  

(??) 

Resultaten presenterade under de fem 

dimensioner som fanns i modellen: 

Identitet/Etikett: Några använde demens eller 

AD, De flesta sa glömska eller minnesproblem. 

Orsak: Många ansåg att ev. problem var 

relaterade åldern, fyra relaterade till någon form 

av hjärnpåverkan. 

Kurs: några trodde det skulle bli värre en 

tredjedel såg sin situation som stabil eller att den 

förbättrades.  

Betydelsen av kontroll eller bot: Nästan alla 

beskrev några positiva coping strategier och 

Några trodde inte att något kunde göras  

Konsekvenser: Negativa känslomässiga 

upplevelser, det dagliga livet och för andra, 

Rädsla att bli en börda framkom. 

KII 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

Clare, L., 

Roth, I., & 

Pratt, R. 

(2005). 

England 

Perceptions of change over 

time in early-stage 

Alzheimer´s disease 

Implications for 

understanding awareness 

and coping style. 

 

Att förbättra modeller av 

upplevelse, medvetenhet och 

coping i tidigt stadie av 

demens genom att införa ett 

tidsperspektiv. 

Metod Djupintervju Ett års 

uppföljande studie, 

Analys: Tematisk analys, 

jämförelse med och 

uppdatering av en ny modell 

samt fallstudie analys. 

Deltagare:9 män, 3 kvinnor 

mellan 57 och 83 år , 

Diagnos: AD 

MMT: 12-26 

12 

(0) 

Presenterades  under fyra teman: 

Jag vet inte: PMD skulle berätta vilka 

minnesproblem de hade och hur de påverkade 

deras liv. Känslan av osäkerhet blev tydlig, de 

visste inte, det var  svårt att avgöra förändring 

över tid. Medvetenhet fanns om att något var fel 

och att andra kunde märka det. 

Det bli inte bättre: En del upplevde varken 

förbättring eller försämring, här kunde anhöriga 

vara av en annan uppfattning. Det kunde vara 

svårt att se sig som sjuk med en frisk kropp  

Andra var säkra på att minnesproblemen blev 

sämre. Tendens att dra sig undan från aktiviteter 

fanns. Det kunde finnas känslomässigt 

inflytande av minnesproblemen även om de inte 

var så stora med irritation på sig själv. 

Vad jag lägger i det: Försökte förklara avd som 

hänt, ålder var orsak, det kunde bero på stress 

eller ensamhet. Två relaterade till AD. 

Du anpassar dig: PMD försökte hålla en fasad 

och använde olika knep i sociala situationer och 

hoppades att ingen skulle märka något. Praktiska 

strategier framkom. Att bidra var viktigt, t.ex. 

frivilligt arbete, laga mat. Att tala med andra i 

samma situation upplevdes bra. PMD kunde 

tänka på de som var sämre och försökte hantera 

situationen så bra man kunde. 

Beroende: Här syntes medvetenhet över behovet 

och det kunde upplevas med avsky, tankar på att 

ta sitt liv förekom. Hjälp från anhöriga 

värderades högt, ibland kunde anhöriga upplevas 

lite för hjälpsamma. En del försökte att skydda 

sin anhörig och höll sin oro för sig själv. 

KI 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

De Witt, L., 

Ploeg, J., & 

Black, M. 

(2009). 

Kanada  

Living on the threshold: 

The spatial experience of 

living alone with dementia. 

Att förstå innebörden av att 

leva ensam för äldre 

människor med demens. 

Metod: Intervjustudie med 

fenomenologisk ansats. 

Intervjuer två gånger med sex 

av deltagarna och en intervju 

med två pga. försämring i 

sjukdomen. 

Analys: utfördes med tre 

olika tekniker, bl.a. tematisk 

innehållsanalys. 

Deltagare: Åtta kvinnor 

mellan 58-87 år . 

Diagnos: Mild eller måttlig 

AD eller liknande demens.  

MMT: Utfördes inte 

8  

(?) 

Framkom rumsliga upplevelser av att: 

Vara här: Hemmet var centrum och stod för 

trygghet, PMD undvek att göra misstag för att få 

stanna kvar hemma. De kontrollerade sig själva 

pga. att säkerhetsrisker blev ett hot mot detta. De 

kände sig låsta, att t.ex. inte få köra bil 

försvårade försöken till oberoende. TV:n blev 

viktig. 

Vara där: Vårdhemmet, ingen ville dit, det 

skulle ta bort livsviljan, någon hade själv valt för 

att kunna behålla kontrollen och var medveten 

om att det bara var en tidsfråga innan hon måste 

flytta. 

Vara ute: Här berördes dagliga aktiviteter, att 

vara ute och se andra eller känsla av utanförskap 

pga. svårigheterna. 

Hålla ute Att låsa sin egen dörr, stänga världen 

ute gav trygghet, och kontrollera att den var låst 

x fler. 

KII 

De Witt, L., 

Ploeg, J., & 

Black, M. 

(2010). 

Kanada 

Living alone with 

dementia: an interpretive 

phenomenological study 

with older women. 

Att förstå innebörden av att 

leva ensam för äldre med 

demens, nu inriktat på tid. 

Metod:Intervjustudie med 

fenomenologisk ansats. 

Intervjuerna spelades in och 

kodades,  

Analys: Holistisk ansats 

utfördes med tre olika 

tekniker. 

Deltagare: Åtta kvinnor 

mellan 58-87 år. 

Diagnos: Mild eller måttlig 

AD eller liknande demens.  

MMT: Utfördes inte 

8 

(?) 

Indelades i teman: 

Hålla tillbaka tiden: PMD försökte att hålla 

tillbaka tiden och fortsätta att leva ensamma. 

Lagra tid: Att ta medicin för att förhindra 

progressen gav möjlighet att hålla tillbaka mot 

framtiden. 

Fruktad tid: PMD höll tillbaka tiden för att 

slippa se framåt mot den fruktade tiden av 

försämring och det hörde samman med hur de 

själva uppfattat andra med demenssjukdom i 

sena stadier. 

Hålla fast vid nuet: För en del var del var det rätt 

tid att inte köra bil eller gå med i en grupp av 

säkerhetsskäl ifall man skulle gå vilse, Eller att 

få göra det man önskade när helst man ville. 

Begränsad tid: Medvetenhet om att tiden de 

kunde bo kvar var begränsad blev tydlig. Att bli 

till besvär och börda. Medvetenhet för att 

livstiden var begränsad framkom tydligt och 

detta att bli sämre skrämde mer än själva döden. 

K1I 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

Holst,G., & 

Hallberg, I.R. 

(2003). 

Sverige 

Exploring the meaning of 

everyday life, for those 

suffering from dementia. 

Att utforska tankar kring det 

vardagliga livet hos de som 

har demens såsom de själva 

uttrycker det. 

Metod: Intervjustudie med 

öppna frågor och biografisk 

metodik 

Analys: Hermeneutiskt 

perspektiv. Deltagare: 11  

Diagnos: AD, de flesta med 

måttlig AD. 

MMT: Framkom inte 

 

11 

(17) 

PMD upplevde att funktionsnedsättningen 

påverkade det inre livet och relationen till andra. 

Oförmåga att minnas händelser liksom nedsatt 

möjligheten att klara av det dagliga livet och 

nedsatt förmåga att fatta beslut hotade 

självkänslan. Negativa känslor som sorg eller att 

bli krävande mot omgivningen när hjälp 

behövdes. 

Presentation under tre teman: 

Förlora förmågan att nå fram till andra: Detta 

hämmade PMD från att gå in i samtal pga. 

nedsatt talförmåga kände PMD ilska, skam och 

sorg. Upplevda kränkningar framkom. Det var 

jobbigt att allt runtomkring gick så fort, det 

kunde vara svårt att hänga med. 

Att bli främling i sitt eget liv: Ibland var PMD 

inte medvetna om omvärlden vilket påverkade 

kontakten med andra, det upplevdes tomhet och 

saknad när viktiga händelser i livet glömdes 

bort. Ibland kunde ett foto hjälpa PMD att 

minnas. 

Att dra sig undan från aktiviteter och intressen: 

Oförmåga att kunna fortsätta med aktiviteter 

ledde till känsla av sorg över förlusten. En del 

uppgav att de kunde skratta åt sina 

tillkortakommanden och det gjorde det lättare 

för dem, och även för anhöriga, att anpassa sig 

till situationen. Det fanns också känslor av sorg 

över att inte kunna utföra sådant man tidigare 

varit bra på men att t.ex. sjunga i kör när man 

inte kom ihåg texter längre var inte heller kul så 

det var bättre att sluta. Medvetenhet fanns för att 

anhöriga blev påverkade av undandragandet från 

aktiviteter, de fick ta över fler uppgifter. 

KII 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

 Macquarrie, 

C. R. 

(2005). 

Kanada 

Experience in early stage 

Alzheimer´s disease: 

Understanding the paradox 

of acceptance and denial. 

Att undersöka ur personer 

med Alzheimers sjukdom 

lever. 

Metod:Semistrukturerade 

intervjuer, Longitudinell,. 

Hermeneutisk och induktiv 

ansats. 

Analys: Konstant jämförande 

metod. 

Deltagare: fem kvinnor och 

nio män mellan 60-89 år. 

Diagnos: AD eller trolig AD 

och som fått sin diagnos de 

senaste 6 månaderna  

MMT: 17-26 p. 

13  

(13) 

Det framkom en spänning mellan försök att 

behålla oberoendet samtidigt som AD hotade 

känslan av personlig kompetens. De var 

medvetna om skillnaden mellan sin egen och 

andras uppfattning om dem. Viss hjälp 

upplevdes som förminskning av dem som 

person, objektivism fanns  både inom och utom 

äktenskapet. PMD önskade att få vara helt 

delaktig i sådant som berörde dem själva. 

Veta: Var specifikt relaterat till AD vilket ledde 

till förståelse att man inte var den man brukade.  

Några såg diagnosen som en del av livet,  

aspekten om allt krångel som minnesproblemen 

gav eller begränsningar relaterade till att man 

inte hittade. PMD kunde försöka hålla en fasad i 

sällskap med andra. 

Känsla: För att hantera sjukdomen förekom 

känslor av ilska, förbittring,att vara sårad, chock 

och sorg. Många upplevde rädsla och fruktan 

Göra: Visade hur PMD hanterade sina förluster 

och utmaningar. I kommunikation var det bara 

att be om hjälp eller försöka, det framkom att det 

var lättare att besvara frågor. De drog sig undan 

och undvek att tala med andra eller slutade med 

aktiviteter. Att prata med andra om problemet 

var en annan strategi, att gå med i stödgrupp 

eller ta reda på information om AD.  

Aspekter av motstånd: Variation av förnekelse 

fanns en del menade att AD inte var särskilt 

relevant för deras upplevelser.Framkom 

medvetenhet om begränsningar och försök att 

minimera eller normalisera konsekvenserna. 

Genom att prata om det man kunnat sågs 

motståndet 

KI  
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

Menne, H. L., 

Kinney, J. 

M., & 

Morhardt, D. 

J. (2002). 

USA 

`Trying to continue to do 

as much as they can do´: 

Theoretical insights 

regarding continuity and 

meaning making in the 

face of dementia. 

Att undersöka upplevelsen av 

demens från personer med 

diagnos, hur det dagliga livet 

ter sig, rädslor relaterat till 

diagnosen och ev. 

begränsningar i relationer. 

 

Metod:Intervjustudie, 

Deltagare: sex mellan 57-88 

år 

Diagnos: Tidigt skede av 

demens, AD (N=4), en med 

kognitiv svikt och en med 

frontotemporal degeneration. 

MMT: 13-27 

6  

(?) 

Ett huvudfynd var att alla PMD önskade att 

fortsätta leva på det sätt som var invant, det 

yttrycktes på olika sätt, samtidigt som man 

försökte att hantera och anpassa till de 

förändringar som diagnosen bar med sig.  

Bilkörning stod för autonomi och oberoende och 

att inte få köra bil mer gav upphov till blandade 

känslor hos PMD, 

PMD ville fortsätta att bidra till världen omkring 

på det sätt de gjort tidigare, det var viktigt att 

känna sig behövd. 

K II 

Pearce, A., 

Clare, L., & 

Pistrang, N. 

(2002). 

England 

Managing sense of self 

Coping in the early stages 

of Alzheimer´s disease. 

Att utforska värderings- och 

coping processen hos män 

som är i tidigt skede av 

Alzheimers sjukdom och att 

framställa ett ramverk för hur 

dessa män hanterar 

situationen med sin 

sjukdom.. 

Metod:Semistrukturerade 

intervjuer utfördes enskilt 

med männen för sig och 

fruarna för sig 

Analys: IPA 

Deltagare: 20 män mellan 63- 

84 år samt deras fruar. 

Diagnos: AD 

MMT: medelpoäng 24,15 

40 

(20) 

Presenterades under två huvudteman: 

Behålla självkänslan: PMD såg till att 

minnesproblemen fick begränsad betydelse, höll 

fast vid det som fungerade. De flesta såg det som 

normalt med minnesproblem.De fortsatte med 

aktiviteter även om de nu tog längre tid, eller 

modifierade dem. Att inte bara fortsätta när 

något blev svårt att göra något annat en stund 

var bra. Försökte leva så normalt som möjligt. 

Lita till hustrun: För både praktisk och 

känslomässigt stöd. Medicin var försök att 

behålla självkänslan, accepterade hjälp med 

tiden. 

Omvärdera och bygga en ny självkänsla: 

Medvetenheten om begränsningar och dess 

konsekvenser för dem själva och för andra ledde 

till omvärderingen. Förlust fanns, av sociala 

roller, självförtroende, minne, rollen i 

äktenskapet. Osäkerhet om framtiden fanns. Det 

fanns en medvetenhet om att deras egen och 

anhörigas åsikt skilde sig åt, det kunde skapa 

osämja. De oroade sig för anhörigas förluster 

och deras hälsa. Anhöriga bekräftade det. De 

sänkte sina förväntningar på sig själva. 

K1 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

Phinney, A. 

(2006) 

Kanada 

Family strategies for 

supporting involvement in 

meaningful activity by 

persons with dementia 

Att undersöka hur anhöriga 

uppmuntrar personen med 

demens att delta i aktiviteter  

och vad detta betyder för 

familjen. 

Metod: Intervjuer med 

fenomenologisk ansats som 

hölls enskilt med den sjuke 

och med anhörig. 

Analys: IPA 

Deltagare: Fyra män och fyra 

kvinnor mellan 64-88 år och 

deras anhöriga.  

Diagnos: Mild till måttlig 

AD. 

MMT:16-23 

16 

(?) 

Tre strategier framkom: 

Minska kraven: Flera av familjerna sänkte 

kraven och modifierade aktiviteter så att PMD 

skulle kunna fortsätta att vara involverade. Detta 

medförde att de inte blev så begränsade i livet. 

Guida: Familjen påminde och instruerade PMD 

om vad de skulle göra, detta gjordes på lite olika 

sätt. 

Umgås För att hjälpa PMD att fortfarande vara 

involverad i omvärlden. Att göra saker 

tillsammans, det var inte alltid lätt, ibland måste 

det till hjälp utifrån. Några tog med PMD när de 

måste uträtta något för egen del, andra hittade 

nya aktiviteter att göra tillsammans. 

KII 

Sörensen, L., 

Waldorff, F., 

& Waldemar, 

G. (2008). 

Danmark 

Coping with mild 

Alzheimer´s disease. 

Att analysera hur patienter 

med mild Alzheimer hanterar 

de förändringar de ställs inför 

vad gäller det dagliga livet 

och sociala relationer. 

Metod: Grounded teoretisk 

ansats.  

Semi- strukturerade 

intervjuer med urval från en 

större studie ”Daisy” 

Analys: GT 

Deltagare: sex kvinnor och 

fem män mellan 65-82 år 

MMT:22-27 

11 

(?) 

Patienterna skyddade sig själva mot 

medvetenheten av förfall genom att anpassa sig 

till konsekvenserna av AD.För att uppnå detta 

mål använde patienterna omfattande coping-

strategier:. De kände välmående när de klarade 

av saker i vardagen, gjorde andra glada, kände 

sig behövda och var i god fysisk kondition. 

Genom at använda olika coping-strategier bidrog 

det till att bevara en känsla av välmående. 

Cpoing-strategierna rörde sig mellan aktiv 

anpassning och passiv acceptans.  

Den kognitiva nedsättningen ledde till att de 

kunde dra sig undans från sociala tillställningar, 

den närmaste familjen blev viktig. De fick gott 

stöd av sina familjer men det fanns också 

spänningar. 

K1 



Bilaga II 

9 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

Van 

Dijkhuizen, 

M., Clare, L., 

& Pearce, A. 

(2006). 

England 

Striving for connection: 

Appraisal and coping 

among women with early-

stage Alzheimer´s disease. 

Undersöker hur kvinnor i 

tidigt skede av AD får 

mening av och hanterar sin 

situation. 

Metod: Intervjustudie med 

fenomenologisk ansats  

Analys: IPA. 

Deltagare: 9 kvinnor mellan 

70- 86 år och varsin anhörig. 

Diagnos: AD  

MMT:20-29 

9 

 (21) 

Presenterades under tre huvudteman: 

Samhörighet: Minnesproblem blev ett hot mot 

samhörighet med familjen och vänner och 

sociala roller, det gav ångest. Socialt stöd 

mildrade effekten av minnesproblemen. Att göra 

saker tillsammans kändes bra. Kontakt kunde 

också leda konflikt beroende på oenighet om 

minnesproblem. Koppling till omgivningen var 

central, det invanda hjälpte PMD att överkomma 

sina minnesproblem. 

Skyddande strategier: Vissa kunde förminska 

eller undvika svårigheter. Både anhörig och 

PMD kunde undvika att tala om progressen. 

Konsekvensen blev att PMD ibland kunde undra 

vad som sagts bakom ryggen på dem. 

Anpassning: Se svårigheterna som normala delar 

av livet och hitta lösningar på problemen. 

K II 

Werezak, L., 

& Stewart, N.  

(2002). 

Kanada  

Learning to live with early 

dementia. 

Undersöka processen att lära 

sig att leva med demens i 

tidigt skede. 

Metod: semistrukturerade 

intervjuer x två  

Analys: Konstant jämförande 

analysGT 

Deltagare: Tre män och tre 

kvinnor mellan 61-79 år. 

Diagnos:fem AD och en 

vaskulär. 

MMT: använde modifierad 

typ. 

 

 

 

6  

(2) 

Det framkom fem stadier i processen: 

Tidigare: Att PMD inte märkt av minnesproblem 

från början, relaterade till sitt tidigare minne, 

PMD var inställd på att få någon annan sjukdom. 

Vad kan man vänta sig: Här framkom vilka 

förluster som väntade, hur beroende PMD skulle 

bli och hur andra skulle reagera. Diagnosen gav 

chock, fasa och misstro. Rädsla att bli en börda 

blev centralt 

Uppenbarelse: Andra hade märkt 

minnesproblem innan de själv insett dem., Alla 

sa att man fortfarande var samma person. 

Assimilering: PMD ville veta mer om AD,  

Acceptans. Alla beskrev någon grad av 

acceptans. 

Medvetenhet: Den hade gradvis utvecklats. 

K II 

 

Figur 2. Exempel på del av matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier utarbetad efter Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006). 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 


