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Sammanfattning  Alzheimers sjukdom är mycket vanligt 

förekommande sett ur både ett 
internationellt och nationellt perspektiv. 
Ungefär 90 000 personer har diagnosen 
Alzheimers i Sverige. För att sjuksköterskan 
ska kunna ge god och adekvat vård behöver 
patientens upplevelse av sjukdomen 
uppmärksammas. Syftet med denna studie 
var att belysa patientens upplevelse av 
första fasen vid Alzheimers sjukdom. 
Studien genomfördes som en 
litteraturöversikt där tolv vetenskapliga 
artiklar bearbetades och analyserades för att 
sedan utgöra resultatet. I resultatet framkom 
fem teman, bli en främling för sig själv, 
acceptera och förneka, hantera livet med 
minnessvårigheter, leva med föreställningen 
om Alzheimers sjukdom och rädsla för 
framtiden. Flera personer med Alzheimers 
upplevde att sjukdomen innebar en stor 
förändring och en negativ påverkan på deras 
liv. Personerna utvecklade olika strategier 
för att hantera livet med sjukdomen. 
Personer med Alzheimers upplevde brister i 
mötet med hälso- och sjukvårdspersonal. 
Framtida forskning bör fokusera på mötet 
mellan patienten och sjuksköterskan samt 
patientens upplevelser av erhållen vård för 
att kunna förbättra vårdinsatserna och 
sjuksköterskors bemötande. 
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Abstract   Alzheimer’s disease has, seen from an 

 international and national perspective, high 
occurrence. Up to 90 000 people are 
diagnosed with Alzheimer’s disease in 
Sweden. It is important to pay attention to 
the patient’s experience for the nurse to be 
able to give good and adequate care. The 
purpose of this study was to highlight 
patient’s experience in the early stage of 
Alzheimer’s disease. A literature review 
was conducted and twelve research articles 
were processed and analyzed to conclude 
the result. The result revealed five main 
themes, to become a stranger in one’s life, 
acceptance and denial, coping with memory 
loss in everyday life, living with the idea of 
Alzheimer’s disease and fear of the future. 
Several persons with Alzheimer’s felt that 
the disease meant a big change and had a 
negative impact on their lives. People with 
Alzheimer’s developed different strategies 
to help them cope with the disease. People 
with Alzheimer’s experienced inadequacies 
in encounters with health care personnel. 
Further research should focus on health care 
encounters in patient perspective and their 
experience of received care in order to 
improve health care interventions and 
nurses’ attitudes. 
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Inledning 

Patientens upplevelse av sjukdom ska uppmärksammas och mötas av sjuksköterskan 
(Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskan ska ha ett humanistiskt förhållningssätt vilket innebär 
att ha en helhetssyn på patienten som vårdas. Sjuksköterskan ska lägga lika stor vikt vid att 
tillgodose patientens psykiska, sociala och existentiella behov som de fysiska. Att sätta 
patientens upplevelse av sjukdom i fokus för omvårdnaden innebär att låta vården genomsyras 
av ett personcentrerat förhållningssätt (Ekman et al., 2011). Enligt Socialstyrelsens (2010) 
nationella riktlinjer ska demensvården vara utformad från ett personcentrerat förhållningssätt 
och patientens upplevelse av demenssjukdom ska stå i centrum för vården.  
 
Den äldre befolkningen, personer från 65 år och uppåt, ökar i antal i världen för varje år 
(World Health Organization [WHO], 2012). I takt med att den äldre befolkning växer sker 
även en ökning av antalet personer som lever med en demenssjukdom (Ekman et al., 2007). 
Risken för att drabbas av demenssjukdom stiger i samband med högre ålder. I världen lever 
ungefär 35,6 miljoner människor med någon form av demenssjukdom (Alzheimer’s Disease 
International, 2010). Den vanligaste formen av demens är Alzheimers sjukdom, ungefär två 
tredjedelar av de som drabbas av demenssjukdom får diagnosen Alzheimers (Statens 
beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2008). Ungefär 90 000 personer är 
diagnostiserade med Alzheimers sjukdom i Sverige. Det förutses att antalet personer som 
drabbas av Alzheimers sjukdom kommer att ha ökat till ungefär det dubbla år 2050 (Ekman et 
al., 2007).  
 
Demens är det tillstånd bland äldre som är mest förknippat med bristande förmåga (Sousa et 
al., 2009). Demenssjukdom leder till en stor beroendeställning för personen som drabbats 
samt ett ökat behov av vård. När en person fått diagnosen Alzheimers sjukdom ska personen 
ges möjlighet att uttrycka individuella tankar och känslor som uppstår i samband med 
sjukdomen (Ekman et al., 2007). Enligt en studie av Aminzadeh, Byszewski, Molnar och 
Eisner (2007) är det av stor vikt att lyfta upplevelsen för personer med Alzheimers. 
Livsförändringen som följer sjukdomstillståndet behöver uppmärksammas av både anhöriga 
och av vårdpersonal. Kunskap om patientens upplevelse ökar sjuksköterskans insikt om den 
förändrade situationen som Alzheimers sjukdom innebär för personen som drabbas (Fröling, 
2005). 
 
Bakgrund 

Personcentrerad vård 
Begreppet personcentrerad vård myntades ursprungligen för att beskriva en god vård av äldre 
personer samt vård av personer med kognitiv funktionsnedsättning (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2010). Idag förekommer begreppet i riktlinjer och styrdokument i stora 
delar av världen. Personcentrerad vård som begrepp används som en beskrivning av vilken 
vård som ska utföras. Begreppet kan idag likställas med en god och humanistisk vård. 
Centralt inom den personcentrerade vården är att alla personer ska betraktas som unika 
individer (Centrum för personcentrerad vård, 2012). Uppstår sjukdomstillstånd ska personen 
inte automatiskt bli reducerad till att enbart vara sin sjukdom (Ekman et al., 2011).  
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För sjuksköterskan innebär huvudsakligen personcentrerad vård att personen som vårdas 
hamnar i fokus framför sjukdomen (Ekman et al., 2011). De behov och önskemål som 
personen själv formulerar gällande sin egen vård ska ges lika hög prioritet som de behov 
sjuksköterskan urskiljer med sitt kunnande om sjukdomstillståndet (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2010). Tre nyckelbegrepp står i fokus när den personcentrerade vården 
ska beskrivas i praxis (Centrum för personcentrerad vård, 2012). Dessa begrepp är 
partnerskap, patientberättelse och dokumentation.  
 
Partnerskapet innebär ett samarbete mellan sjuksköterskan och patienten med en gemensam 
strävan mot förutbestämda mål (Centrum för personcentrerad vård, 2012). Partnerskapet 
bygger på två delar, dels patientens upplevelse av hur det är att leva med sjukdomen och dels 
sjuksköterskans professionella kunnande. För att den personcentrerade vården ska fungera 
optimalt krävs en ömsesidig respekt och förståelse för varandras synsätt och kunskaper.  
 
Patientberättelsen som nyckelbegrepp är centralt inom den personcentrerade vården (Centrum 
för personcentrerad vård, 2012). Patientberättelsen fyller en särskild funktion enligt Ekman et 
al. (2011) då det inger en känsla hos patienten av att bli sedd som en unik person när 
berättandet uppmuntras. För att lyfta patientberättelsens roll i vården krävs det att 
sjuksköterskan kommunicerar med patienten och utifrån berättelsen sedan utformar en 
vårdplan.  
 
Det sista nyckelbegreppet inom den praktiska tillämpningen av personcentrerad vård gäller 
dokumentation (Centrum för personcentrerad vård, 2012). Sjuksköterskan måste dokumentera 
både patientberättelsen och den vårdplan som fastställts. Ekman et al. (2011) beskriver hur 
dokumentation av patientberättelsen gör den giltig och ger både sjuksköterskan och patienten 
en bekräftelse på att vården nu ska utformas utifrån patientens perspektiv.    
 
Personcentrerat förhållningssätt inom demensvården 
Den första som utvecklade tanken om att demensvård bör bedrivas med ett personcentrerat 
förhållningssätt var Kitwood (1997). Han beskrev, med utgångspunkt i den brittiska 
demensvården, hur en person med demens länge hade betraktats som ett tomt skal. Vården 
hade endast inriktats på att tillfredställa de mest grundläggande fysiska behoven och förbisett 
de existentiella, andliga, psykiska och sociala. Kitwood argumenterade för att demensvården 
måste börja betrakta personen framför sjukdomen och inte tvärtom. Genom att ge vården en 
personcentrerad inriktning ansåg Kitwood att personer med demens får ett mer värdigt liv 
(ibid). 
 
Enligt Socialstyrelsens (2010) nationella riktlinjer ska demensvården vara utformad utifrån ett 
personcentrerat synsätt. I praxis innebär det att personens upplevelse av demenssjukdom ska 
stå i centrum för vårdandet. Socialstyrelsen visar på flera fördelar med att bedriva demensvård 
utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Personer med demenssjukdom blir i högre 
utsträckning integrerade i vården och deras känsla av självständighet samt förmåga att ta egna 
initiativ kan därigenom öka (ibid). 
 
Demenssjukdom  
Historiskt sett började demensliknande tillstånd beskrivas redan under antiken (Ekman et al., 
2007). Begreppet demens härstammar från romartiden och kommer av latinets de-mentis som 
betyder ”utan sans, vett”. Demenssjukdom har över tid setts som en sinnesrubbning (Gaunt, 
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Öhlander & Schwarz, 1994). Personerna låstes in på anstalt istället för att erbjudas vård. Att 
drabbas av demens var länge något skamfyllt både för personen med sjukdomen och för de 
anhöriga (Fröling, 2005). Demens sågs senare som en del av det naturliga åldrandet och 
klassades inte som ett sjukdomstillstånd.  
 
Alzheimers sjukdom 
Alzheimers sjukdom är den vanligast förekommande formen av demens (SBU, 2008). 
Sjukdomen är uppkallad efter psykiatrikern och patologen Alois Alzheimer (Ekman et al., 
2007). I en avhandling från 1907 beskrev Alzheimer tillståndet för första gången. Alzheimer 
redogjorde för en kvinna som under en period haft minnesrubbningar och nedsatt kognitiv 
förmåga. Efter hennes död undersökte Alzheimer hennes hjärna i samband med en obduktion 
och han fann då förändringar i hjärnbarken som än idag ligger till grund för diagnosen 
Alzheimers sjukdom (ibid). 
 
Vid Alzheimers sjukdom atrofierar hjärnan och det bildas breda fåror i kortex samt förstorade 
hjärnventriklar (Marcusson, Blennow, Skoog & Wallin, 2003). Atrofin sker till följd av 
förlorade neuroner i delar av hjärnan. Minskningen av neuroner beror på en onormal 
nedbrytning av ett protein i hjärnan (Ekman et al., 2007). Nedbrytningsprodukten lagras, till 
följd av den onormala nedbrytningsprocessen, i små korn och blir till så kallade senila plack. 
Neuronerna förändras även intracellulärt och det bildas fibrillnystan, även kallade tangles.  
 
Alzheimers sjukdom innebär en nedsättning av de kognitiva funktionerna (Marcusson et al., 
2003). Det tillkommer ofta någon typ av personlighets- eller beteendeförändring. 
Sjukdomsprocessen delas in i olika faser som graderar symtomens svårighetsgrad. Symtomen 
kommer smygande, och personen som drabbas har ofta svårt att uppge exakt tidpunkt för när 
sjukdomsförloppet startade. Tiden innan Alzheimers sjukdom fastställts kallas för initialfas. 
När personen sedan fått sin diagnos följer tre faser, vilka kallas första, andra och tredje fasen. 
Den första fasen kallas även för mild demens. Längden på faserna varierar, den första fasen av 
sjukdomen kan pågå i mellan ett till fyra år (ibid). Tidigt i sjukdomsförloppet upplever 
personen som drabbats en försämring av det episodiska minnet, även kallat närminnet 
(Ekman, et al., 2007). Ett annat symtom som uppkommer i den första fasen är nedsättning av 
den visuospatiala förmågan som används vid bedömning av föremåls position samt för att 
hitta i sin omgivning (Marcusson et al., 2003). Personer med Alzheimers sjukdom kan även få 
symtom såsom dyspraxi, svårighet att genomföra praktiska moment, samt dysfasi, störningar i 
språkförmågan, tidigt i sjukdomen. Symtomen utvecklas sen allt mer under 
sjukdomsförloppet (ibid). En undersökning av Lyketsos, Steinberg, Tschanz, Norton, Steffens 
och Breitner (2000) visar på att psykiska symtom som apati, aggression, agitation och 
depression förekommer i en högre utsträckning hos personer med demenssjukdomar än hos 
friska individer. De depressiva symtomen är ofta uttalade hos personer med Alzheimers 
sjukdom (Chemerinski, Petracca, Sabe, Kremer & Starkstein, 2001). Personerna kan lida av 
symtom såsom sorg, oro, ångest, skuldkänslor, insomnia, orkeslöshet och självmordstankar. 
 
Att leva med Alzheimers sjukdom  
En begynnande nedsättning av minnesfunktionen innebär en stor påverkan på livet (Fröling, 
2005). Minnet får oss att fungera som människor, den kan ses som en gåva som vi får med oss 
från födseln. Med hjälp av minnet kan vi reflektera, prata, agera, skratta och gråta (ibid). 
Alzheimers sjukdom innebär en förlust av minnet (Ekman et al., 2007). Den påverkan som 
Alzheimers har på minnet kan utlösa en traumatisk kris (Aminzadeh et al., 2007). 

3 
 



Traumatiska kriser uppstår då en yttre omständighet hotar en persons fysiska existens, sociala 
identitet och grundläggande trygghet (Cullberg, 2006). Den traumatiska krisen skiljer sig från 
utvecklingskriser som är en naturlig del av livets olika skeden.  En traumatisk kris består av 
olika faser, de första två faserna representerar det akuta skedet då den drabbade personen 
reagerar på traumat. För att klara av en kris, som exempelvis en sjukdomsdiagnos innebär, 
krävs det att personen lyckas bearbeta beskedet. Genom bearbetning kan slutligen acceptans 
uppnås (ibid).   
 
Då krisen är färdigbearbetad kan personer med Alzheimers använda sig av olika 
copingstrategier för att hantera sjukdomen (Aminzadeh et al., 2007). Coping kan definieras 
som ”fysisk, psykisk och/eller social förmåga att leva med sjukdom eller funktionshinder” 
(Psykologiguiden, 2013).  Enligt Lazarus och Lazarus (2006) är optimism och hopp en källa 
för coping och det är viktigt att omgivningen visar stöd och förståelse för upplevelsen av en 
förändring i livet, såsom att drabbas av sjukdom. 
 
Flera studier visar på att personers upplevelse av att leva med Alzheimers sjukdom länge har 
varit ett försummat område inom demensforskningen (Aggarwal, Vass, Minardi, Ward, 
Garfield & Cybyk, 2003; Cotrell & Schulz, 1993; Moore & Hollett, 2003; Clare, 2002). 
Demensforskning har tidigare främst rört sjukdomens patofysiologi, möjliga sätt att ställa 
diagnos och vårdgivarnas utmaningar i mötet med demenssjukdom (Cotrell & Schulz, 1993). 
När det kommer till upplevelsen av Alzheimers sjukdom har forskarna fokuserat på anhörigas 
beskrivningar av hur de uppfattar personens upplevelse och hanterande av sjukdomen 
(Aggarwal et al., 2003). En studie utförd av Acton, Mayhew, Hopkins och Yauk (1999) visar 
på att personer med Alzheimers kan förmedla sin upplevelse av sjukdomen i ett tidigt stadium 
genom intervjuer med öppna frågor och att deras berättelser senare kan användas för att 
utforma en förbättrad demensvård.   
 
Problemformulering 

Litteraturgenomgången visade att Alzheimers sjukdom förekommer i allt högre utsträckning 
vilket leder till att de flesta allmänsjuksköterskor kommer att möta patienter med Alzheimers i 
hälso- och sjukvården. Vård vid Alzheimers ska utgå ifrån ett personcentrerat synsätt vilket 
ställer krav på sjuksköterskan. Centralt i den personcentrerade vården är att sjuksköterskan 
ska uppmärksamma en persons individuella upplevelse av sjukdom. Upplevelsen av att ha 
Alzheimers behöver därför lyftas. Först när sjuksköterskan har förståelse för patienten kan en 
god och individanpassad vård erbjudas. 
 
Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att belysa patientens upplevelse av första fasen vid 
Alzheimers sjukdom.   
 
Metod 

Studien genomfördes som en litteraturöversikt efter Fribergs (2006) modell med avsikt att få 
en ökad förståelse för det valda problemområdet. Systematiska sökningar genomfördes i 
vetenskapliga databaser utifrån ovan presenterat syfte.  
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Datainsamling 

Inledningsvis gjordes en osystematisk litteratursökning för att säkerställa att det fanns 
tillräckligt med forskningsmaterial skrivet om det valda problemområdet (Friberg, 2006). 
Därefter fastställdes sökord utifrån det formulerade syftet samt vilka avgränsningar som 
ansågs lämpliga att använda. Sökorden anpassades utifrån databasernas ämnesord (ibid). 
Sökningar genomfördes i databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo. Databaserna valdes då 
de ansågs innehålla omvårdnadsforskning av hög vetenskaplig kvalitet. Efter den inledande, 
osystematiska sökningen bedömdes Cinahl innehålla flest artiklar med relevans för studiens 
syfte. Samtliga sökningar utfördes därför först i Cinahl och därefter gjordes motsvarande, 
kompletterande sökningar i PubMed och PsycInfo. Sökningarna i PubMed gav inga artiklar 
med relevans för syftet och sökningarna redovisas därför inte i sökhistoriken.   
 
De sökord som användes redovisas i sökordsöversikten, se tabell 1. Sökningar gjordes på 
orden Alzheimer’s disease (Alzheimers sjukdom), dementia (demens), experience (upplevelse), 
patients (patienter), coping (hanterande) och attitude to illness (inställning till sjukdom). 
Sökningar gjordes även på sökorden patients perspective, living with och perception men 
orden gav inga relevanta träffar och redovisas därför inte i sökordsöversikten.  
 
Sökorden som användes i databaserna kombinerades enligt boolesk söklogik (Friberg, 2006), 
med orden AND och OR. Detta för att specificera träffarna i databaserna. Då flera av de 
artiklar med resultat som var relevant för studiens syfte innehöll antingen nyckelordet demens 
eller Alzheimers sjukdom valdes att söka på både orden kombinerat med OR. Artiklar som 
enbart rörde andra typer av demenssjukdomar än Alzheimers sjukdom exkluderades sedan 
manuellt vid genomläsning av abstract. De sökningar i databaserna som gav relevanta 
resultatartiklar redovisas i sökhistoriken i tabell 2, bilaga A.  
 
Inklusions- och exklusionskriterier användes för att få ökad sensitivitet och specificitet i de 
sökningar som utfördes (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). Artiklar inkluderades enbart 
om de var skrivna på engelska, svenska, danska eller norska samt om de var vetenskapliga 
(research article/peer reviewed). Artiklar skrivna innan år 2003 exkluderades. Artiklar 
exkluderades manuellt då de enbart handlade om anhörigas eller vårdgivares upplevelse av 
Alzheimers sjukdom Utöver sökningar med sökord i databaserna utfördes även tre stycken 
manuella sökningar. 
 
Sökningar i databaserna gav sammanlagt 235 träffar, samtliga titlar lästes. Av träffarna lästes 
28 abstract och 16 artiklar valdes ut till urval 1. Sedan följde enskild genomläsning och 
sammanfattning av artiklarna. Artiklarnas resultat lyftes därefter för gemensam diskussion. 
Fyra artiklar exkluderades eftersom de inte ansågs vara relevanta för studiens syfte och en 
artikel då den inte var originalartikel. Resterande tolv artiklar valdes ut till urval 2. 
Resultatartiklarna granskades enligt Forsberg och Wengströms (2013) bedömningsmall. 
Mallen användes för att kunna avgöra vilken grad av vetenskaplig kvalitet artiklarna hade. 
Inga ytterligare artiklar exkluderades efter granskning med bedömningsmall.   
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Tabell 1. Sökordsöversikt         
 
Sökord 

 
Cinahl  
Subject heading list 

 
PsycINFO 
Thesaurus 

Alzheimers sjukdom 
 

Alzheimer’s disease Alzheimer’s disease 

Demens Dementia 
 

Dementia 

Patient Patients 
 

Patients 

Upplevelse  Experience* (fritext) 
 

Experience* (fritext) 
 

Hanterande 
 

Coping Coping 

Inställning till sjukdom 
 

Attitude to illness Attitude to illness (fritext) 

 
Sökningar i Cinahl 
Initialt kontrollerades de valda sökorden i Cinahl headings för att se vilka av sökorden som 
fanns som ämnesord. Alla sökord utom experience fanns med som ämnesord vilket gjorde att 
det sökordet fick sökas i fritext, övriga sökord kunde sökas som headings. Sökordet 
experience trunkerades med asterisk * enligt Friberg (2006) för att få med eventuella 
böjningar av ordet. Första sökningen gjordes på Alzheimer’s disease OR dementia som 
headings kombinerat med experience* i fritext samt med tidigare redovisade avgränsningar. 
Sökningen gav ett för stort antal träffar och redovisas därför inte i sökhistoriken. Istället 
valdes även sökordet patients som headings och kombinerades med AND till den tidigare 
sökningen. I en senare sökning kombinerades patients med Alzheimer’s disease, dementia och 
coping som headings, detta för att patients som headings med den kombinationen inte gav 
några träffar. Sökning i Cinahl gjordes även på sökordet attitude to illness tillsammans med 
Alzheimer’s disease, dementia och patients. Samtliga sökord söktes som headings. Av de 
sökningar som genomfördes i Cinahl valdes sammanlagt tolv artiklar ut till urval 1. Övriga 
sökningar som utfördes i databasen men inte resulterade i några relevanta träffar redovisas 
inte i sökhistoriken.   
 
Sökningar i PsycInfo 
I PsycInfo genomfördes liknande kontroll på vilka av sökorden som gick att söka på som 
ämnesord, i PsycInfo kallat thesaurus. I PsycInfo fanns varken experience eller attitude to 
illness som theasurus och sökningar på de sökorden gjordes därför i fritext. I PsycInfo 
användes samma avgränsningar som i Cinahl. Sökorden dementia och Alzheimer’s disease 
kombinerades med OR även i den här databasen för att utöka mängden träffar. I PsycInfo 
utfördes flertalet sökningar med samma sökkombinationer som i Cinahl. En sökning i 
databasen gav en artikel till urval 1, sökningen gjordes på sökorden Alzheimer’s disease och 
dementia som identifier kombinerat med coping som identifier och patients i fritext. 
Sökningen redovisas i sökhistoriken.  
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Manuella sökningar 
Manuella sökningar genomfördes för att komplettera sökresultatet. Enligt Friberg (2006) kan 
information sökas på annan väg, exempelvis genom kontroll av referenser i tidigare lästa 
artiklar. Efter genomläsning av artiklar till urval 1 upptäcktes referenser som ansågs 
intressanta för studiens syfte, de artiklarna söktes då upp manuellt. De manuella sökningarna 
gav tre stycken artiklar till urval 2. 
 
Databearbetning 

Tolv stycken artiklar ansågs stämma väl överens med studiens syfte och valdes därmed ut till 
urval 2. Resultatartiklarna sammanställdes i en artikelöversikt för att få en tydlig överblick. 
Artikelöversikten redovisas i tabell 3, bilaga B1-B11. Under enskild genomläsning och 
sammanfattning av resultatartiklarna gjordes understrykningar i artiklarnas resultatdel utifrån 
det material som ansågs väsentligt för studiens syfte. Artiklarnas resultat diskuterades 
gemensamt (Friberg, 2006). De bearbetades och analyserades för att upptäcka vilka likheter 
och skillnader som förekom i artiklarnas resultat. Diskussion skedde tills konsensus uppnåtts.  
Efter diskussionen utformades fem stycken huvudteman (ibid). Alla teman tilldelades en färg 
och artiklarna lästes enskilt ytterligare en gång. Färgmarkeringar gjordes under genomläsning 
utefter de olika temana. De markeringar som gjorts jämfördes sedan gemensamt för att 
säkerställa att inga aspekter hade utelämnats. De teman som fastställdes var bli en främling 
för sig själv, acceptera och förneka, hantera livet med minnessvårigheter, leva med 
föreställningen om Alzheimers sjukdom och rädsla för framtiden. För att förtydliga de teman 
som fastställdes inleds resultatrubrikerna med citat från artiklarna.   
 
Resultat 

Bli en främling för sig själv  
…like you are totally in a foreign land, and nothing is 
known to you. But at the same time you know you are 
supposed to know… like looking for something that just 
isn’t there. Empty, lonely, isolated. But you keep looking for 
something familiar, that you know is there, but you just 
can’t see it.  

 
(Parsons-Suhl, Johnson, McCann & Solberg, 2008, s. 36) 

 
Att drabbas av Alzheimers sjukdom kan upplevas som att bli en främling för sig själv (Holst 
& Hallberg, 2003). Personer med sjukdomen beskriver upplevelsen av Alzheimers som att allt 
de var har ersatts av ett tomrum och en känsla av att befinna sig i ingenmansland. I en studie 
av Clare (2003) beskriver personer med Alzheimers sjukdom återigen känslan av tomhet samt 
att även sjukdomsprocessen kan ses som en resa som de själva inte valt att åka på. Att minnas 
är att befinna sig i det bekanta och att glömma innebär därför en förlust av sin kontakt med 
omvärlden och med sig själv (Parsons-Suhl et al., 2008). Personer med Alzheimers mister 
perioder av sitt liv i samband med att minnet försvinner. Upplevelsen av tid och förbindelsen 
mellan dåtid och nutid går förlorad och kvar blir ett tomrum. När det förflutna faller i glömska 
uppstår en känsla av att vara splittrad och personerna upplever det som att de inte längre är sig 
själva (ibid). Holst och Hallberg (2003) beskriver hur personerna i deras studie berättade att 
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Alzheimers sjukdom gör att de gradvis mister förmågan att minnas hur deras liv var före 
demenssjukdomen. Det tidigare livet känns främmande och den egna självbilden hotas. Andra 
personer beskriver hur de anser att de har förlorat sin grund i livet till följd av att de glömmer 
delar av sin ungdom (ibid). 
 
I samband med att personer med Alzheimers sjukdom förlorar sin egen identitet försvinner 
även de intressen de tidigare hade (Clare, 2003). Flera av de granskade studierna beskriver 
hur personer med Alzheimers upphör med många av sina intressen och slutar delta i 
aktiviteter (Clare, Roth & Pratt, 2005; De Witt, Ploeg & Black, 2009; Gilmour & Huntington, 
2005; Van Dijkhuizen, Clare & Pearce, 2006). Ett skäl till att inte fortsätta utföra tidigare 
uppskattade aktiviteter är att personer med Alzheimers sjukdom upplever en rädsla över att de 
inte har förmågan att klara av dem längre (De Witt et al., 2009). I samband med 
minnesförlusten uppstår även en känsla av meningslöshet gällande tidigare intressen. 
Personerna uttrycker en ovilja relaterat till att delta i aktiviteter som de ändå kommer att 
glömma bort. En känsla av utanförskap uppstår hos en del personer med Alzheimers sjukdom. 
De upplever att de inte längre passar in på platser som de tidigare trivdes på och väljer därför 
att undvika dessa (ibid). Till följd av att personer med Alzheimers sjukdom avstår från sina 
tidigare intressen blir många isolerade och slutar lämna sina hem (Clare et al., 2005). 
Macquarrie (2005) och Sørensen, Waldorff och Waldemar (2008) framhåller att frustration 
uppstår i samband med att personer med Alzheimers upplever att sysslor som tidigare har 
varit enkla blir svåra att utföra då sjukdomen framskrider. Att inte längre vara tillåten att köra 
bil upplevs av många som särskilt svårt då både deras autonomi och frihet blir hotad när 
körkortet tas ifrån dem.  
 
Sjukdomen påverkar inte bara personers förmåga att delta i aktiviteter (Bjugan & Brataas, 
2005). Deras glömska får dem även att fungera annorlunda i sociala relationer. Det sociala 
umgänget minskar då sjukdomsförloppet utvecklas. I takt med att personer med Alzheimers 
sjukdom glömmer namn på sina anhöriga drar de sig undan från det sociala umgänget. 
Särskilt smärtsamt upplever personerna att det är då de inte längre känner igen sina egna barn 
(ibid). Holst och Hallberg (2003) beskriver hur sjukdomen inger en känsla hos de som 
drabbats av att inte längre ha förmåga att nå ut till andra personer. Det här leder till att 
personer med Alzheimers känner sig osäkra och skäms i sociala situationer. Personer som 
tidigare sett sig själva som sociala, pratglada och öppna upplever en än större sorg över att 
inte längre kunna hantera sammanhang de tidigare varit självsäkra i (ibid).  
 
En stor anledning till att personer med Alzheimers sjukdom upplever osäkerhet i sociala 
sammanhang är att flera upplever att språket försämras i samband med sjukdomen (Parsons-
Suhl et al., 2008). Personer med Alzheimers beskriver hur de tappar ord och har svårt för att 
hitta ett flyt i konversationer. Personer med Alzheimers sjukdom kan även glömma bort ord 
på sitt andraspråk. Trots att de under flera år har använt sig av sitt andraspråk försvinner det, 
och ersätts med modersmålet, i takt med att sjukdomen utvecklas. De förlorar då förmågan att 
kommunicera med sin omgivning i det land de lever i vilket upplevs som skrämmande (ibid). 
Enligt Sørensen et al. (2008) kan Alzheimers sjukdom även påverka förmågan att förstå ord 
på sitt modersmål. Personer i studien beskriver hur de känner igen vissa ord men inte längre 
kan minnas vad de betyder.  
 
I en studie av Clare et al. (2005) berättar personer med Alzheimers sjukdom hur tillståndet har 
orsakat förändringar i deras personlighet. De reagerar inte längre på samma sätt som de gjorde 
innan sjukdomsförloppet startade. Det ändrade beteendet upplevs som främmande. Ytterligare 
en studie, utförd av Clare (2003), beskriver hur minnessvårigheterna skapar känslor såsom 
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ilska, frustration och panik hos de personer som drabbas. Holst och Hallberg (2003) 
framhåller också att frustration ofta uppstår då personer med Alzheimers inser att deras 
förmåga att klara av vissa sysslor går förlorad i samband med sjukdomen. Vardagssysslor 
såsom att klä på sig blir till följd av sjukdomen ett högst tidskrävande moment. Många känner 
sig hjälplösa och maktlösa inför sin situation. Vidare i studien berättar personer med 
Alzheimers att de ibland upplever en så överväldigande sorg över hur mycket sjukdomen 
påverkar dem och deras liv att de tvivlar på om de överhuvudtaget har kraft till att klara av det 
(ibid). 
 
Acceptera och förneka 

Coming to terms with the matter – 
still in the middle of that process I think. 

 
(Clare, 2003, s. 1025) 

 
Att kunna acceptera diagnosen Alzheimers sjukdom upplevs som en tidskrävande process för 
personerna som drabbas (Gilmour & Huntington, 2005; Holst & Hallberg, 2003; Preston, 
Marshall & Bucks, 2007). Upplevelser av sorg och frustration är vanligt förekommande efter 
att diagnosen har ställts (Preston et al., 2007). Personer med Alzheimers sjukdom beskriver 
svårigheter med att få förståelse för sin sjukdom då de bakomliggande orsakerna till 
Alzheimers inte är fastställda. Vissa väljer att söka upp kunskap om de medicinska faktorerna 
kring sjukdomen för att på så sätt uppnå en förståelse för vad som sker i hjärnan. Andra söker 
själva efter skäl till varför just de har drabbats och funderar då över tidigare trauman i livet 
(ibid). Holst och Hallberg (2003) beskriver processen för uppnådd acceptans för sjukdomen i 
sin studie. Acceptans av sjukdomen kräver att personen som drabbas godtar sina förlorade 
förmågor och försöker anpassa sig till ett liv med glömska.  
 
Då personer diagnostiserats med Alzheimers sjukdom går flera igenom en fas med förnekelse 
(Macquarrie, 2005). Vissa personer har svårt att ta in sjukdomen och vilken påverkan den 
kommer att innebära. Tre av de granskade studierna framhåller att en vanlig typ av förnekelse 
är att förminska de symtom som förekommer och vilken betydelse de har (Clare, 2003; 
Macquarrie, 2005; Van Dijkhuizen et al., 2006). I en studie av Clare (2003) beskrivs hur 
personer med Alzheimers är medvetna om att sjukdomen påverkar deras minne och orsakar 
förändringar i deras personlighet men att de betraktar detta som obetydligt. Macquarrie (2005) 
understryker i sin studie hur personer med Alzheimers sjukdom förringar betydelsen av sina 
minnesproblem men samtidigt, till viss grad, är medvetna om att de påverkas mer av 
sjukdomen än de vill erkänna. Personerna berättar att de själva inte anser sig ha några 
problem till följd av minnessvårigheterna men att de trots det inser att deras anhöriga har en 
annan bild av hur sjukdomen påverkar deras liv (ibid). En annan typ av försvar som 
förekommer hos personer med Alzheimers sjukdom är försök till att normalisera det som sker 
(Clare et al., 2005). Istället för att acceptera diagnosen Alzheimers kan personerna välja att 
förklara symtomen på ett mindre skrämmande sätt, såsom att det sker till följd av normalt 
åldrande. Personerna i studien försöker även finna andra orsaker till sina minnessvårigheter 
såsom ensamhet, stressigt yrke, familjeproblem och fysisk inaktivitet. Att problemen skulle 
bero på Alzheimers sjukdom upplevs som för fruktansvärt för att ta in (ibid). 
 
För att slutligen nå fram till acceptans av sjukdomen krävs det att personen ger efter för sina 
symtom och anpassar sig till att leva under förändrade omständigheter (Mok, Lai, Wong & 
Wan, 2007). Det finns olika faktorer som underlättar acceptans av sjukdomen. Vissa personer 
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med Alzheimers sjukdom ser acceptans som att försöka leva dag för dag. Andra beskriver hur 
de finner mening i sin tro och ser sjukdomen som en prövning från högre makter. Personer 
som anser att de har fullföljt sin plikt i livet gentemot både sig själva och sin familj har också 
lättare att acceptera sjukdomen och se den som en ny fas av livet (ibid).  
 
Att slutligen acceptera Alzheimers innebär att ha lyckats integrera sjukdomen som en del av 
sig själv (Macquarrie, 2005). Personer med Alzheimers poängterar att sjukdomen inte får bli 
deras centrala fokus utan att de snarare betraktar den som en del av sitt liv. I en studie av 
Preston et al. (2007) beskrivs hur personer med Alzheimers försöker släppa taget och inse de 
begränsningar de har till följd av sjukdomen. Personerna berättar om vikten av att kunna 
acceptera både Alzheimers i sin helhet samt de egna problemen som sjukdomen har orsakat. 
När acceptans slutligen har uppnåtts utvecklar flera personer med Alzheimers sjukdom en 
kämparanda och försöker på olika sätt hantera sina symtom.   
 
Hantera livet med minnessvårigheter 

We’ll fight it as long as we can. 
 
(Clare, 2003, s. 1025) 

 
Alzheimers sjukdom innebär att inte längre kunna se sitt minne som något självklart (Parsons-
Suhl et al., 2008). Det krävs olika copingstrategier för att kompensera för 
minnessvårigheterna (Clare et al., 2005; Gilmour & Huntington, 2005; Parsons-Suhl et al., 
2008; Preston et al., 2007; Sørensen et al., 2008). Personer med Alzheimers upplever att 
copingstrategierna hjälper dem att klara av att leva med sjukdomen (Parsons-Suhl et al., 
2008). Personer med Alzheimers lär sig vad som underlättar och vad som förvärrar 
minnessvårigheterna. Det går inte att tvinga fram minnet. Trötthet, upprördhet och ängslan 
anses förvärra symtomen (ibid). Enligt en studie av Preston et al. (2007) är det av stor vikt för 
personer med Alzheimers att göra det bästa av alla situationer, känna hopp, tro på sig själva 
och sänka andras förväntningar. Forskning av Mok et al. (2007) visar på att strategier för 
minnessvårigheter kan ses som ett tillvägagångssätt för att behålla kontrollen över sitt liv samt 
för en upplevelse av ökad trygghet. 
 
Social samvaro ses som något väsentligt och det läggs ett stort värde vid att hålla kvar kontakt 
med familj, vänner och grannar (Sørensen et al. 2008; Van Dijkhuizen et al., 2006). Att prata 
och dela med sig av sina svårigheter till andra är en betydelsefull strategi för att reducera sin 
börda (Preston et al., 2007). Samtal ger positiv energi och en upplevelse av att bli förstådd. Ett 
optimalt samtal ska vara lugnt och inte ställa några krav på personen med Alzheimers 
sjukdom. I en studie av Clare et al. (2005) lyfts vikten av att prata med andra som också är 
drabbade av Alzheimers sjukdom och upplever en liknande situation. Mötet med andra kan 
leda till en minskad upplevelse av ensamhet.  
 
Familjen är ett stort stöd och en trygghet för personer med Alzheimers sjukdom (Bjugan & 
Brataas, 2005; Mok et al., 2007). Enligt Bjugan och Brataas (2005) upplever personer med 
Alzheimers en stor tacksamhet gentemot sin partner för stöd, avlastning och hjälp till att 
utveckla fungerande strategier. Flera personer med sjukdomen upplever ett starkt samband 
mellan välmående och att bo kvar hemma (Gilmour & Huntington, 2005). Att kunna hjälpa 
till i hemmet med hushållssysslor upplevs som en värdefull aktivitet (Bjugan & Brataas, 
2005).  
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Struktur, kontinuitet och välkända rutiner är copingstrategier för att hantera vardagen (Clare et 
al., 2005; Van Dijkhuizen et al., 2006). När situationer är välbekanta sker de automatiskt och 
blir lättare att utföra trots minnessvårigheterna. För de personer som fortfarande klarar av att 
utföra tidigare uppskattade aktiviteter och intressen kan dessa ses som en strategi för att ge 
glädje (Gilmour & Huntington, 2005). Avslappnande aktiviteter som meditation och att lyssna 
på musik ger flera med Alzheimers en upplevelse av ökat psykiskt välbefinnande. Att utsätta 
sig för aktiviteter som upplevs krävande kan däremot skapa stress hos personer med 
Alzheimers.  
 
Humor används för att få perspektiv och innebär att sjukdomen blir lättare att hantera (Clare 
et al., 2005; Preston et al., 2007). Att skämta om och skratta åt sina minnessvårigheter ger en 
upplevelse av att komma ifrån svåra känslor och att minska risken för att andra ska döma 
personer med Alzheimers utifrån deras sjukdom. Skratt gör upplevelsen av vardagslivet 
enklare och kan ses som en positiv strategi för att må bättre (Parsons-Suhl et al., 2008). 
 
Två av de granskade studierna framhåller att personer med Alzheimers ser det som viktigt att 
bevara minnet så aktivt som möjligt med hjälp av intellektuell träning (Gilmour & 
Huntington, 2005; Mok et al., 2007). Det innebär att de kontinuerligt läser böcker och löser 
korsord för att utmana minnet (Gilmour & Huntington, 2005). Det är centralt för hanterandet 
av Alzheimers sjukdom att utveckla en kämparanda i förhållande till sjukdomen och ta 
kontroll över sin situation (Clare, 2003). Personer i studien beskriver hur de vill kunna bidra 
till forskning genom donation av sin hjärna efter sin död. Det här ger en upplevelse av att 
kämpa mot sjukdomen vilket ses som något positivt.  
 
Leva med föreställningen om Alzheimers sjukdom 

I think the whole class of problems that Alzheimer’s disease 
belongs to are the most frightening name you could find in 
the language. /…/ Because when I was a youngster, the 
whole of society didn’t refer to that group of, ah, diseases 
by any particular name at all… and as they’re aware, it 
came from, /…/ the adjective from that is the demented and 
a demented person is a loony and a loony is somebody you 
put in… an asylum. /…/ I still can’t… disconnect the word 
from the asylum. 

 
(Gilmour & Huntington, 2005, s. 120) 

 
Samhällets syn på Alzheimers påverkar upplevelsen av att drabbas av sjukdomen (Gilmour & 
Huntington, 2005). En av de granskade studierna visar på att Alzheimers sjukdom innebär en 
form av stigmatisering som personerna tvingas att leva med (Van Dijkhuizen et al., 2006). 
Diagnosen Alzheimers ses ibland som att vara synonymt med att bli galen (Gilmour & 
Huntington, 2005). Det var vanligt att personer med demenssjukdom spärrades in på 
mentalsjukhus när de personer som nu drabbas var unga. Bilden av sjukdomen som en 
mentalsjukdom har stannat kvar och påverkar både den egna och omgivningens uppfattning 
om Alzheimers sjukdom (ibid).  
 
Personer med Alzheimers sjukdom upplever att både samhället och familjemedlemmar 
bemöter dem som att de vore småbarn eller obegåvade (De Witt et al., 2009; Gilmour & 
Huntington, 2005; Mok et al., 2007). Istället för att tillvarata de förmågor som personerna har 
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kvar förbises dessa och de förminskas gentemot sin omgivning på grund av sjukdomen 
(Preston et al., 2005). Detta leder till att de med Alzheimers sjukdom upplever en känsla av 
att vara underlägsen både sin omgivning och sitt tidigare jag. I Mok et al. studie (2007) 
framhåller personer med Alzheimers sjukdom att de i vissa fall känner att deras 
familjemedlemmar ser ned på dem på grund av sjukdomstillståndet. De upplever att de har 
förlorat sin status inom familjen vilket skapar en känsla av att vara oduglig. 
 
Clare et al. (2005) beskriver att personer med Alzheimers betraktar sjukdomen som något 
skamfyllt. Personerna väljer därför ibland att försöka dölja sitt tillstånd för familj och vänner 
och på så sätt slippa bemöta andras uppfattningar och kommentarer om sjukdomen. För en del 
personer har samhällets syn på Alzheimers påverkat dem i så hög utsträckning att de själva 
använder ord som gaggig, galen, fånig, löjlig, svag eller grönsak för att beskriva sig själva och 
vad de är på väg att bli (Clare, 2003; Preston et al., 2005).  
 
I två av de granskade studierna berättar personer med Alzheimers sjukdom att det finns en 
ovilja bland vårdpersonal att prata om sjukdomen (Clare, 2003; Van Dijkhuizen et al., 2006). 
Clare (2003) beskriver hur läkare medvetet undviker att använda just termen Alzheimers i 
samtal med sina patienter. Vidare beskriver personer som ingått i studien hur deras diagnos 
bara nämnts i förbifarten utan möjlighet till vidare diskussion. Vårdpersonal vänder sig istället 
till anhöriga för information om sjukdomen (Clare et al., 2005; Van Dijkhuizen et al., 2006). 
Det här skapar förvirring hos personer med Alzheimers sjukdom och de upplever att de blir 
pratade om bakom sin rygg (Van Dijkhuizen, et al., 2006).  
 
Rädsla för framtiden 

/…/ Well, I think the worst is yet to come. 
 
(Macquarrie, 2005, s. 434) 

 
Insikten om Alzheimers sjukdoms förväntade förlopp är en oerhört smärtsam börda för de 
som drabbas (Clare, 2003). Det finns en medvetenhet hos personer med Alzheimers om att 
minnessvårigheterna konstant kommer att försämras samt att sjukdomens symtom inte går att 
stoppa (Clare et al., 2005). Personer med Alzheimers försöker behålla ett meningsfullt liv 
genom att undvika tankar på tiden som ska komma (Bjugan & Brataas, 2005). Framtiden ses 
som något smärtsamt, osäkert och dystert.  
 
Det är viktigt för personer med Alzheimers sjukdom att kunna vara självständiga så länge som 
möjligt (Clare et al., 2005). Det kommande behovet av vård upplevs som skrämmande och 
svårbegripligt. Känslorna kring en framtida beroendeställning förändras ofta för personerna 
över tid. Upplevelsen av att behöva identifiera sig i en ny roll med tanke på sjukdomens 
symtom betraktas som en process (ibid).  
 
Känslan av att gradvis bli en börda för sin partner skapar oro (Clare, 2003). Oron grundar sig i 
den stress som partnern skulle bli utsatt för i samband med att personen med Alzheimers 
sjukdom blir allt sämre. En rädsla kan även uppstå kring att partnern kanske kommer att 
lämna förhållandet i framtiden, vilket leder till tankar på hur personerna i så fall skulle klara 
sig själva. Många upplever även en sorg över att i framtiden inte kunna kommunicera med sin 
familj eller ha en fungerande relation till sina barnbarn (ibid). 
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Bjugan och Brataas (2005) och De Witt et al. (2009) beskriver att personer med Alzheimers 
fruktar risken över att i framtiden tvingas flytta till ett särskilt boende. Personer med 
Alzheimers upplever hemmet som en trygg plats och anser att deras minne fungerar bättre i en 
välkänd miljö (Gilmour & Huntington, 2005; Van Dijkhuizen et al., 2006). Till följd av detta 
anser flera personer att det värsta som kan hända, på grund av sjukdomen, är att tvingas lämna 
sitt hem (De Witt et al., 2009). Att bo på ett särskilt boende tror vissa personer med 
Alzheimer kommer att innebära en minskad lust att leva. I studien framhålls av personerna att 
en framtida flytt skulle vara jämförbart med att få ett dödsbesked.  
 
Alzheimers sjukdom skapar existentiella funderingar kring vad döden innebär (Parsons-Suhl 
et al., 2008). Känslan vid Alzheimers av att befinna sig i ingenmansland skapar tankar på att 
döden kanske kommer att upplevas på samma sätt, att döden bara är ett slut och en tomhet. I 
en studie av Bjugan och Brataas (2005) berättar en person med Alzheimers att sjukdomen 
inger en känsla av att dö bit för bit, med start från huvudet och nedåt. För personer i första 
fasen med Alzheimers sjukdom ger insikten om att kunna välja att avsluta sitt liv en känsla av 
att fortfarande ha kontroll (Clare, 2003). I en av de granskade studierna av Clare et al. (2005) 
berättar en person att när sjukdomen i framtiden kommer innebära en förlust av hela 
identiteten ligger tankar om att avsluta sitt liv nära till hands. 
 
Diskussion 

Metoddiskussion  
Syftet med litteraturstudien var att belysa patientens upplevelse av första fasen vid 
Alzheimers sjukdom. Sökningar efter resultatartiklar genomfördes i databaserna Cinahl, 
PubMed och PsycInfo. Databaserna valdes då de ansågs täcka in området omvårdnad väl. 
Cinahl och PubMed innehåller omvårdnadsforskning medan PsycInfo är inriktad mot 
psykologisk forskning inom bland annat omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2013). 
Samtliga sökord söktes på i alla tre databaserna. I Cinahl och PsycInfo söktes endast på 
vetenskapliga artiklar, research article/peer reviewed. Då den avgränsningen inte var möjlig 
att göra i PubMed kontrollerades det istället om artikeln var vetenskaplig manuellt vid 
genomläsning. Sökningarna i PubMed resulterade endast i dubbletter samt i artiklar som inte 
var relevanta utifrån studiens syfte.  
 
Enligt Forsberg och Wengström (2013) ska en litteraturstudie baseras på aktuell forskning. 
Initialt avgränsades sökningarna i databaserna till att endast inkludera artiklar skrivna de 
senaste fem åren för att erhålla aktuell forskning. Då det upplevdes att enbart ett begränsat 
antal artiklar var skrivna om ämnet under den tidsperioden ändrades avgränsningen till att 
infatta artiklar skrivna de senaste tio åren. Nya sökningar gjordes då artiklar skrivna från år 
2003 och framåt inkluderades. Det bedömdes att relevant fakta i förhållande till studiens syfte 
då tillkom. Forskning utförd tio år tillbaka betraktas fortfarande som aktuell då samhället inte 
anses ha ändrats på ett sätt under de åren som har påverkat personers upplevelse av 
Alzheimers sjukdom. Flertalet träffar i databaserna rörde anhörigas och vårdgivares 
upplevelse av Alzheimers sjukdom, dessa artiklar exkluderades manuellt. Artiklar 
inkluderades om de var skriva på engelska, svenska, norska eller danska. Antalet språk som 
inkluderades begränsades till de språk som var möjliga att läsa. Att inkludera artiklar på flera 
språk än engelska kan ses som en styrka då en större mängd sökresultat kunde erhållas. De 
valda resultatartiklarna var utförda i ett flertal länder, dessa var Sverige, Norge, Danmark, 
Kina, Storbritannien, Nya Zeeland och Kanada. Det här gav en bredare bild av hur 
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Alzheimers sjukdom upplevs i olika delar av världen, vilket kan ses som ytterligare en styrka i 
studien. Majoriteten av resultatartiklarna kom från länder med levnadsförhållanden som kan 
antas likna de levnadsförhållanden som finns i Sverige och resultatet kan då överföras till 
svensk sjukvård. 
 
Sökord valdes utifrån studiens syfte och problemformulering (Friberg, 2006). Flera sökningar 
resulterade i dubbletter av tidigare valda artiklar vilket kan tyda på att sökorden täckte in 
sökområdet väl. Sökordet experience saknades som ämnesord i databaserna vilket gjorde att 
synonymer till ordet eftersöktes. De sökord som ansågs tangera ordet experience, förekom 
som ämnesord och gav relevanta träffar var sökorden coping och attitude to illness. Sökordet 
coping kan ses som det ord som skiljer sig mest ifrån studiens syfte. Beslut kring att söka på 
coping diskuterades och sökordet valdes att inkluderas då hanterande av sjukdom anses ingå i 
upplevelsen av sjukdom. Samtliga av de artiklar som valdes ut till urval 2 har ett resultat som 
täcker in både upplevelsen och hanterandet av Alzheimers sjukdom. Sökordet coping gav 
därför flera artiklar som var av relevans för studiens syfte. Sökningar gjordes på sökordet 
patients trots att ordet person används i studiens resultatdel. Person har valts att användas i 
resultatdelen då en individ blir en patient först i kontakt med vården och i förhållande till 
sjuksköterskan. De flesta av personerna i resultatartiklarna bor fortfarande hemma och kan 
därför inte ses som patienter. De benämns däremot som patienter i resultatartiklarna och 
patients används även som nyckelord i artiklarna. Sökningarna var därför tvungna att utföras 
på sökordet patients för att erhålla relevanta artiklar till studien. I studiens syfte valdes också 
ordet patienter för att syftet skulle överensstämma med de valda sökorden.  Ett beslut togs om 
att inte söka på sökordet första fasen då det inte finns en definition för vilket sökord som ska 
användas på engelska. I artiklarna som lästes förekom både ord som mild, early-stage och first 
stage. För att inte riskera att någon relevant artikel missades gjordes istället en manuell 
inkludering av de artiklar som rörde första fasen av Alzheimers sjukdom. 
 
Artiklar valdes ut till urval 1 efter genomläsning av abstract. Abstract lästes då artikelns titel 
tycktes motsvara studiens syfte. Enligt Friberg (2006) är titlar till stor hjälp för att avgöra en 
artikels innehåll. Efter genomläsning av titlar var det tydligt att flera artiklar rörde vårdgivares 
eller anhörigas upplevelse av Alzheimers sjukdom. De artiklarna lästes inte vilket resulterade 
i att relativt få abstract lästes i förhållande till antal träffar i databaserna. Det här kan ha 
resulterat i att relevanta artiklar eventuellt har blivit förbisedda. Samtliga artiklar i urval 1 
lästes och sammanfattades enskilt. Artiklarna lyftes sedan gemensamt för granskning och 
diskussion. Att artiklarna först lästes enskilt gav möjlighet till olika tankar kring artiklarna 
vilket kan ses som en styrka. Alla artiklar som valdes ut till urval 2 hade kvalitativ ansats. 
Enligt Friberg (2006) bidrar kvalitativa studier till en ökad förståelse för patientens 
upplevelse, lidande och hur sjuksköterskan ska möta patientens individuella behov. En 
kvantitativ artikel förekom i urval 1 men exkluderades då den inte var relevant i förhållande 
till studiens syfte. 
 
Studiens resultat baseras på en sammanställning av tolv stycken vetenskapliga artiklar. 
Artiklarnas vetenskapliga kvalitet granskades med hjälp av Forsbergs och Wengströms (2013) 
bedömningsmall för kvalitativa studier. Flertalet artiklar ansågs inneha hög validitet då de 
hade utförliga datainsamlingar och dataanalyser. Resultatet på artiklarna överensstämmer väl 
med varandra vilket också tyder på en hög validitet (ibid). Nio av resultatartiklarna graderades 
till grad I och tre av dem till grad II. Alla artiklar ansågs hålla tillräckligt hög kvalitet för att 
inkluderas i studiens resultat. Tio av resultatartiklarnas urval utgjordes av både män och 
kvinnor medan två artiklar hade en urvalsgrupp som enbart bestod av kvinnor. Då resultatet i 
artiklarna inte ansågs skilja sig märkbart då studien var gjord på enbart kvinnor valdes även 
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de artiklarna att inkluderas. Ett antagande kan göras kring att upplevelsen av Alzheimers 
sjukdom är liknande för både könen. I samband med den gemensamma sammanfattningen av 
artiklarna diskuterades eventuella teman till studiens resultat. Fem huvudteman fastställdes 
med tillhörande rubriker. 
 
Resultatdiskussion 
Genomgången kris för uppnådd acceptans 
Litteraturstudiens resultat belyser patientens upplevelse av första fasen vid Alzheimers 
sjukdom. Resultatet visar på att en Alzheimersdiagnos innebär ett stort trauma för personen 
som drabbas (Clare, 2003; Holst & Hallberg, 2003; Parsons-Suhl et al., 2008). Processen för 
att nå acceptans för sjukdomen är ofta både lång och krävande (Gilmour & Huntington, 2005; 
Holst & Hallberg, 2003; Preston et al, 2007;). Enligt Cullberg (2006) kan en sjukdomsdiagnos 
leda till att personen genomgår en traumatisk kris. Först efter en färdigbearbetad kris kan 
personen uppnå acceptans för sjukdomen. Aminzadeh et al. (2007) studie förtydligade att en 
person som drabbas av Alzheimers ofta upplever en traumatisk kris till följd av sjukdomen.  
 
Resultatet visar på att olika försvarsmekanismer förekommer hos personer med Alzheimers 
sjukdom (Clare, 2003; Clare et al., 2005; Macquarrie, 2005). Macquarrie (2005) beskriver att 
förnekelse är en särskilt vanligt förekommande försvarsmekanism. Försvarsmekanismer är en 
del av den traumatiska krisen och uppstår vanligen i det tidiga, akuta skedet av krisen 
(Cullberg, 2006). Förnekelse innebär enligt Cullberg (2006) att personen inser att en yttre 
omständighet, såsom sjukdom, hotar den egna identiteten. Förnekelse behöver inte tyda på en 
bristande kunskap om det kommande förloppet utan snarare tvärtom. Personer som drabbas 
av en svår sjukdom använder sig av förnekelse eftersom det förväntade förloppet anses vara 
för skrämmande för att ta in (ibid). Detta blir tydligt i en studie av Clare (2003) som visar på 
att vetskapen om hur Alzheimers sjukdom kommer att utvecklas ses som en svår börda för de 
som drabbats. I det akuta skedet av krisen har den drabbade ofta begränsad förmåga att själv 
identifiera sina behov (Cullberg, 2006). Sjuksköterskan kan då fylla en stor funktion genom 
att påminna personen om grundläggande behov. Det är väsentligt att sjuksköterskan inser att 
vårdpersonalens uppgift inte är att ersätta det den drabbade har förlorat utan att istället 
fokusera på att lindra det lidande som krisen innebär.  
 
I litteraturstudiens resultat beskrivs att personer med Alzheimers upplever olika 
känslomässiga reaktioner såsom sorg, frustration och en känsla av meningslöshet (De Witt et 
al., 2009; Holst & Hallberg, 2003; Preston et al., 2007). Cullberg (2006) beskriver att en 
person som befinner sig i en traumatisk kris ofta drabbas av en rad olika känslor kopplade till 
traumat. Studier gjorda av Aminzadeh et. al (2007) och Chemerinski et al. (2001) förstärker 
ytterligare bevisen på att känslor som oro, ångest, ilska, skam och självmordstankar ofta 
förekommer hos personer med Alzheimers i samband med den kris som sjukdomen innebär. 
Som sjuksköterska är det viktigt att fungera som stöd till personen som befinner sig i kris och 
hjälpa den drabbade att uttrycka sina känslor (Cullberg, 2006). Genom att sjuksköterskan 
stöttar personen och förklarar vikten av att våga ge utlopp för alla individuella känslor som 
uppkommer uppfattas de känslomässiga reaktionerna som mer förståliga. Patienten kan även 
vara hjälpt av att sjuksköterskan förklarar att svåra känslor är en naturlig men oftast 
övergående del av den traumatiska krisen. Kavan, Guck och Barone (2006) menar på att 
vårpersonal bör upprätta en relation till patienten genom att bekräfta de känslor som uppstår. 
En fungerande relation är av yttersta vikt för en framgångsrik krishantering. I samband med 
att personen känslomässigt reagerar på krisen uppkommer ofta ett behov av att förstå vad som 
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sker och varför (Cullberg, 2006). Eftersom försvarsmekanismerna fortfarande kan vara 
aktiverade kan förmågan att förstå information vara nedsatt. Sjuksköterskan måste därför 
använda ett förståligt språk och ta reda på vilken form av information som patienten 
efterfrågar. Kavan et al. belyser vikten av att aktivt lyssna på patienten. Det bidrar till att 
kommunikationen mellan patient och vårdpersonal blir öppen och ärlig och att patienten 
lättare kan uttrycka sina behov.  
 
Aminzadeh et al. (2007) beskriver att krisen som kan uppstå i samband med Alzheimers 
sjukdom är färdigbearbetad först när personen accepterat den nya situationen som det innebär 
att leva med Alzheimers. Att kunna bevara en positiv attityd trots det svåra beskedet anses 
förenkla bearbetning av Alzheimers sjukdom (ibid). Resultatet visar på att en Gudstro och en 
känsla av att ha klarat av sina plikter i livet underlättar acceptans av sjukdomen (Mok et al., 
2007). Personer med Alzheimers är även hjälpta av att lyckas integrera sjukdomen till en del 
av sig själva (Macquarrie, 2005). Sjuksköterskan kan bidra till att patienten bearbetar krisen 
framgångsrikt genom att stödja de läkningsresurser som patienten har (Cullberg, 2006). 
Kavan et al. (2006) poängterar att en av de viktigaste delarna av krishantering är att 
vårdpersonalen identifierar vilka olika resurser patienten har nytta av för att kunna nå 
acceptans. Patienten ska även få stöd att utveckla dessa resurser.    
 
Sjuksköterskan bör ha kunskap och förståelse för hur en traumatisk kris påverkar patienten. 
Ett gott och adekvat bemötande från sjuksköterskan tycks kunna hjälpa patienten att bearbeta 
en traumatisk kris. Tankar uppstår kring att det är svårt att definiera vad ett gott bemötande 
från sjuksköterskan innebär eftersom reaktionen på en kris är individuell. För att 
sjuksköterskan ska kunna möta de individuella behoven bör patientens upplevelse stå i fokus. 
Områden som kan ses som särskilt viktiga för sjuksköterskan är att stödja, bekräfta och 
lyssna. Krisen och alla reaktioner som uppstår är omvälvande för personen som drabbas och 
det anses därför vara viktigt att sjuksköterskan intar en stödjande roll. Sjuksköterskan bör vara 
beredd på att möta alla de känslomässiga reaktioner som uppstår. Patienter bör också få en 
möjlighet att prata om tankar kring sjukdomen och det förväntade förloppet. Det kan upplevas 
som välgörande för patienter att sjuksköterskan tar sig tid att lyssna och samtidigt bekräftar 
det som patienten berättar.  
 
Omvandla svårigheter till en fungerande vardag 
I litteraturstudiens resultat beskrivs att det krävs copingstrategier för att klara av de 
minnessvårigheter som personen upplever till följd av Alzheimers sjukdom (Clare et al., 
2005; Gilmour & Huntington, 2005; Parsons-Suhl et al., 2008; Preston et al., 2007; Sørensen 
et al., 2008). Enligt Lazarus och Lazarus (2006) behövs coping för att hantera den upplevelse 
av förlust som en sjukdom kan innebära. Strategier har varierande effekt beroende på i vilka 
situationer och vid vilka tidpunkter de används. Valet av copingstrategier kan visa sig vara 
mer eller mindre effektiva. Coping ska ses som ett försök till att hantera sjukdom och inte 
med ett självklart resultat av att behärska situationen fullt ut. Alla problem i samband med 
sjukdomstillstånd kan inte övervinnas men med copingstrategier kan vardagen med 
sjukdomen bli lättare att hantera (ibid). 
 
Kämparanda är en väsentlig copingstrategi och ger en upplevelse av att behålla kontroll över 
sin situation trots sjukdomen enligt Clare (2003). Forskning av Clare (2002) framhäver 
ytterligare betydelsen av att kämpa mot minnessvårigheterna. En kämparanda ses som 
motsatsen till att enbart vänta på att sjukdomen ska förvärras. För att klara av att kämpa mot 
sjukdomen krävs ett positivt tänkande och fokus på vad som trots tillståndet är bra i livet 
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(ibid). Med optimism är det lättare att orka kämpa i svåra situationer enligt Lazarus och 
Lazarus (2006). För att behålla sin optimism och därigenom uppleva kämparanda bör 
personer med Alzheimers värdesätta nära relationer, utföra de intressen som är möjliga och 
försöka känna glädje även för små saker som att uppleva en bra dag med få motgångar (Clare, 
2002).  
 
Sjusköterskan kan stötta personer i första fasen av Alzheimers sjukdom genom att identifiera 
individuella behov (Clare, 2002). En viktig del är att hjälpa personerna att utveckla effektiva 
strategier för att kunna hantera upplevelsen av sin sjukdom. Med strategier kan personens 
självförtroende lyftas. Det är av stor vikt att personer med Alzheimers erhåller anpassad och 
lättförstålig information av sjuksköterskan som möter de behov som personerna har. I 
resultatet framkom att känslan av att bli förstådd utvecklas genom samtal med andra (Preston 
et al., 2007; Van Dijkhuizen et al., 2006). Samtal med andra kan leda till en minskad 
upplevelse av att vara ensam i sin situation och förenkla hanterandet av Alzheimers sjukdom 
(Clare et al., 2005). Lazarus och Lazarus (2006) beskriver att socialt stöd och samtal är en 
viktig faktor för att minska risken för isolering. Sjuksköterskan ska uppmärksamma tillfällen 
då patienten uttrycker att de vill prata om sin upplevelse av sjukdomen och uppmuntra detta 
(Clare, 2002). Svensk sjuksköterskeförening (2008) beskriver att stöd genom samtal ska lyfta 
patientens egna önskemål och utveckla patientens strategier. En dialog skapar möjlighet för 
personer att delta i ett sammanhang. 
 
Sjuksköterskan kan ha en väsentlig roll som stöd för att hjälpa patienter att finna och utveckla 
copingstrategier i samband med Alzheimers sjukdom. För att detta stöd ska fungera uppstår 
tankar kring att det krävs en trygg och respektfull relation, där en dialog om patientens 
upplevelse av Alzheimers står i fokus. De flesta personer är troligtvis inte alltid införstådda 
med vilken typ av strategier som de använder sig av för att hantera olika situationer som kan 
uppstå i livet. Trots det så kan det anses viktigt att strategierna inte är framtvingade utan att 
personerna själva får finna vilka strategier som erbjuder störst hjälp. Det kan därför vara svårt 
för sjuksköterskan att komma med konkreta förslag på strategier. Det anses istället vara 
väsentligt att sjuksköterskan förklarar att alla personer har olika metoder för att hantera svåra 
situationer. Att få möjlighet till att prata om det som sker kan generellt upplevas som ett stöd. 
I resultatet av litteraturstudien framkom att personer med Alzheimers upplever att de är 
hjälpta av samtal med andra för att på så sätt kunna hantera sjukdomen. Sjuksköterskan kan 
erbjuda kontakt mellan personer som är drabbade av Alzheimers sjukdom, exempelvis genom 
att informera om stödgrupper. I mötet med andra kan personer med Alzheimers lyfta känslor 
som uppstår i samband med sjukdomen och tillsammans finna fungerande strategier för att 
hantera sin vardag.  
 
Personer med Alzheimers i möte med hälso- och sjukvården 
I resultatet framkom att vissa personer med Alzheimers sjukdom upplever att de blir 
ignorerade av vårdpersonal (Clare, 2003; Van Dijkhuizen et al., 2006). De upplever att 
sjuksköterskor och läkare pratar över deras huvud och vänder sig till deras anhöriga istället 
för att bemöta dem som vuxna personer (Clare et al., 2005; Van Dijkhuizen et al., 2006). Ett 
sådant agerande går emot Socialstyrelsens (2010) nationella riktlinjer för demensvård. 
Demensvården ska vara personcentrerad och den som drabbats av Alzheimers ska bemötas 
”som en person med upplevelser, självkänsla och rättigheter trots avtagande funktioner” 
(Socialstyrelsen, 2010). Kitwood (1997) förklarar vikten av att se personen istället för 
demenssjukdomen. Kitwood menar att personer med Alzheimers då upplever att de får ett 
större stöd och har lättare att acceptera minnesförlusten. Ekman et al. (2011) understryker fler 
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positiva aspekter med det personcentrerade förhållningssättet. Utvärdering av den 
personcentrerade vården har visat att den har en god effekt på patientens hälsa, ger en ökad 
förståelse mellan sjuksköterska och patient samt ger ett större antal nöjda patienter.  
 
Stein-Parbury, Chenoweth, Jeon, Brodaty, Haas och Norman (2012) beskriver hur vårdgivare 
ser svårigheter med praktisk tillämpning av den personcentrerade vården. Tidsbristen inom 
sjukvården upplevs som det främsta hindret mot att kunna arbeta utifrån ett personcentrerat 
förhållningssätt (Ekman et al., 2011; Stein-Parbury et al., 2012). En annan svårighet är att 
hälso- och sjukvårdens verksamhet har en inriktning som sätter sjukdomen framför personen 
(Ekman et al., 2011). Sjuksköterskorna i verksamheten faller då lätt in i samma synsätt. Det 
här tydliggörs genom att sjuksköterskors dokumentation ofta utelämnar hur patienten 
upplever sin sjukdom. De svårigheter som finns består trots att sjuksköterskor ser den 
personcentrerade vården som en viktig del av hälso- och sjukvården. Om organisationen 
bakom hälso- och sjukvården lyckas implementera den personcentrerade vården med 
traditionella sjuksköterskeuppgifter utan att mer tid krävs ser sjuksköterskor endast positiva 
aspekter med att arbeta mer personcentrerat (Stein-Parbury et al., 2012). 
 
I Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) ingår att 
sjuksköterskan ska bemöta alla patienter med hänsyn till deras autonomi. Sjuksköterskan ska 
kommunicera med patienten på ett respektfullt och empatiskt sätt. I en studie av Van 
Dijkhuizen et al. (2006) framhålls hur bristen på respekt för personernas självständighet och 
avsaknaden av direkt kommunikation från vårdpersonalen bidrar till en känsla av otrygghet. 
Kommunikationen med personer med Alzheimers sjukdom kan innebära svårigheter då 
språket kan försämras till följd av sjukdomen (Parsons-Suhl et al., 2008). Stein-Parbury et al. 
(2012) beskriver vikten av att sjuksköterskan uppmärksammar att personer med Alzheimers 
sjukdom kommunicerar med såväl kroppsspråk som genom verbal kommunikation. I vissa 
fall är det än väsentligare att sjuksköterskan uppmärksammar tecken på kommunikation 
genom beteende och kroppsspråk eftersom det talade språket ofta påverkas av sjukdomen. I 
Parsons-Suhl et al. (2008) studie beskriver personer med Alzheimers problem med att finna 
rätt ord och få ett flyt i talet. Förmågan att förstå talat språk minskar också till följd av 
sjukdomen (Sørensen et al., 2008). I enlighet med Kompetensbeskrivning för legitimerad 
sjusköterska (2005) ska sjuksköterskan uppmärksamma även de patienter som har svårigheter 
med att uttrycka sina behov. I sjuksköterskans uppgifter ingår även att försäkra sig om att 
patienten förstår den information som ges. I Socialstyrelsens (2010) riktlinjer för demensvård 
betonas ytterligare vikten av att kommunikation med personer med Alzheimers sjukdom 
strävar efter att bevara personernas autonomi.  
 
Under utbildningen har vikten av att sjuksköterskan bemöter varje patient som en unik individ 
flera gånger poängterats. Trots detta tycks det finnas en risk att patienten och patientens 
behov hamnar i bakgrunden i den stressfyllda och sjukdomsinriktade verksamhet som hälso- 
och sjukvården ofta är. Det verkar finnas en vilja hos sjuksköterskor att arbeta utefter 
personcentrerad vård men tanken överförs inte alltid till praktiken. Tiden för att se personens 
upplevelse av sjukdom tycks inte räcka till. Det upplevs som att sjuksköterskans 
ansvarområden hela tiden ökar och att arbetsuppgifterna som ska hinnas med under en dag 
ibland är överväldigande. I den miljön kan det vara svårt att ha tid till att lyssna på varje 
enskild patient och uppmärksamma de individuella behoven. Den personcentrerade vården 
tycks på flera sätt gynna patienterna. Det kan ses som en utmaning för hälso- och sjukvården 
som verksamhet att finna den tid som krävs för att den personcentrerade vården ska tillämpas 
i praktiken. En tanke uppstår kring att tidsbrist inte ska få vara ett hinder för att 
sjuksköterskan ska kunna se personen framför sjukdomen. 
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Konklusion 

Litteraturstudiens resultat visar på att Alzheimers sjukdom innebär en stor förändring för 
personen som drabbas. Personer med Alzheimers anser att den egna självbilden hotas i takt 
med att minnet försämras. Sjukdomen förändrar det egna beteendet och personerna betraktar 
sig själva som främlingar. Minnesförlusten påverkar både sociala relationer och förmågan att 
utföra tidigare intressen. För att nå acceptans för den förändrade situationen krävs det att 
personer med Alzheimers lyckas integrera sjukdomen som en del av sig själva. Acceptans ses 
som en tidskrävande och svår process av personer med Alzheimers. För att klara av att leva 
med Alzheimers och den påverkan sjukdomen har på vardagen använder personerna sig av 
copingstrategier. Familjen ses som ett centralt stöd för att kunna hantera livet med sjukdomen. 
Familjens roll vid Alzheimers kan ibland även försvåra upplevelsen av sjukdomen. Personer 
med Alzheimers upplever att de i vissa fall blir negativt bemötta och förminskade av sina 
familjemedlemmar. Sättet som Alzheimers betraktas på i samhället påverkar de egna tankarna 
kring vad sjukdomen innebär och vad den kommer att leda till. Sjukdomens förväntade 
förlopp fruktas av personer med Alzheimers. Det finns en insikt om att det värsta ännu inte 
har skett.    
 
Implikation 

Antalet personer som får diagnosen Alzheimers sjukdom beräknas stiga under de kommande 
åren. I samband med att fler personer drabbas av Alzheimers kommer allmänsjuksköterskan 
möta den patientgruppen i allt högre utsträckning. För att sjuksköterskan ska kunna erbjuda en 
god vård och bemöta personer med Alzheimers på ett optimalt sätt behövs kunskap kring 
upplevelsen av sjukdomen. Upplevelsen av Alzheimers sjukdom bör lyftas redan i 
grundutbildningen för att sjuksköterskan ska ha den kunskap som behövs i mötet med 
patienterna. Ytterligare forskning behövs kring hur patienten upplever Alzheimers sjukdom. 
Framtida forskning bör inriktas på vårdmötet ur ett patientperspektiv. Patientens upplevelse 
samt önskemål gällande vården bör stå i centrum. Sjuksköterskans bemötande av personer 
med Alzheimers sjukdom kan förbättras genom ny kunskap. 
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beskrev det som en trygghet att kunna 
bo kvar i hemmet. Möjligheten att bo 
kvar hemma ansågs bidra till ett ökat 
välbefinnande. Att drabbas av 
demenssjukdom sågs som något 
skamfyllt och som synonymt med att 
bli galen.  
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Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

 
Slutsats 

 
Vetenskaplig 
kvalitet 

2003 
Sverige 
Manuell 
sökning 
Cinahl 
 

Holst, G., 
& Hallberg, 
I. 
 

Exploring the 
meaning of 
everyday life, 
for those 
suffering from 
dementia 

Studiens syfte var att 
beskriva hur 
vardagen påverkades 
av demenssjukdom.   

En kvalitativ studie 
med metodologisk 
ansats.  
 
Elva personer deltog i 
studien.  
Alla deltagarna var 
diagnostiserade med 
Alzheimers sjukdom. 
Urvalet gjordes 
genom en 
geriatrikklinik.  
 
Bortfall redovisas ej.  

Deltagarna i studien upplevde att de 
blivit en främling för sig själva och 
uttryckte sorg och frustration. Vissa av 
deltagarna upplevde att de hade tappat 
bort sin grund i livet, sitt förflutna. 
Många tyckte att det var svårt att nå ut 
till andra och upplevde en osäkerhet i 
sociala situationer. De såg 
sjukdomsförloppet som en process där 
acceptans var lika med att godta det som 
var förlorat och anpassa sig till 
förändringen.  

Grad I 
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Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 
 

 
Slutsats 

 
Vetenskaplig 
kvalitet 

2005 
Kanada 
Cinahl 
 
 

Macquarrie, 
C. 

Experiences in 
early stage 
Alzheimer’s 
disease: 
understanding 
the paradox of 
acceptance and 
denial 
 

Syftet var att 
beskriva 
upplevelsen av 
första fasen vid 
Alzheimers 
sjukdom.  

En kvalitativ studie med 
metodologisk-hermeneutisk 
analys. 
 
I studien deltog tretton 
personer och deras makar. 
Makarnas svar redovisades 
inte i resultatet. Deltagarna 
var både män och kvinnor 
som var diagnostiserade 
med Alzheimers sjukdom.  
 
Bortfall redovisas ej.  

Deltagarna i studien upplevde det 
som svårt att få förståelse för 
sjukdomen. Flera deltagare gick 
igenom en period av förnekelse och 
förminskade då symtomen. För att 
nå acceptans behövde sjukdomen 
integreras som en del av livet men 
inte ses som det mest centrala. Flera 
av deltagarna kände sorg och 
frustration över att ha drabbats av 
Alzheimers och över att inte längre 
klara av tidigare sysslor. Alla 
deltagare var medvetna om vilka 
förändringar som skett med deras 
minne och att det skulle bli ännu 
värre i framtiden.  

Grad I 
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Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

 
Slutsats 

 
Vetenskaplig 
kvalitet 

2007 
Kina 
Cinahl 

Mok, E., 
Lai, C., 
Wong F., & 
Wan P.  

Living with 
early-stage 
dementia: the 
perspective of 
older Chinese 
people 
 

Syftet var att 
beskriva hur 
personer upplever 
och hanterar första 
fasen vid 
demenssjukdom.  

En kvalitativ studie med 
fenomenologisk ansats. 
 
Femton personer deltog i 
studien.  
Inklusionskriterier för 
studien var att deltagarna 
skulle ha demenssjukdom 
i tidigt stadium. 
Deltagarna skulle kunna 
kommunicera obehindrat.  
Exklusionskriterier var 
diagnostiserad psykisk 
sjukdom.   
 
Bortfall redovisas ej.  

Deltagarna i studien uttryckte att 
acceptans innebar att anpassa sig till 
problemen med minnessvårigheterna 
och att leva dag för dag. Flera av 
deltagarna använde copingstrategier 
för att uppleva kontroll och trygghet 
gällande sin situation. Familjen var 
ett stort och viktigt stöd men 
deltagarna upplevde även att de 
förlorat sin status inom familjen. 
Vissa av deltagarna kände odugliga 
på grund av sjukdomstillståndet. 
Deltagarna ansåg att det var av stor 
vikt att bevara och utmana minnet 
med intellektuell träning.  

Grad I 
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Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

 
Slutsats 

 
Vetenskaplig 
kvalitet 

2008 
Kanada 
Manuell 
sökning 
Cinahl 

Parsons-
Suhl, K., 
Johnson, M., 
McCann, J., 
& Solberg S. 

Losing one’s 
memory in early 
Alzheimer’s 
disease 

Syftet var att 
beskriva upplevelsen 
av minnesförlust hos 
personer i första 
fasen av Alzheimers 
sjukdom. 

En kvalitativ studie 
med hermeneutisk-
fenomenologisk ansats. 
 
Tolv personer deltog i 
studien. Samtliga var 
diagnostiserade med 
Alzheimers sjukdom 
och befann sig i första 
fasen. 
 
Bortfall redovisas ej.   
   

Studien beskrev att Alzheimers 
sjukdom innebar en förlust av 
kontakten med omvärlden. 
Deltagarna uttryckte 
upplevelsen som ett tomrum 
och som att vara splittrad i sig 
själv. Många kände sig osäkra i 
sociala sammanhang och hade 
svårt med konversationer. 
Deltagarna använde sig av 
copingstrategier i vardagen men 
var medvetna om att minnet 
inte gick att tvinga fram. 

Grad I 

2007 
Storbritannien 
PsycInfo 

Preston, L., 
Marshall, A., 
& Bucks R.  

Investigating 
the ways that 
older people 
cope with 
dementia: a 
qualitative 
study 
  

Syftet var att 
beskriva hur 
personer hanterar en 
demenssjukdom.  

En kvalitativ studie 
med fenomenologisk 
analys.  
 
Studien innefattade 
tolv personer. 
Inklusionskriterier var 
diagnostisering av 
Alzheimers sjukdom 
eller vaskulär demens.  
 
Bortfall redovisas ej.  

Studien beskrev att acceptans 
innebar en lång process. Att 
söka kunskap hjälpte till för att 
nå förståelse. Deltagarna 
använde copingstrategier som 
att göra det bästa av situationer 
och tro på sig själv. För att 
reducera sin börda hjälpte det 
att prata med andra och dela 
med sig av sina tankar. 
Deltagarna försökte behålla en 
positiv inställning.  

Grad I 
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Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

 
Slutsats 

 
Vetenskaplig 
kvalitet 

2008 
Danmark 
Cinahl 

Sørensen, 
L., 
Waldorff, 
F., & 
Waldemar 
G. 

Coping with 
mild 
Alzheimer’s 
disease 
 

Studiens syfte var 
att belysa hur 
patienter vid första 
fasen av 
Alzheimers 
sjukdom hanterade 
förändringar som 
uppstod i vardagen 
och i sociala 
relationer.  

En kvalitativ studie utfördes 
med grounded theory ansats.  
 
Elva personer deltog i studien. 
Deltagarna var både män och 
kvinnor. Samtliga deltagare 
var i första fasen av 
Alzheimers sjukdom. 
Exklusionskriterier var svåra 
somatiska eller psykiska 
sjukdomar samt deltagande i 
andra studier vid samma 
tillfälle som den här studien 
pågick. 
 
Bortfall redovisas ej.  

Studien visade på att deltagarna 
upplevde en rädsla för insikten om 
sjukdomens fortsatta förlopp. 
Aktiviteter som tidigare varit enkla 
att utföra hade på grund av 
sjukdomen blivit svåra. De kände 
en osäkerhet i tidigare bekanta 
situationer. Flera av deltagarna 
uttryckte ett stort värde i att 
behålla sociala relationer. För att 
hantera minnessvårigheterna 
använde deltagarna sig av olika 
copingstrategier.  

Grad I 
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Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

 
Slutsats 

 
Vetenskaplig 
kvalitet 

2006 
Storbritannien 
Cinahl 

Van 
Dijkhuizen, 
M., Clare, 
L., & Pearce, 
A. 

Striving for 
connection: 
appraisal and 
coping among 
women with 
early-stage 
Alzheimer’s 
disease 
 

Syftet med 
studien var att 
beskriva hur 
kvinnor 
upplevde och 
hanterade första 
fasen med 
Alzheimers 
sjukdom. 

En kvalitativ studie med 
fenomenologisk analys.  
 
Nio kvinnor deltog i 
studien. 
Inklusionskriterier var att 
deltagarna skulle ha 
diagnostiserats med 
Alzheimers sjukdom och 
att de kunde 
kommunicera obehindrat 
på engelska.  
 
Bortfall redovisas ej.  

I stort sett alla deltagare i studien 
skyllde sina minnessvårigheter på 
andra orsaker än Alzheimers 
sjukdom. För att kunna hantera 
sin sjukdom var det viktigt med 
social samvaro, kontinuitet och 
rutiner. Familjen ansågs vara det 
viktigaste stödet för att klara av 
problemen som Alzheimers 
sjukdom innebar. Deltagarna 
upplevde en stigmatisering kring 
sjukdomen och en ovilja bland 
vårdpersonal att prata om 
Alzheimers. Vårdpersonalen 
riktade sig till anhöriga istället för 
direkt till personen med 
sjukdomen.  

Grad I 
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