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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Alzheimers sjukdom är idag den vanligaste förekommande demenssjukdomen.  

Människans egna upplevelser av att leva med Alzheimers är mindre beforskat. Symptom som 

depression och oro beskrivs i tidigt skede hos människan med Alzheimers sjukdom. Behovet 

av stöd ökar när symptomen tilltar och kan skapa ytterligare lidande och hinder i det dagliga 

livet. Sjuksköterskan behöver förstå människan så att denne kan uppleva hälsa trots ett stort 

lidande.  

Syfte: Att beskriva människors erfarenheter av att leva med Alzheimers sjukdom i ett tidigt 

skede. 

Metod: En allmän litteraturöversikt med ett systematiskt arbetssätt. Sju kvalitativa artiklar, 

tre kvantitativa artiklar analyserades.  

Resultat: Resultatet visade olika erfarenheter som nydiagnostiserade Alzheimers drabbade 

upplever. I resultatet framkom erfarenheter som främjar välmående och hjälper till att 

bevara identiteten. Men också erfarenheter som ökar oro och nedstämdhet. Fyra kategorier 

kunde urskiljas. ”Personligheten”, ”Meningsfull tillvaro”, ”Diagnosens påverkan” och 

”Sinnesstämning”.  

Slutsats: Människor erfar fördelar i att hålla kvar vid sitt tidigare liv. Svårigheter i att bevara 

de intressen och färdigheter de tidigare haft följer med sjukdomens symptom. 

Livsberättelsen kan då vara ett stöd för både de människor som lever med Alzheimers 

sjukdom och sjuksköterskor för att ge god vård.  

Nyckelord: Alzheimers sjukdom i ett tidigt skede, livsberättelse, människors erfarenheter, 

sjuksköterskors kompetens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

ABSTRACT 

Background: Alzheimer's disease is today the most common dementia disease. Man's own 

experiences of living with Alzheimer's are less explored. Symptoms such as depression and 

anxiety are described at an early stage in humans with Alzheimer's disease. The need for 

support increases as symptoms increase and can create additional suffering and obstacles in 

daily life. The nurse needs to understand the person so that he can experience health despite 

a great suffering. 

Aim: To describe people's experiences of living with Alzheimer's disease at an early stage. 

Method: A general literature review with a systematic approach. Seven qualitative articles, 

three quantitative articles were analyzed. 

Results: The results showed different experiences that newly diagnosed Alzheimer's 

sufferers experience. The results revealed experiences that promote well-being and help 

preserve identity. But also experiences that increase anxiety and depression. Four categories 

could be distinguished. "Personality", "Meaningful existence", "The influence of diagnosis" 

and "Sensory mood". 

Conclusion: People experience the benefits of staying with their past lives. Difficulties in 

preserving the interests and skills they had previously accompany the symptoms of the 

disease. The life story can then be a support for both the people living with Alzheimer's 

disease and nurses to provide good care. 

Keywords: Alzheimer's disease at an early stage, life story, people's experiences, nurses' 

skills. 
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1 INLEDNING 

Det intresseområde som valts att undersökas är hur vetskapen om att leva med en obotlig 

sjukdom upplevs. Alzheimers sjukdom är idag en av de vanligaste demenssjukdomarna. En 

ny tendens i sjukdomen är att den drabbar allt yngre människor, orsaken till detta är oklar. 

Ämnet har valts på egen hand men med godkännande av lektor A. Gusdal vid Mälardalens 

högskola, Akademin för hälsa vård och välfärd. Forskning visar att allt fler människor 

kommer att insjukna i demenssjukdom, där Alzheimers sjukdom är den mest förekommande 

demenssjukdomen. Nyfikenheten över att ta reda på mer om detta område lade grunden för 

valt ämne. Som blivande sjuksköterskor kommer vi att möta dessa patienter. Att drabbas av 

Alzheimers sjukdom när förståelsen för vad diagnosen i förlängningen kommer att innebära, 

kan medföra stora livsförändringar. Vår ambition är att få en fördjupad kunskap om hur 

dessa människor erfar och hanterar vetskapen om att de drabbats av Alzheimers sjukdom. 

Förhoppningen är att finna de färdigheter som krävs för att kunna vårda och förstå dessa 

människor på ett värdigt sätt. Alzheimers sjukdom är ibland svårdiagnosticerad. Oftast 

handlar detta om äldre människor vars begynnande Alzheimers diagnos misstolkas för att 

vara annan åldersrelaterad sjukdom. I folkmun talas det om att demenssjukdomar är ”de 

anhörigas sjukdom”, det är därför viktigt att engagera och välkomna anhöriga i vårdandet. 

Vilket innebär att sjuksköterskor måste förstå och bemöta de anhöriga på ett gott sätt. 

Nyfikenhet kring sjukdomen finns även i hur ett bra bemötande kring dessa patienter och 

anhöriga görs på bästa sätt. Som blivande sjuksköterskor är målet att beskriva den aktuella 

forskningen, som bedrivits om människor med Alzheimers sjukdom. 

2 BAKGRUND 

Centrala begrepp som presenteras i bakgrunden är Alzheimers sjukdom och Alzheimers 

sjukdom i ett tidigt skede. Livsberättelsens betydelse för människan med Alzheimers 

sjukdom, situationen för den anhöriga och sjuksköterskornas kompetens. Därefter följer 

styrdokument och riktlinjer. Här beskrivs också koncensusbegrepp från vald 

vårdvetenskaplig teori. Tidigare forskning återfinns i bakgrundens delar från 2.1 till 2.4. 

Bakgrunden avslutas med en problemformulering. I detta arbete används genomgående 

begreppet människan. Med människan menas i detta fall främst patienten eller den 

Alzheimers drabbade personen. Anledningen till att detta begrepp har valts är för att 

Alzheimers sjukdom är en lång process. Patient anses förknippas med vårdtid. Människa 

med sjukdomen Alzheimers är konstant, både hemma och på sjukhus. Människors 

erfarenheter av Alzheimers sjukdom vinklar också i viss mån de anhörigas perspektiv, då 

anhöriga är en central punkt i den drabbades liv. Anhörigas erfarenheter som direkt kan 

påverka de Alzheimers drabbades erfarenheter, valdes att inkluderas. 
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2.1 Alzheimers sjukdom 

Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen att drabbas av, symptomen 

kommer smygande och tilltar ju längre tid som går. De vanliga tidiga symptomen är 

svårigheter att minnas händelser i närtid, komma ihåg namn, att orienteringsförmågan blir 

sämre, lättare språkstörningar och koncentrationssvårigheter, slutligen har personen svårt 

att kommunicera (Socialstyrelsen, 2017). Alzheimers sjukdom har en lång preklinisk fas, 

efter att sjukdomen startat varar den i ca 8 - 10 år. Det som händer vid Alzheimers sjukdom 

är att det bildas extracellulära plack och intracellulära tangles och en synaptisk och neuronal 

död i hjärnan. Det finns inget botemedel mot Alzheimers sjukdom. Riskfaktorer som går att 

förebygga utvecklandet av Alzheimers sjukdom är högt blodtryck, rökning, typ 2 diabetes, en 

stillasittande livsstil, fetma och huvudskador. Riskfaktorer som är oundvikliga att stoppa är 

hög ålder och människans gener (Ulep, Saraon & McLea, 2017). 

2.2 Diagnosdebuten vid Alzheimers sjukdom  

Beteendemässiga och psykologiska symptom hos människor med Alzheimers sjukdom ses 

ofta som en följd av den nedbrytning som hjärnan utsätts för, vilket i sig kan vara ett tecken 

på de avvikande beteende som människan uppvisar. Detta påverkar både människan och 

dennes anhörigas livskvalitet. Psykologiska symtom som depression och ångest är ofta 

förekommande i tidigt skede av Alzheimers sjukdom. Både personlighets- och 

beteendeförändringar inträffar också tidigt vid utvecklingen av Alzheimers, de kan alla vara 

varningstecken för att personen börjar utveckla Alzheimers (Pocnet, Rossier, Antonietti & 

von Gunten, 2012). Till en början kan den Alzheimers drabbade få svårigheter med att utföra 

komplicerade uppgifter, tappa orden under samtal, få svårigheter med att tänka klart 

(Edberg, 2014). Det visade sig att familjer ibland väntar för länge innan de söker vård, genom 

att öka förståelsen bland vårdpersonal och den allmänna befolkningen för hur Alzheimers 

drabbar familjen skulle det kunna gå att få personer att söka för sina symtom tidigare 

(Esandi, Nolan, Alfaro & Canga-Armayor, 2017). 

2.3 Livsberättelsens betydelse för vårdandet av den Alzheimers 

drabbade 

Människor som drabbas av Alzheimers sjukdom har rätt att bibehålla sin personlighet och 

bakgrund (McKinney, 2017; Socialstyrelsen, 2017). I personcentrerad vård och omsorg 

uppmuntras personen med demenssjukdom, ibland tillsammans med anhöriga, att berätta 

om sig själv och sitt liv och på så sätt utforma en livsberättelse. Detta underlättar förståelsen 

för den demenssjukes livsmönster, värderingar och företräden (Socialstyrelsen, 2017). Att 

kunna få ta del av livsberättelsen med den drabbade kan göra det lättare att kommunicera. 

McKinney, 2017 menar att livsberättelsen kan underlätta för sjuksköterskan i vården av 

personen med Alzheimers, då hon med hjälp av livsberättelsen kan få en större förståelse för 

personen hon vårdar, det genom att hon får en inblick i personens förflutna. Att bevara 
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människors värdighet och identitet är viktiga aspekter i arbetet kring Alzheimers. För att 

främja god omvårdnad undersöktes värdet eller effekten av livsberättelsens betydelse för 

hälso- och sjukvårdspersonal, människan med Alzheimers sjukdom och dess 

familjemedlemmar. Undersökningen belyser också riktlinjer för bästa praxis som är 

användbara för att främja dess optimala framgång, till exempel, initiera det tidigt i diagnosen 

vid Alzheimers sjukdom och att använda livsberättelse som ett stödjande verktyg (McKinney, 

2017). Inrättandet av en livsberättelsebok (LSB, life story book), antingen genom en 

livsbedömningsprocess med personen som diagnostiserats med Alzheimers eller av anhöriga 

utan att involvera personen med Alzheimers, har förmåner för människor med Alzheimers, 

anhöriga och personal inom demensvård. I allmänhet ses Alzheimers som ett irreversibelt 

progressivt tillstånd. Därför kan psykosocial behandling ses ha liten fördel. Men i denna 

forskning, trots Alzheimers progressiva karaktär, visade människor med Alzheimers att de 

fortfarande hade förmågan att återkalla tidigare minnen och uppleva förbättringar i deras 

upplevda livskvalité. Detta ger möjlighet för sjuksköterskan och vårdpersonal att använda 

livsberättelsen som en del av vårdaktiviteten för att förbättra och upprätthålla livskvalité, 

kognitiv funktion och sinnesstämning hos människor med Alzheimers sjukdom så länge som 

möjligt (Subramaniamay, Woods & Whitaker, 2014). 

2.4 Situationen för de anhöriga  

När en människa drabbas av Alzheimers sjukdom påverkas även de anhöriga. Människor 

med Alzheimers är i stort behov av stöd från sina anhöriga för att kunna leva ett gott liv. 

Därav kan den anhöriga vara i behov av stöd för att klara av relationen med den Alzheimers 

drabbade. Stödet kan handla om hjälp med att sköta sin närstående, men även innefatta 

utbildning och information för den anhöriga med särskilt anpassat stöd till unga anhöriga. 

Det finns även möjlighet att erbjudas avlösning i hemmet eller plats på dagverksamhet. 

Meningen är att underlätta för den anhörige både fysiskt och psykiskt (Socialstyrelsen, 2017). 

Tidigare forskning visar att anhöriga till människor med Alzheimers behöver professionellt 

stöd och support genom hela sjukdomsförloppet. Anhöriga vittnar om att de behöver råd i 

hur de ska bemöta sina närstående med Alzheimer när denne upplever sig ängslig, oregerlig 

eller aggressiv (Peeters, Van Beek, Meerveld, Spreeuwenberg & Francke, 2010). Den anhöriga 

reducerar, i många fall sin arbetstid för att vara aktiva i den aktuella vårdsituationen och för 

att själv mäkta med vardagen. (Socialstyrelsen, 2014). Vuxna barn till människor med 

Alzheimers sjukdom vittnar om att de genomgående erfar negativa konsekvenser av 

sjukdomen. Då främst när det gäller belastning och börda. Den fysiska belastningen var 

besvärande och tog mycket energi från det vardagliga, som till exempel arbete och fritid. 

Anhöriga upplevde en social, fysisk och emotionell börda i att vårda en nära anhörig med 

Alzheimers sjukdom. Med stöd utav hemtjänstpersonal lättar denna börda. Det sociala livet 

blir något rikare, den fysiska bördan blir lättare och det emotionella kan bearbetas då det 

sociala livet blir rikare (Lai, Cipriani, Renzi, Luciani, Lombardo & Aceto, 2018). Emellertid 

finns det forskning som visar på motsatsen. Där den anhörige accepterar och försonas med 

tanken över att den närstående drabbats av Alzheimers sjukdom och tillåter sig att vara nära i 

vårdandet och visar engagemang för familjen, kan de närstående hitta en mening i deras 

vardag. Familjer beskriver hur de arbetar för att bevara en balans mellan vård och sina liv 
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före de närstående diagnostiserades med Alzheimers. Den grundläggande sociala processen 

för balansering. Alla familjer vill i större eller mindre utsträckning försöka hålla samman 

inför de ständigt utvecklande utmaningarna de stod inför. På detta sätt försökte familjerna 

samtidigt fokusera på att ge den bästa vården för deras närstående. De familjer som klarade 

att hålla en viss balans i vardagen, hålla fast vid det som ansågs vara viktigt i livet som det 

sociala eller arbetsliv var de som uppnådde och upprätthöll ett positivt samband mellan 

vårdande och familjeliv. Dessa familjer menade på att de inte hade några större svårigheter 

att hantera att deras närstående drabbats av Alzheimers sjukdom. Att vara nära, känna 

tillfredställelse i vårdandet, ha ett stort engagemang för familjen och hitta mening i sina 

upplevelser var nyckeln till att uppnå denna balans (Esandi et al., 2017). Den känslomässiga 

bördan, att till exempel ständigt vara orolig över sin förälder som drabbats av Alzheimers 

sjukdom, gav negativa resultat, men på ett psykologiskt plan. Denna känsla genomsyrar hela 

deras liv och de anhöriga finns alltid i deras tankar (Lai et al., 2018). Tidigare forskning visar 

två olika resultat, där den ena gruppen fick tydliga riktlinjer av sjuksköterskor, där de hade 

en kontinuerlig kontakt och hemuppgifter. Där visade resultatet en positivare vardag för den 

anhörige och att ett lugn hade skapats. Hemuppgifterna kunde bestå i att tänka på hur de 

formulerade sina frågor och hur de tilltalade människan med Alzheimers. Den andra gruppen 

av närstående fick inte samma stöd och hjälp i vardagen och uppfattade då sin situation som 

tyngre. Sjuksköterskor har en viktig roll i relationen mellan personen med demens och 

dennes anhörig. Minskad börda och depressiva symtom hos de anhöriga, försvagade 

frustrationer vid vårdandet och större förståelse för besvärande demensrelaterande 

beteenden. Sjuksköterskor kan utbilda och vägleda den anhöriga, samtidigt som hon kan vara 

ett stort stöd i processen (Kennison & Long, 2018). 

2.5 Sjuksköterskans bristande kompetens angående Alzheimers 

drabbade 

Sjuksköterskor som arbetar på sjukhus rapporterar om upplevelser kring okunskap och brist 

på självförtroende i att ge omvårdnad till människor med Alzheimers. Genom att låta 

sjuksköterskor genomgå en kurs i de färdigheter som de uppgav att de lider brist på för att 

kunna ge god omvårdnad till människor med Alzheimers sjukdom, där färdigheter som rätt 

förhållningssätt och tillfredsställelsen över att uppleva att vårda rätt var i fokus. 

Utbildningsprogrammet gav sjuksköterskorna självförtroende i att ge god omvårdnad (Surr, 

Smith, Crossland & Robins, 2016). För att tillhandahålla kvalitetsvård till patienter med 

Alzheimers sjukdom betonar sjuksköterskor vikten av att erfara och förstå patientens 

känslomässiga och kroppsliga uttryck detta görs genom uppmärksamhet och erkännande av 

patienten som människa. De beskriver också ömsesidigheten i relationen där den Alzheimers 

drabbade människan kände igen dem (Sellevold, Egede-Nissen, Jakobsen & Sørlie, 2013). 

Etiska frågor är oundvikliga inom sjukvården och kan leda till möjligheter att förbättra 

arbets- och vårdvillkoren. Emellertid är de också förknippade med personalutbrändhet och 

moralisk oro. De mest framträdande teman som identifierades i översynen inkluderade 

konflikt med etiska principer, frågor relaterade till kommunikation, brist på resurser och 

kvalitet på vårdutbudet. Granskningen påpekade behovet av förbättrad etikutbildning för 

sjuksköterskor på äldreboende (Preshaw, Brazil & McLaughlin, 2016). 
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2.6 Styrdokument och riktlinjer 

Hälso- och sjukvårdslagen säger att målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en 

vård på lika villkor för hela befolkningen (SFS 2017:30 kap 3 allmänt 1). När en patient är i 

behov av mer vård från både landsting och socialtjänst skall en plan upprättas, gärna 

tillsammans med patienten och dennes närstående. Av planen som upprättas skall det 

framgå vilken vård och vilka insatser patienten behöver, det skall även framgå vem som har 

huvudansvaret, dvs kommun eller landsting (Socialtjänstlagen, 2001, kap. 2 § 7). Vid 

misstanke av demenssjukdom är det viktigt att en medicinsk utredning görs för att utesluta 

andra sjukdomar som kan ge liknande symptom. Utredning bör göras för att få reda på vilken 

demenssjukdom det rör sig om, men även för att kunna uppföra rätt behandling. 

Utredningen ligger även till grund för vilka resurser den drabbade kan erhålla. 

Rekommendationen är att en basal demensutredning genomförs av hälso- och sjukvården 

samt att regelbundna uppföljningar utförs, så att den drabbade erhåller rätt medicinskt och 

socialt stöd (Socialstyrelsen, 2017). Enligt Kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska skall sjuksköterskor i partnerskap med patient och anhöriga ansvara för den 

omvårdnad som skall ges och även se till att den genomförs på ett sätt så att värdighet och 

integritet bevaras. Patient och närstående ska bli sedda och förstådda som unika människor 

av sjuksköterskor, ett vårdande möte skall alltid utgå från patientens berättelse (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Stöd skall erbjudas, som underlättar för de personer som 

vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre. Lagen gäller även för dem som 

stödjer en närstående som har funktionshinder (Socialtjänstlagen, 2001). Sjuksköterskans 

kompetensområde innefattar både det vetenskapliga och det patientnära arbetet. Det är av 

stor vikt att sjuksköterskor har kunskap om vad omständigheter som ålder, kön, 

socioekonomisk status, miljö och kulturtillhörighet kan göra för att kunna ge en så jämlik 

vård som möjligt. Sjuksköterskor skall ansvara och leda omvårdnadsarbetet med patienten, 

detta skall göras i partnerskap med patienten och dennes närstående. Sjuksköterskornas 

kompetens innefattar att hon skall kunna ha ett helhetsperspektiv på patientens situation.  

Vårdmötet skall utgå från det patienten har berättat, vården skall utformas i partnerskap 

med patienten och dokumenteras. Sjuksköterskor behöver ha den pedagogiska kompetensen 

för att kunna möta patienter och närstående med olika behov (Svensk Sjuksköterskeförening, 

2017). 

2.7 Vårdvetenskapligt perspektiv 

I detta examensarbete har Erikssons vårdvetenskapliga teori (1989, 2014 och 2015) med 

fokus på konsensusbegreppen människa, hälsa och lidande valts. Som sjuksköterska är det 

viktigt att ha en helhetssyn på människan, att förstå människan och att denne kan uppleva 

hälsa trots ett lidande. Dessa konsensusbegrepp är aktuella att diskutera, då erfarenheter 

valts att beskrivas i detta examensarbete. Det vårdvetenskapliga perspektiv som valts 

kommer att diskuteras mot de fynd som gjorts i resultatet. 

2.7.1 Människan 

Vårdvetenskapen gestaltas genom en helhetssyn på människan. Det innebär att vi ser 

människan som kropp, själ och ande. Genom att ha en helhetssyn på människan kan alla 
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olika hälsobehov som uppstår bemötas. Människan är unik, med det menas att vi behöver 

utgå från varje enskild individ när vi som sjuksköterskor vårdar. Det är viktigt att ha en 

helhetssyn på människan. Människan påverkas av sin omgivning, men även att hon är med 

och påverkar omgivningen. Människan har olika behov som påverkar hennes handlande. 

Dessa kan beskrivas som människans begär, behov och problem. Begäret kan jämföras med 

en inre längtan efter liv och kärlek. Begäret efter kärlek uttrycks i behovet av relationer till 

andra människor och en relation till någon form av tro. Begäret efter liv är att finna mening i 

livet och upprätthålla en balans. Människan har även ett begär att samspela med andra 

människor. Människans behov ger sig uttryck i kroppsliga behov, känslomässiga, kulturella, 

utvecklings och andliga behov. Problemet är något som människan inte kan övervinna. Dessa 

problem blir mest påtagliga i människans dagliga liv. Det är av stor vikt att problemen blir 

lösta, olösta problem kan utgöra hinder för människan att leva fullt ut. De mest vanliga 

problemen kan vara tecken på djupare problem (Eriksson, 2014). 

2.7.2 Hälsa 

Hälsa är ett begrepp som är en helhet och ett tillstånd utav sundhet, friskhet och 

välbefinnande. Ordet sundhet har två betydelser. Psykisk sundhet, som speglar att individen 

är själslig fas. Hälsosam, som refererar till personens handlingar och beslut i vardagen. Med 

friskhet menas i denna kontext att den fysiska hälsan är intakt. Välbefinnande återfinns som 

en känsla hos människan. Det är ett fenomenologiskt begrepp som betyder ”att finna sig väl”. 

Direkt översatt blir hälsa något som är individuellt för varje individ. Ett samspel och jämvikt 

mellan dessa faktorer är personens inre stöd och en förutsättning för att ha hälsa. Frånvaro 

utav diagnos är därför inte tillräcklig för att ha hälsa. Däremot är hälsa förenligt med att ha 

välbefinnande. Människan kan uppleva hälsa, trots diagnos, om du känner välbefinnande. 

Individen känner sig frisk, fast samhället bedömer människan som sjuk. Hälsa är tro, hopp 

och kärlek, där tron är hälsans grund, hoppet är dess riktning och kärleken dess form. Tro 

kan inte förhindra ohälsa, men den hjälper människan att använda ett förtroendefullt sätt 

mot sin tillvaro. Hoppet ger människan och dess hälsa en riktning och tröst. I hoppet finns en 

förväntan att något i människans verklighet kan förändras. I hoppet återfinns även 

hopplöshet. Människan upplever hoppet medvetet och hopplösheten omedvetet. Människan 

skulle inte kunna känna hopplöshet om inte denna vore blandad med ett medvetet hopp. För 

att människan skall utvecklas och ha hälsa är kärleken en nödvändighet. Den naturliga 

vården utgår från att vårdandet är något naturligt och mänskligt. Det är det som konstituerar 

människa som människa. Genom naturlig vård finner människan den naturliga hälsan. Den 

grundar sig i att frigöra den hälsopotential som finns inom varje människa. Utgångspunkten 

är att människan kan uppleva och vara hälsa, trots sjukdom. Människan har rätten att börja 

sin väg mot hälsa från den plats där människan befinner sig. Människan har fyra olika 

kraftkällor att finna vägar till hälsa. Kärleken till sig själv, människans kärlek till andra, 

människans relation till naturen, förmågan att älska allt levande och människans relation till 

Gud, att hämta kraft i gudsrelationen. Hälsan har ingen betydelse eller mening i sig själv, om 

inte livet har en mening. Hälsa är därför en del av människans upplevelse av sin livssituation 

som helhet (Eriksson, 1989). 
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2.7.3 Lidande  

Det vårdvetenskapliga begreppet lidande kan förklaras som en kamp mellan det onda och det 

goda. Lidande kan lätt förknippas med något ont, men lidandets motsats är lust. Att lida 

uppleves 0fta som att pinas eller att våndas, att något angriper oss. Att lida kan innebära att 

kämpa och utstå sådant som till exempel plågor. Men lidandet kan även ha en annan 

dimension, det kan innebära försoning. Ett sjukdomslidande är ofta kopplat till smärta vid 

sjukdom, vilket kan reduceras genom smärtlindring. Kroppslig smärta inriktas ofta mot en 

viss del av kroppen, vilket gör att människan är helt fokuserad på detta. Denna smärta bör 

lindras med hjälp av alla medel. Ett sjukdomslidande kan även innefatta ett själsligt och 

andligt lidande som en sjukdom skapar hos en människa. Dessa känslor av lidande skapas av 

den skam och förnedring som uppkommer i samband med sjukdom och behandling. Dessa 

känslor kan erfaras av människan själv men kan även skapas av sjuksköterskan.  Att bli sjuk 

och drabbas av ohälsa kan vända om hela människans livssituation. Människans invanda liv 

ställs på sin kant och livet tas mer eller mindre ifrån en, människan hamnar i ett livslidande, 

vilket kan innebära en förlust av människans vardagliga och sociala liv. Livslidandet är det 

lidande som innefattar allt som innebär att leva, att vara människa i ett samhälle. Vid ett 

lidande som är onödigt bör alltid en strävan att avlägsna problemet finnas. Lidanden som 

inte går att ta bort bör alltid lindras, detta kan göras genom att en god vårdkultur finns. Att 

inte kränka en annan människa utan ge den det den behöver kan ge upphov till ett lindrat 

lidande. (Eriksson, 2015).  

2.8 Problemformulering 

Alzheimers sjukdom finns överallt och i alla samhällsklasser, statistik visar att allt yngre 

människor insjuknar i Alzheimers sjukdom. Erfarenheterna vid diagnosdebuten av 

Alzheimers sjukdom kan medföra en rad tankar och kval inför framtiden. Att få diagnosen 

Alzheimers, då vetskapen fortfarande finns kvar om vad sjukdomen kommer att innebära, 

kan skapa en stark oro och ångest. Alzheimers sjukdom i ett tidigt skede påverkar både 

människan med Alzheimers sjukdom och dess anhöriga, vilka erfarenheter kan urskiljas i 

detta stadium? Som anhörig innebär det, allt som oftast, att ett stort ansvar vilar på dem 

gällande omsorg kring deras närstående med Alzheimers sjukdom. Det är därför av stor vikt 

att de anhöriga får det stöd de är i behov av. Tidigare forskning vittnar om att sjuksköterskor 

lider brist på kunskap vid mötet med människor med Alzheimers sjukdom. Sjuksköterskor 

skall vårda och stödja människor med Alzheimers sjukdom och dess anhöriga, detta 

äventyras då förutsättningar inte finns. Sjuksköterskor skall värna om både patient och 

anhörigas välmående och värdighet. Genom att få inblick och förståelse över människors 

erfarenheter av att leva med Alzheimers sjukdom i ett tidigt skede kan sjuksköterskor finna 

stöd i begreppen människa, hälsa och lidande. Detta kan skapa vägledning och stöd för hur 

hon kan vårda människor med Alzheimers sjukdom. Med kunskap om vilka aspekter som 

inverkar och förbättrar livskvalitén för människor med Alzheimers sjukdom, kan 

sjuksköterskor arbeta mer inriktat och inneha förståelse. Tidigare forskning relaterar till 

sjukdomens symptombild men människans egna upplevelser av att leva med Alzheimers är 

mindre beforskat. Genom en fördjupad kunskap om människors erfarenheter att leva med 
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Alzheimers sjukdom kan det bidra till ökad förståelse för deras behov och därmed 

förhoppningsvis minska lidande. 

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva människors erfarenheter av att leva med Alzheimers sjukdom i ett tidigt 

skede. 

4  METOD 

Vald metod är allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2017). Detta för att skapa en bred bild 

av det aktuella forskningsläget. Metoden fungerar väl då arbetet har för avsikt att 

sammantaget frambringa en överblick av valt ämne. Artiklar med kvalitativ och kvantitativ 

ansats kunde analyseras som tillsammans skapade en helhetsbild över det som redan 

studerats (Friberg, 2017). Arbetssättet skapade en förståelse för på vilka grunder studiens 

resultat har framkommit. Tillsammans bedömdes att vald metod var mest lämpad till att 

kunna svara på syftet. 

4.1 Datainsamling och urval  

En första sökning gjordes genom att utgå från valt syfte och problemformulering som skapar 

ingressen för kommande sökning. Sökorden som användes har relevans för syftet (Friberg, 

2017). Informationssökningen genomfördes i databaser inom ämnesområdet ”Vård, folkhälsa 

och fysioterapi” med inriktning på vårdvetenskap. Sökningarna har i första hand skett i 

CINAHL Plus och PubMed. För att hitta relevanta sökord användes ordboken Svenska 

MeSH. Sökorden valdes noggrant ut så att de täckte in området som skulle studeras. Urval av 

sökord som använts är ”feel*”, ”experience”, ”attitudes”, ”early stage”, ”Alzheimer’s”, 

“feelings living with early stage Alzheimer’s disease”, “knowledge” och ”emotions” övriga 

sökord framgår och återfinns i Bilaga A: Sökmatris.  

För att avgränsa sökområdet och hitta relevant och aktuell forskning avgränsades sökningen 

till publikationsåren 2009-2019 och med avgränsningen ”peer reviewed”, vilket innebär att 

artiklar har granskats av områdesexperter innan de publicerats (Östlund, 2017). Sökorden 

kombinerades på olika sätt för att täcka in ett så stort område som möjligt. Vidare 

avgränsningar i sökningen var artiklar skrivna på engelska språket, fokus på människors 

erfarenheter av sjukdomens tidiga stadium. Booleska sökoperatörer AND och OR användes. 

Denna teknik gör att träffar erhålls på de artiklar som innehåller båda eller något av valda 
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sökord. Trunkering nyttjades, där ord, såsom feeling skrevs feel*, för att finna fler alternativa 

sökord (Karlsson, 2017). Titlarna granskades i urvalsprocessen och abstract, 

sammanfattningen, lästes för de titlar som ansågs beröra Alzheimers sjukdom i ett tidigt 

skede och som hade ett perspektiv som belyste den demenssjuke, anhörigas eller människors 

erfarenheter av sjukdomen, detta för att svara på syftet (Friberg, 2017). Om abstractet inte 

svarade på syftet, lästes inte artikeln i fulltext. Om abstract svarade på syftet så lästes artikeln 

i fulltext och kvalitetsgranskades se Bilaga B: Kvalitetgranskningstabell och lästes i fulltext, 

de som ansågs hålla hög kvalitet inkluderades se Bilaga C: Artikelmatris. En tydlig 

redovisning av inklusions- och exklusionskriterier är av största vikt för att andra ska kunna 

följa processens gång och komma fram till samma resultat (Polit och Beck 2016). 

Inklusionskriterier i detta arbete var artiklar som fokuserade på erfarenheter och upplevelsen 

av att leva med Alzheimers sjukdom i ett tidigt skede. Både erfarenheter och upplevelser 

valdes då experinces kan översättas till båda dessa. Exklusionskriterier var artiklar som 

fokuserade på den medicinska aspekten av sjukdomen, som använde sig av för få deltagare i 

studien eller artiklar som skrivits som en systematisk review. 17 artiklar valdes ut och lästes i 

fulltext. Enligt sökmatris (Bilaga A) framgår det att 24 artiklar lästes i fulltext, detta på grund 

av att tre artiklar återkom vid flera olika kombinationer av sökningar. Fyra artiklar kunde 

inte nås i fulltext, i tidigare angivna databaser, men kunde nås i fulltext genom Google 

scholar. Slutligen kvarstod tio artiklar som ansågs svara på syftet. Tre av dessa artiklar 

innehåller även anhörigas perspektiv. Artiklarna valdes att inkluderas då artiklarna tydligt 

beskriver vem som säger och uppfattar vad i artiklarna. Samt att i en av de tre artiklarna 

beskriver anhöriga hur de upplever sin situation som sedan jämfördes med hur deras 

närstående med Alzheimers sjukdom upplevde situationen, differensen i dessa siffror ansågs 

vara så intressant att artikeln inkluderades. Sökord, sökvägar, avgränsningar, inklusions-och 

exklusionskriterier redovisas och motiveras noggrant, enligt Friberg (2017). Artiklar och 

sökord i detta arbete redovisas i Bilaga A och Bilaga C. Kvalitetsgranskningen av artiklarna 

genomfördes utifrån Fribergs (2017) frågor vid kvalitativa och kvantitativa artiklar (se Bilaga 

B). Detta gjordes för att artiklarna skulle hålla hög kvalitet. De ursprungliga 

granskningsfrågorna uppgår till 14 för kvalitativa artiklar och 13 frågor för kvantitativa 

artiklarna. Vissa frågor ansågs dock vara tolkningsbara och dessa exkluderades därför från 

kvalitetsgranskningen. Fyra kvalitativa granskningsfrågor och fyra kvantitativa 

granskningsfrågor exkluderades. Granskningen av kvalitativa artiklar bestod av tio frågor och 

nio frågor för kvantitativa artiklar. Då fokus på människors erfarenheter av sjukdomens 

tidiga stadium, är arbetets syfte ansågs artiklar som kunde besvara detta utav hög kvalité och 

inkluderades. Inga av de granskade artiklarna har varit av låg- eller medel kvalitet utan 

samtliga tio artiklar ansågs uppnått hög kvalitet utifrån kvalitetskriterierna och aktuellt syfte.  

4.2 Genomförande och analysmetod 

De studier som slutligen valdes att inkluderas lästes igenom ett flertal gånger för att försäkra 

sig om att allt väsentligt har uppfattats och dokumenterats. Artiklarna märktes upp med 

varsin siffra, därefter lästes artiklarna enskilt. Vidare diskuterades artiklarna sinsemellan om 

huruvida det gick att urskilja likheter och skillnader. Genom att göra varsin översättning 

samt att läsa artikeln upprepade gånger utarbetades en gemensam översättning fram. Genom 
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att diskutera artiklarna med varandra och varandras översättningar arbetades ett gemensamt 

ställningstagande fram. En väl genomförd allmän litteraturöversikt kräver en grundlig 

genomgång av materialet för att bli bekant med det (Polit & Beck, 2016). Likheter och 

skillnader mellan metod, syfte och resultat i de olika artiklarna med kvantitativ och kvalitativ 

ansats jämfördes. Utifrån den sammanställningen arbetades likheter och skillnader i 

studiernas syften och metod fram som presenteras i resultatdelen. I resultatdelen skapas 

olika kategorier som speglar studierna. Dessa identifierades och noterades enskilt för att 

slutligen sammanställas gemensamt. Hänsyn togs till om artiklarna hade kvalitativ eller 

kvantitativ ansats. Alla områden har relevans för aktuellt syfte. Fynden som gjordes 

sammanställdes i en artikelmatris (Bilaga C). Utifrån detta analyserades fyra kategorier fram. 

4.3 Etiska överväganden 

Examensarbetet genomfördes som en allmän litteraturöversikt och innefattar redan 

granskade artiklar, därav behövdes ingen etikprövningsansökan lämnas in. Examensarbetet 

styrs av regler och föreskrifter, men grunden utgörs av ett eget etiskt ansvar. Med det menas 

att forskaren bär det yttersta ansvaret över att forskningen är moraliskt acceptabel och av god 

kvalité (CODEX, 2019). Under arbetets gång krävdes kontinuerlig etisk reflektion 

(Kjellström, 2012). Alla artiklar som använts är peer reviewed, vilket innebär att de är 

granskade av ämnesexperter och Vetenskapsrådet, som är en svensk statlig myndighet, som 

har i uppgift att stödja och främja svensk grundforskning på uppdrag av regeringen 

(Vetenskapsrådet, 2017). God forskningsed användes genom att ta egen förförståelse i 

beaktning och inte låta egna åsikter och erfarenheter påverka examensarbetets resultat. 

Fakta som talar emot den egna förförståelsen undanhölls inte. För att tydligt markera vad 

som diskuterats av författarna till examensarbetet och vad som framkommit i artiklar 

användes American Psychological Association (APA), vilket är ett referenssystem. Att 

referera och hänvisa till rätt källa och text är en nödvändighet vid författande av vetenskaplig 

text, i huvudsak används där redan publicerade texter som informationskälla (Gunnarsson, 

2017). 

5 RESULTAT 

I resultatet beskrivs likheter och skillnader utifrån studiernas syfte, metod och resultat. 

Friberg (2017) menar att hänsyn bör tas till om studien är kvalitativ eller kvantitativ. Under 

rubrikerna likheter och skillnader i studiernas syfte och ursprungsland samt likheter och 

skillnader i studiernas metod, kommer studier med kvalitativ ansats respektive kvantitativ 

ansats att beskrivas var för sig. Analysen av de kvalitativa och de kvantitativa studierna 

presenteras som ett gemensamt resultat. Det beskrivs nedan indelade under fyra kategorier, 

personligheten, meningsfull tillvaro, diagnosens påverkan och sinnesstämning. 
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5.1 Likheter och skillnader i studiernas syften och ursprungsland 

Gemensamt för de sju kvalitativa artiklarnas syften är att alla fokuserar på Alzheimers 

sjukdom i ett tidigt skede (Beuscher & Grando, 2009; Cadedell & Clare, 2011; de Boer, Dröes, 

Jonker, Eefsting & Hertogh, 2010; de Boer, Dröes, Jonker, Eefsting & Hertogh, 2012; Kwak, 

Han & Ha, 2018; Shell, 2015; Wawrziczny, Pasquier, Ducharme, Kergoat & Antoine, 2015). 

En av de kvalitativa studierna beskriver hur människan med Alzheimers sjukdom ser på 

framtiden (de Boer et al., 2012). Samtidigt som två studier beskriver hur identiteten påverkas 

vid Alzheimers sjukdom och hur medvetenheten över situationen kan upplevas samt vilka 

negativa konsekvenser de kan medföra (Caddell & Clare, 2011; de Boer et al., 2010). Tre av 

studierna skiljer sig något från övriga då de även beskriver anhörigas perspektiv (de Boer et 

al., 2012; Kwak et al., 2018; Wawrziczny et al., 2015). Två av studierna beskriver likheter i 

hur den Alzheimers drabbade människan finner välmående och tillfredställelse i sin vardag 

(Beuscher & Grando, 2009; Shell, 2015). En av dessa kvalitativa studiers syfte framställer 

vikten av andlighet och själslighet för den drabbade (Beuscher & Grando, 2009). Den andra 

studien beskriver hur lyckan upplevs och var den återfinns för människan med Alzheimers 

sjukdom (Shell, 2015).   

Tre kvantitativa studiers syften jämfördes, gemensamt för dessa var Alzheimers sjukdom i ett 

tidigt skede och hur varierande sinnestillstånd påverkade människan. De tre kvantitativa 

studiernas syfte berör ämnen som påverkar välbefinnandet. (Caddell & Clare, 2012; 

Karttunen et al., 2011; Maki, Amari, Yamaguchi, Nakaaki & Yamaguchi, 2012). Två av dessa 

beskriver hur människan med Alzheimers sjukdoms inre föreställningar påverkar 

välbefinnandet, så som oro och depression (Caddell & Clare, 2012; Karttunen et al., 2011). En 

av de kvantitativa studiernas syfte fokuserar på vilket sätt patienter med Alzheimers sjukdom 

lider av sin medvetenhet över deras negativt påverkade minne (Maki et al., 2012). 

Två av studierna är genomförda i Nederländerna (de Boer et al., 2010; de Boer et al., 2012) 

två i Amerika (Beuscher & Grando, 2009; Shell, 2015) två i Storbritannien (Cadedell & Clare, 

2011; Caddell & Clare, 2012) en i Finland (Karttunen et al., 2011) Japan (Maki et al., 2012) 

SydKorea (Kwak et al., 2018) och Frankrike (Wawrziczny et al., 2015). 

5.2 Likheter och skillnader i studiernas metod 

De sju kvalitativa studiernas metod jämfördes (Beuscher & Grando, 2009; Caddell & Clare, 

2011; de Boer et al., 2010; de Boer et al., 2012; Kwak et al., 2018; Shell, 2015; Wawrziczny et 

al., 2015;). Likheten mellan samtliga kvalitativa studier var att deltagarna som medverkade i 

studien hade diagnosen Alzheimers sjukdom i ett tidigt skede. Likheter fanns mellan fyra 

utav dessa sju kvalitativa studier, då dessa använde sig av intervjuer. Två studier 

genomfördes med intervjuer som spelades in och transkriberades för att sedan analyseras 

med hjälp av kvalitativ innehållsanalys (de Boer et al., 2010; de Boer et al., 2012). Två 

kvalitativa studier använde sig av fenomenologisk analysmetod, där den ena studien använde 

intervjuer med öppna frågor (Caddell & Clare, 2011), den andra studien använde 

halvstrukturerade intervjuer (Wawrziczny et al., 2015). Två nyttjade fotograferingar som ett 

verktyg för att minnas och dokumentera. Där ena studien använde tematisk analys (Kwak et 
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al., 2015) den andra interpretiv analysmetod (Shell, 2015). En utfördes med etnografisk 

metod vilket innefattade intervjuer, observationer och fältstudier (Beuscher & Grando, 

2009). 

De tre kvantitativa studiernas metod jämfördes (Caddell & Clare, 2012; Karttunen et al., 2011 

Maki et al., 2012;). Två av de kvantitativa studierna använde sig av frågeformulär och enkäter 

(Caddell & Clare, 2012; Maki et al., 2012). En var en tvärsnittsstudie som genomfördes med 

hjälp av frågeformulär (Caddell & Clare, 2012). En av dessa studier använde frågeformulär 

som sedan analyserades (Maki et al., 2012). Två använde sig av samma verktyg för statistisk 

analys (Karttunen et al., 2011; Maki et al., 2012). Den andra kvantitativa studien använde sig 

av intervjuer och tre livskvalitets instrument, som sedan analyserades (Karttunen et al., 

2011). 

5.3  Personligheten 

Det fanns likheter i studierna som belyser förändringar i personligheten hos de Alzheimers 

drabbade människorna. Många av de Alzheimers drabbade människorna vittnar om 

livsstilsförändringar (Beuscher & Grando, 2009; Caddell & Clare, 2011; Caddell & Clare, 

2012; de Boer et al., 2010; Maki et al., 2012; Wawrziczny et al., 2015). Människor erfor att de 

inte var lika sociala som tidigare (Caddell & Clare, 2011). Sviktande minne och svårigheter att 

hitta rätt ord vid samtal med andra människor ledde till ett mer isolerat liv. En del erfor att 

förlora sitt minne var som att förlora en del av sin personlighet (Beuscher & Grando, 2009; 

Caddell & Clare, 2011). Det fanns ett samband mellan personlighet, sinnesstämning och 

livskvalité (Caddell & Clare, 2012). En grupp av människor med Alzheimers sjukdom där 

minnesproblematiken hade en negativ inverkan på självkänslan, så pass markant, att de inte 

längre upplevde sig värdefulla i den bemärkelsen att de inte längre kunde vara till någon 

nytta, följa samtal och diskussioner (de Boer et al., 2010). En studie påvisade att kvinnor var 

mer osäkra över att få behålla sin personlighet genom sjukdomsförloppet (Caddell & Clare, 

2011). Personligheten erfors som något som inte bara fanns inom dem utan också det som 

var en del av dem, intressen och aktiviteter de inte längre kunde deltaga i betydde att de 

också förlorade en del av sig själva, deras ”jag” (Caddell & Clare 2011; Wawrziczny et al., 

2015). Skillnaden i dessa studier visar på motsatsen, här beskriver människor med 

Alzheimers sjukdom att de erfor en oförändrad personlighet (Beuscher & Grando, 2009; 

Caddell & Clare, 2011; de Boer et al., 2010; Kwak et al., 2018; Maki et al., 2012; Shell, 2015). 

Prioriteringar i livet, intressen och religionsuppfattningar var opåverkade och speglar på så 

sätt människornas kända identitet. Människor med Alzheimers sjukdom erfor att de 

fortfarande var sitt gamla jag och att de inte förändrats. De ansåg sig alltid stått upp för andra 

och personligheten var densamma som förut (Beuscher & Grando, 2009; Caddell & Clare, 

2011). Vissa drabbade ansåg sig inte vara sämre än någon annan trots sin minnesproblematik 

(de Boer et al., 2010). Männen som deltog i studien visade ett stort självförtroende över att 

bibehålla sin identitet genom sjukdomsförloppet (Caddell & Clare, 2011). Frågor som berörde 

identiteten visade också en skillnad i hur människor med Alzheimers sjukdom och dess 

anhöriga uppfattade den aktuella situationen (p=0,022). Frågor som ställdes rörde bland 

annat ämnen som kommunikation, fritidssysselsättning, egoism och självcentrering (Maki et 
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al., 2012). Ett sätt att bibehålla sin identitet var att använda sig av egenhändigt tagna 

fotografier, nytagna eller från förr. Detta gav ett instrument till att resonera kring frågorna, 

vem är jag, vad tycker jag om, och ett sätt att bibehålla sin personlighet (Kwak et al., 2018; 

Shell, 2015). 

5.4 Meningsfull tillvaro 

Att finna en meningsfull tillvaro erfors på olika sätt, men med likheten att det genererade en 

meningsfull tillvaro för de Alzheimers drabbade (Beuscher & Grando, 2009; Caddell & Clare, 

2012; de Boer et al., 2010; de Boer et al., 2012; Kwak et al, 2018; Shell, 2015). Tro och 

andlighet fungerade som en överlevnadsstrategi. (Beuscher & Grando, 2009; de Boer et al., 

2012). Andligheten stärkte och gav mening i tillvaron och livet efter att ha drabbats av 

Alzheimers sjukdom. En del uppgav att det var viktigt att läsa bibeln, det gav kraft att 

uthärda sin sjukdom. Gemenskapen i kyrkan skapade innehåll och betydelse i livet (Beuscher 

& Grando, 2009). En drabbad uppgav vikten av att hennes tro hjälpte henne att leva och 

acceptera sin Alzheimers diagnos (de Boer et al., 2012). Flera av de drabbade erfor att bönen 

fortfarande var viktig, att fortsätta att be gav de drabbade hopp. De vände sig till sin tro för 

att få stöd och svar i frågor som rörde livet. För att behålla den delen i sina liv försökte de 

drabbade vara så aktiva de kunde och engagera sig i kyrkan och bibehålla kontakt med 

kyrkans folk (Beuscher & Grando, 2009). Människor med Alzheimers erfor flera fördelar med 

att vara aktiva i kyrkan, träffa andra och samtala med. Detta bidrog till att de fick bättre 

självkänsla och kände en tillhörighet (Beuscher & Grando, 2009). 

Människor med Alzheimers sjukdom med mild oro och mild depression kunde erfara en 

meningsfull tillvaro, då de hade kvar sitt sociala nätverk (p=0,0013) (Caddell & Clare, 2012). 

Musik var ett annat viktigt element som människor med Alzheimers nämner för att erfara 

lycka. Musiken i deras liv förde familjen tillsammans och höll minnen vid liv. Att spela 

instrument, lyssna på musik eller sjunga erfors av dem som en meningsfull tillvaro och ett 

sätt att behålla sociala kontakter (Shell, 2015). Positiva upplevelser som baserades på kontakt 

med familj, att resa och umgås med vänner, gav en meningsfull tillvaro för de drabbade (de 

Boer et al., 2010). Att utarbeta och dokumentera en gemensam livsberättelse erfors ha god 

effekt för en meningsfull tillvaro. Deltagarna fick enskilt eller tillsammans med partner 

återuppleva och samtala kring goda, glädjande och smärtsamma minnen (Kwak et al, 2018). 

En bristande meningsfull tillvaro kunde ses i dessa studier (Beuscher & Grando, 2009; 

Caddell & Clare, 2011; Caddell & Clare 2012; Wawrziczny et al., 2015). Avsaknad av 

livskvalité återfanns hos människor med Alzheimers som hade mindre sociala interaktioner 

och avsaknad av familj (p<0.0013) (Caddell & Clare, 2012). Vetskapen av att leva med en 

obotlig sjukdom skapar oro och nedstämdhet. Fler delar i det sociala livet såsom umgås med 

familj och vänner begränsades av sjukdomen och de förändringar den medförde (Caddell & 

Clare 2011; Wawrziczny et al., 2015). Att själv praktisera sin tro i hemmet, var inte detsamma 

som att fysiskt tillhöra en församling (Beuscher & Grando, 2009). 
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5.5 Diagnosens påverkan 

Alzheimers diagnosen gjorde att de drabbade erfor en rad olägenheter (Beuscher & Grando, 

2009; Caddell & Clare, 2011; Karttunen et al., 2011; Wawrziczny et al., 2015). Begränsningar i 

den sociala samvaron som att inte kunna närvara i kyrkan skapade mer oro, ensamhet och en 

avsaknad av den sociala gemenskapen som kyrkan gav (Beuscher & Grando, 2009). Att 

berätta för bekanta om Alzheimers diagnosen erfors som svårt, vilket gjorde att de drabbade 

valde att inte tala om den med utomstående (Wawrziczny et al., 2015). Människor med 

Alzheimers erfor att minnesproblematiken gav dem en annan ställning i samhället. 

Ensamhet, svårt att följa konversationer och att familj och vänner behandlade dem olikt från 

förr skapade begränsningar i den sociala samvaron med andra (Caddell & Clare, 2011). NPS 

(Neuropsykiatriska symtom) erfors vara närvarande i 76,5% av fallen med mycket mild 

Alzheimers och hos 84,9% av fallen med mild till måttligt Alzheimers. De drabbades 

begränsningar i den social samvaron påverkades ytterligare om anhöriga blev nedstämda på 

grund av diagnosbeskedet. En del anhöriga vittnar om nedstämdhet då deras partner fått 

diagnosen. De drabbade berördes och påverkades betydligt mer av det än vad forskarna i 

studien förutspått. Depression minskade livskvalitén hos de drabbade med Alzheimers 

sjukdom (p<0,001) (Karttunen et al., 2011). De drabbade erfor att det som förändrades i och 

med diagnosen bör vinklas mer åt symtom och effekten av att sjukdomen inte går att bromsa 

eller förhindra. Några vittnade om att de inte uppsökte läkare, på grund av rädslan att 

läkaren skulle göra nya upptäckter (Wawrziczny et al., 2015). Många hade förlorat sin frihet i 

att kunna köra bil och på så sätt ta sig till familj och vänner (Caddell & Clare, 2011). Stress, 

oro, glömska och panik var föreställningar som var mycket vanliga för människan med 

Alzheimers, som på sikt ledda till sämre livskvalité (Wawrziczny et al., 2015). Deltagarna 

berättar om att de helst undviker att tala om de negativa erfarenheterna de har kring 

sjukdomen (Caddell & Clare, 2012; de Boer et al., 2010). Den skillnad som kunde urskiljas i 

studierna var en tro och ett hopp om en bättre framtid. En tro om att sjukdomen stabiliserar 

sig, människor med Alzheimers sjukdom uppgav att hoppet fanns att minnet skulle komma 

tillbaka, att livet skulle återgå till det normala igen. Genom att leva en dag i taget och inte 

begrunda sig över framtiden skapade de drabbade ett tillfälligt lugn (de Boer et al, 2012). 

5.6 Sinnesstämning 

Människor med Alzheimers sjukdom erfor sjukdomen som väldigt tung, irriterande, 

obehaglig eller frustrerande (de Boer et al., 2010). Informanter nämner att det mest 

besvärande med Alzheimers sjukdom är att den påverkar en både fysiskt och emotionellt 

(Beuscher & Grando, 2009). Den förändrade inställning som skapats runt informanterna 

efter insjuknandet i Alzheimers sjukdom erfors som någonting oerhört negativt (de Boer et 

al, 2010). Den största rädslan återfanns i att förlora kontrollen, bli helt beroende av andras 

hjälp och stöd och slutligen förflyttas till ett äldreboende (de Boer et al., 2012) Många av 

deltagarna med diagnosen Alzheimers sjukdom uttryckte en stor oro för sin partner och 

deras mående (Caddell & Clare, 2011; de Boer et al., 2010; Maki et al., 2012; Wawrziczny 

etal., 2015). Alzheimers drabbade berättar om aktiviteter de tidigare uppskattat som de idag 

avstår från, då de har en ängslan över att genera sig själva och dess omgivning (Caddell & 
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Clare, 2011). Många av informanterna och respondenterna erfor ett stort lidande särskilt när 

det kom till de förluster sjukdomen bidrog till och de konsekvenser som följde (p<0.0013) 

(Caddell & Clare, 2012; de Boer et al., 2010). 

Några av informanterna talade om att naturen symboliserade lycka för dem. Där kunde de 

känna ett lugn, hittade styrka och frihet. De beskrev också att lycka för dem var att känna 

tacksamhet över att deras barn och nära och kära hade hälsa (Shell, 2015) Det som 

deltagarna erfor som positiva upplevelser baserades på kontakten med familj, att resa och 

umgås med vänner (Boer et al., 2010). Informanterna erfor tacksamhet och glädje över att de 

fortfarande kunde deltaga i aktiviteter och dagliga rutiner som de uppskattade att utöva, 

ibland med viss anpassning (Caddell & Clare, 2011). Tillsammans med sina anhöriga fick 

informanterna återuppleva gamla minnen med hjälp av egna fotoalbum. Att minnas goda 

stunder i livet var tillfredställande. Deltagarna blev nostalgiska över de foton som 

symboliserade deras ungdom. Även negativa minnen togs emot med respekt. Diskussionen 

kring deras foton, hjälpte att fokusera på de positiva minnena och samtala kring dem. 

Deltagarna erfor att användandet av fotografier hjälpte dem att visualisera minnen, stimulera 

samtal, ingav en lugnande effekt och att studien hjälpte till att fokusera på varandras styrkor 

(Kwak et al., 2018). 

6 DISKUSSION 

Resultatdelen är uppdelad i två delar. Den inleds med en diskussion kring syfte och metod 

följt av en diskussion av examensarbetets resultat. I resultatdiskussionen förs först en 

diskussion om de analyserade studiernas syfte och metod. Examensarbetets resultat 

diskuteras mot bakgrunden, teoretiskt perspektiv samt styrdokument och riktlinjer. Därefter 

presenteras en metoddiskussion, där en diskussion förs över metod, datainsamling, urval och 

analys. Avslutningsvis presenteras en etisk diskussion, en slutsats, reflektion, kliniska 

implikationer samt förslag till vidare forskning. 

6.1 Studiernas syfte och metod 

De sju kvalitativa studierna hade alla syften som speglade människors levda erfarenheter av 

Alzheimers sjukdom. Dess syften var relevanta för detta examensarbete, eftersom de skildrar 

det som examensarbetet hade som avsikt att undersöka. Artiklarna använde sig av olika 

metoder. Tre fenomenologiska studier användes, en av dessa med interpretiv ansats. En av 

dessa innefattade även anhörigasperspektiv. Enligt Friberg & Öhlén (2017) kan forskarna få 

fram utförliga förklaringar genom detaljerade beskrivningar av levda erfarenheter, relaterade 

till fenomenet som undersöks. Tre av studierna innefattar anhörigas perspektiv. Syftet hos 

dessa tre artiklar var att undersöka om de anhöriga och de Alzheimers drabbade uppfattar 

deras situation likvärdigt. Två av studiernas syfte hade för avsikt att beskriva hur Alzheimers 
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drabbade och dess anhöriga upplever välmående och hälsa, vilket sågs som viktigt då målet 

är att undersöka Alzheimers drabbades erfarenheter av livet med sjukdomen. Även dessa 

studiers syften var betydelsefulla för examensarbetet, då det tydligt kunde urskiljas vem i 

artiklarna som tyckte vad. Två av studierna avhandlar ämnen som framtid, lidande och 

situation med hänsyn till deras sjukdomsbild. Båda dessa artiklar använder sig av metoden 

kvalitativ innehållsanalys. Danielsson (2017) menar att kvalitativ innehållsanalys, där 

intervju data granskas och transkriberas, får ett resultat som är användbart i olika kontexter. 

En av studierna använder sig av etnografisk metod. Denna metod används då forskarna har 

för avsikt att studera en hel kultur. I denna typ av forskning ingår intervjuer, observationer 

och fältstudier. Detta föra att förstå ett helt sammanhang. Polit & Beck (2017) menar att vid 

observationer finns risk för tolkning, att forskaren påverkas av de observerades inställningar 

och åsikter och att detta kan färga resultatet. I detta fall studerades andlighetens betydelse 

för människor med Alzheimers sjukdom, observationerna gjordes i kyrkan och i hemmet. En 

annan studie använder sig av tematisk analys, där forskaren arbetar fram centrala teman 

efter aktuellt syfte och fenomen som studien avser. I detta fall studerades livskvaliténs 

förändring i att skapa en livsberättelse bok.   

Av de tre kvantitativa studierna i examensarbetet hade två samma metod. De använde sig av 

SPSS vid deras analysering. SPSS är ett dataprogram för statistisk analys (Billhult, 2017). 

Den ena med enkäter som analyserades och den andra innefattade både intervjuer och tre 

livskvalitets instrument som analyserades. Syftena hos dessa studier skiljer sig dock något 

från varandra. Den ena studiens syfte studerar hur neuropsykiatriska symtom har ett 

samband med livskvalité hos människor med mild Alzheimers. Den andra studiens syfte 

undersöker hur människor med Alzheimers sjukdom lider av sin medvetenhet kring deras 

minnesproblematik. Dessa syften var relevanta för detta examensarbete då personliga 

erfarenheter skulle studeras. Den tredje studien använde sig av en tvärsnittsstudie. Polit & 

Beck (2017) anser att en tvärsnittsstudie är passande för att beskriva kopplingar i fenomen 

över en viss tid. Studiens syfte utforskar identitetsförhållandet mellan humör och livskvalitet 

hos människor med mild Alzheimers sjukdom. De inkluderade artiklarnas studier som valdes 

ut till resultatet är alla genomförda i andra länder än Sverige. Två av studierna är 

genomförda i Nederländerna, två i Amerika, två i Storbritannien en i Finland, Japan, syd 

Korea och Frankrike. Ingen studie är genomförd i Sverige och handlar således inte om svensk 

sjukvård. Artiklarna ansågs dock hålla en hög kvalitet, då avsikten med examensarbetet är att 

undersöka människors erfarenheter av Alzheimers sjukdom. Därav anses examensarbetets 

resultat överförbart även i svensk sjukvård. 

6.2 Examensarbetets resultat 

Fyra kategorier kunde identifieras under avsnittet resultat. Under detta avsnitt diskuteras 

dessa kategorier utifrån tre övergripande teman för mer förståelse för resultatets innehåll: 

Inre erfarenheters inverkan på nydiagnostiserade Alzheimers drabbade, yttre 

erfarenheters inverkan på nydiagnostiserade Alzheimers drabbade och anhörigas betydelse 

och situation. 
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6.2.1 Inre erfarenheters inverkan på nydiagnostiserade Alzheimers drabbade 

I resultatet framkom att människor med Alzheimers sjukdom hade vetskap om den 

förändring som skedde med dem. Svårigheter med minnesproblematik och att inte hitta rätt 

ord vid samtal ledde till rädsla att genera sig inför andra. Personligheten var kopplad till att 

ha ett gott minne, när minnet sviktade förändrades även personligheten. Att umgås med 

vänner och familj och utöva intressen fortsatte att vara viktigt även i början av diagnosen. Då 

kunde människorna bakom sjukdomen fortsatt uppleva ett välbefinnande. Detta kan kopplas 

till det teoretiska perspektivet där hälsa är något som är individuellt för varje individ. Hälsa 

är förenligt med att ha välbefinnande. Som människa kan du uppleva hälsa, trots 

sjukdomsdiagnos, om du känner välbefinnande. Hälsan har ingen betydelse eller mening i sig 

själv, om inte livet har en mening (Eriksson, 1989). För de som utövade andlighet ingav detta 

hopp och hjälp att uthärda. Och på så sätt kunde en mening i vardagen behållas. Hoppet är 

för människan något som ger kraft, något som får människan att våga tro och så länge hoppet 

lever finns kraften kvar. I det teoretiska perspektivet framkommer det att hoppet ger 

människan och dess hälsa en riktning och tröst. I hoppet finns en förväntan att något i 

människans verklighet kan förändras (Eriksson, 1989). Resultatet visade att när intressen 

inte längre kunde utföras förlorades en del av identiteten för människan. Detta kan resultera 

i en nedstämdhet och depression. Detta kunde kopplas till att beteendemässiga och 

psykologiska symptom hos människor med Alzheimers sjukdom ses ofta som en följd av den 

nedbrytning som hjärnan utsätts för. Det påverkade människans livskvalitet negativt. Det är 

vanligt förekommande med ångest och depression, även personlighetsförändringar och 

beteendeförändringar inträffar tidigt i insjuknandet (Pocnet et al., 2012). Resultatet visade på 

en svårighet att prata om de negativa erfarenheterna kring sjukdomen, men upplevelsen visar 

på ett stort lidande. Vilket stämmer bra överens med det teoretiska perspektivets beskrivning 

av sjukvårdslidande och livslidande där sjukvårdslidande syftar till människans känsla av 

skam och förnedring som kan uppkomma vid sjukdom. När människans liv ställs på sin kant 

hamnar människan i ett livslidande, med detta menas en förlust av ett socialt liv och 

vardagliga ting. Ett livslidande är allt det som det innebär att vara människa och att leva 

(Eriksson, 2015). Resultatet visade att stress, oro och panikkänslor var vanligt 

förekommande hos den drabbade. Som sjuksköterska är det viktigt att kunna bemöta dessa 

människor på ett värdigt sätt. Tidigare forskning visar på vikten av att för att kunna ge en god 

vård till människor med Alzheimers sjukdom menar sjuksköterskor att det är av stort värde 

att förstå människans känslomässiga och kroppsliga uttryck, vilket utgörs genom att 

uppmärksamma och se människan som drabbats av Alzheimers sjukdom (Sellevold et al., 

2013). Relaterat till det teoretiska perspektivet som menar att människan är en unik varelse, 

stödjer det tidigare forskning genom att vi som sjuksköterskor behöver utgå från varje 

enskild individ och ha en helhetssyn när vi vårdar (Eriksson, 2014).  

6.2.2 Yttre erfarenheters inverkan på nydiagnostiserade Alzheimers drabbade 

Resultatet visade att hitta stöd i vardagen via de element som alltid varit viktiga i livet, så 

som resor, musik och familj ingav ett välbefinnande. Att aktivt söka efter de element som 

bidrar till välbefinnande stämmer bra överens med det teoretiska perspektivet, människan 

påverkas av sin omgivning, hon har behov som påverkar hennes handlande (Eriksson,2014). 
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Samtidigt visade resultatet att det fanns en stark oro över att genera sig själv och andra. Detta 

kunde medföra ett avståndstagande i aktiviteter och sociala sammanhang. 

Minnesproblematiken medförde i dessa fall ett mer isolerat liv. Resultatet visade också att 

det som hindrade Alzheimers drabbade att känna välmående var att sjukdomen sågs som 

besvärande både fysiskt och emotionellt. Att på grund av sin sjukdom uppleva ett 

utanförskap eller väljer aktivt att inte deltaga i vissa sammanhang, just för att inte genera sig 

själv eller omgivningen, kan innebära en uppoffring och en längtan tillbaka till det som en 

gång var dess vardag. Detta kan vägas mot det teoretiska perspektivet som belyser begäret. 

Begäret kan jämföras med en inre längtan efter liv och kärlek. Begäret efter kärlek, relationer 

och samspel med andra människor. Begäret efter liv, att finna en mening i livet (Eriksson, 

2014).  

Resultatet visade att en dokumenterad livsberättelse som metod stärkte självbilden, 

kopplingen till tidigare liv och hade en positiv effekt. Tidigare forskning visar också på vikten 

av att dela sin livsberättelse. Människor som drabbas av Alzheimers sjukdom har rätt att 

bibehålla sin personlighet och dess bakgrund. Att kunna dela livsberättelse med den 

drabbade kan göra det lättare att kommunicera. Tidigare forskning visar att metoden hjälper 

anhöriga och sjuksköterskan att lättare kommunicera och förstå den Alzheimers drabbade 

människan (McKinney, 2017; Subramaniamay et al., 2014). Det är av stor vikt att 

sjuksköterskor använder och utarbetar det hjälpmedel som för patient, anhörig och 

sjuksköterskan samman och som hittar nya vägar att kommunikation. Detta har stöd i de 

styrdokument som sjuksköterskan skall följa. Patient och närstående ska bli sedda och 

förstådda som unika människor av sjuksköterskan, ett vårdande möte skall alltid utgå från 

patientens berättelse (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Resultatet visade att människor 

med Alzheimers sjukdom fortfarande hade förmågan att återkalla tidigare minnen och 

uppleva förbättringar i deras upplevda livskvalité genom att använda sig av dokumenterad 

livsberättelse. Genom att använda sig av livsberättelsen kan människor med Alzheimers 

sjukdom få det stöd i vardagen som också för dem närmare upplevelsen av välbefinnande. 

Det teoretiska perspektivet belyser vikten av att människan finner nya vägar och 

förutsättningar mot att uppleva hälsa. Människan har rätten att börja vägen mot hälsa från 

den plats där människan befinner sig (Eriksson, 1989). 

6.2.3 Anhörigas betydelse och situation 

Av resultatet framkommer vikten av de anhörigas betydelse för människan med Alzheimers. 

Positiviteten och tacksamheten fanns över att kunna tillbringa tid med anhöriga, kunna 

deltaga i konversationer med dem och se att de har hälsa. Resultatet visar också att den 

Alzheimers drabbade påvisar en oro för de efterlevande. Vetskapen över att sjukdomen 

kommer förändra dem och att de själva kommer förlora kontrollen, skrämmer. I 

förlängningen betyder detta ett större behov av andra. Resultatet visar att det också fanns en 

sorg kring att attityden förändrats hos de anhöriga runt den Alzheimers drabbade. Samtidigt 

visar resultatet att de anhöriga upplevde situationen som mer ansträngande än de människor 

som drabbats av Alzheimers. Människor med Alzheimers är i behov av stöd från sina 

anhöriga för att kunna leva ett gott liv. Därav kan den anhöriga vara i behov av stöd för att 

klara av relationen med den Alzheimers drabbade (Socialstyrelsen, 2017). Tidigare forskning 
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vittnar om att de anhöriga behöver råd från sjuksköterskan i hur de ska bemöta sin 

Alzheimers sjuke närstående och stöd från den vardagliga bördan (Kennision & Long, 2018; 

Lai et al., 2018; Peeters et al., 2010). Samtidigt visar tidigare forskning att sjuksköterskor 

rapporterar om okunskap och brist på självförtroende i att ge omvårdnad till människor med 

Alzheimers. Genom att utbilda sjuksköterskor i de färdigheter som de uppgav att de lider 

brist på, kunde rätt förhållningssätt och upplevelsen av att vårda rätt införlivas (Surr et al., 

2016). Den anhöriga reducerar, i många fall, sin arbetstid för att vara aktiva i den aktuella 

vårdsituationen och för att själv mäkta med vardagen (Socialstyrelsen, 2014).  

Emellertid finns det tidigare forskning som visar på motsatsen. Där den anhörige hittat en 

balans i vardagen och accepterar och försonas med tanken över att deras närstående 

drabbats av Alzheimers sjukdom. Balans i vardagen, hålla fast vid det som anses vara viktigt i 

livet som det sociala eller arbetsliv är det som uppnås och upprätthåller ett positivt samband 

mellan vårdande och familjeliv (Esandi et al., 2017). Att försonas med tanken över att en 

närstående drabbats av en obotlig sjukdom och samtidigt kunna ge av sig själv och den kärlek 

de känner, är en utmaning och kräver att de anhöriga hittar balansen i vardagen och får det 

stöd de behöver. Det teoretiska perspektivet menar att kärleken är en nödvändighet för att 

människan skall utvecklas och ha hälsa. Den naturliga vården utgår från att vårdandet är 

något naturligt och mänskligt (Eriksson, 1989). Lagen säger att stöd skall erbjudas, som 

underlättar för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre. 

Lagen gäller även för dem som stödjer en närstående som har funktionshinder 

(Socialtjänstlagen, 2001). Enligt tidigare forskning är etiska frågor oundvikliga inom 

sjukvården. Forskningen påpekar behovet av etikutbildning för sjuksköterskor och vårdare 

på äldreboende (Preshaw et al., 2016). Enligt Kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska skall sjuksköterskan i partnerskap med patient och anhöriga ansvara för den 

omvårdnad som skall ges och även se till att den genomförs på ett sätt så att värdighet och 

integritet bevaras. Patient och närstående ska bli sedda och förstådda som unika människor 

av sjuksköterskan (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

6.3 Metoddiskussion 

Valet av metod stod mellan kvalitativ innehållsanalys och allmän litteraturöversikt. Tanken 

med den kvalitativa innehållsanalysen var att granska bloggar författade utav människor med 

Alzheimers sjukdom. Det visade sig inte finnas tillräckligt med material, valet föll då på en 

allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2017), denna metod innebär att målet för den 

allmänna litteraturöversikten är att få en uppfattning över vad som är befintlig forskning. 

Arbetssättet skapade en förståelse för på vilka grunder studiens resultat har framkommit. 

Friberg (2017) menar att en allmän litteraturöversikt lämpar sig väl att användas vid 

examensarbeten. Kritik har dock riktats mot denna typ av metod, då Friberg (2017) anser den 

för svag för att samla in mängden data som ligger till grund för arbetet. Därför krävdes ett 

kritiskt förhållningssätt vid urval och läsning. Mårtensson & Fridlund, 2017 menar att 

bearbetning och inläsning av litteraturen ringar in ett specifikt problemområde och ökar 

examensarbetets trovärdighet. Genom att bearbeta litteraturen väl och låta denna vara 

vägledande till vilken studie som lämpar sig bäst att använda, växte ett problemområde och 
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syftesval fram. Då erfarenheter valdes att studeras innebar det att ett induktivt 

förhållningssätt användes i detta examensarbete. Ett induktivt förhållningssätt betyder att 

utifrån den data som samlats in, skapas en generalisering. Det kan alltså förutsättas att saker 

och ting förhåller sig på ett visst sätt efter att flera studier säger samma sak. Men det betyder 

också att det kan finnas studier som säger motsatsen. Henricsson & Billhult (2017) menar att 

detta förhållningsätt kan generera en teori i slutet av arbetet. De är menar också att det är 

viktigt att redogöra för det synsätt som ligger bakom arbetet, vilket vårdvetenskapligt 

förhållningssätt man valt att studera. 

En första sökning gjordes genom att utgå från valt syfte och problemformulering. Sökord som 

användes svarade på och hade relevans för syftet. De databaser som användes är riktade mot 

vårdvetenskap. För att säkerhetsställa kvalitén på artiklarna som låg till grund för resultatet, 

användes inklusionskriteriet peer reviewed, årtal samt det engelska språket. Detta menar 

Mårtensson & Fridlund, 2017 ökar den vetenskapliga kvalitén. Sökord diskuterades och 

kombinerades för att rama in syftet. Risken fanns att lämpliga sökord av misstag valdes bort, 

då sökningen gjordes på det engelska språket. Ett flertal artiklar återkom under olika 

sökordskombinationer vilket ökade tillförlitligheten för litteraturstudien enligt Henricsson 

(2017). Tio artiklar valdes ut för att ligga till grund för detta examensarbete. Sju kvalitativa 

artiklar och tre kvantitativa artiklar analyserades, som tillsammans skapade en helhetsbild 

över det som redan studerats. Tre av dessa artiklar valdes att inkluderas trots att de även 

speglar de anhörigas perspektiv. Detta kan ses som en svaghet i examensarbetet. Artiklarna 

beskrev dock tydligt likheter och skillnader i vad anhöriga respektive de människor med 

Alzheimers sjukdom säger, därför valdes artiklarna att inkluderas. Artiklar med till exempel 

sjuksköterskors perspektiv eller människor med Alzheimers sjukdom i ett sent skede av 

sjukdomen, valdes att exkluderas. Detta kan ses som en styrka då artiklar med annat fokus än 

aktuellt syfte valdes att exkluderas. Alla artiklarna som valdes ut var samtliga skrivna med 

engelsktext. Då examensarbetet är skrivet på svenska, som också är modersmålet för 

examensarbetet, användes lexikon för att översätta artiklarna. Detta kan ha medfört att ett 

utrymme för tolkning uppstod.  

Som ett första steg lästes artiklarnas abstract, här finns risk att artiklar exkluderats trots att 

de eventuellt kunnat svara på syftet. Begränsat med tid för att söka artiklar kan ha påverkat 

urvalet. Vetenskaplig forskning är färskvara menar Östlund (2017). Artiklarna översattes och 

lästes var för sig. Sinsemellan diskuterades sedan en gemensam översättning fram. 

Sökningar gjordes i flera databaser som har omvårdnadsfokus. I detta examensarbete 

inkluderades endast vetenskapliga tidskrifter som samtliga var peer reviewed, då detta 

stärker studiens kvalité enligt Mårtensson & Fridlund (2017). Genom att välja sökord som 

ringade in området så försäkrades det att examensarbetet var avgränsat och visade den data 

som efterfrågades. För att öka bekräftelsebarheten gjordes en noggrann genomgång av 

analysen. Vidare granskades studierna enligt Fribergs (2017) frågor för kvalitetsgranskning. 

Läsaren ska kunna följa arbetets gång, göra samma granskning och nå samma resultat 

(Mårtensson & Fridlund, 2017). Både studier med kvantitativ ansats och kvalitativ ansats 

analyserades i detta examensarbete. Studierna varierade i ansats, metod och syfte och även 

detta ansågs förstärka examensarbetet, då de kompletterade varandra och gav arbetet bredd. 

Henricsson (2017) menar att det kan vara en svaghet att studierna har olika metod då de inte 

alltid är jämförbara. Detta upplevdes inte som ett problem då erfarenheter studerades. 
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Likheter och skillnader i syfte, metod och resultat jämfördes. I syfte och metod delen 

redovisades kvalitativa och kvantitativa artiklar var för sig, under resultatdelen redovisades 

dessa tillsammans, slutligen diskuterades fyra kategorier fram som presenterades under 

resultatdelen. Noggrannheten fanns i att låta resultatdelen svara på aktuellt syfte. Där 

människors erfarenheter studeras. Examensarbetets resultat presenterades under följande 

rubriker: inre erfarenheters inverkan på nydiagnostiserade Alzheimers drabbade, yttre 

erfarenheters inverkan på nydiagnostiserade Alzheimers drabbade och anhörigas betydelse 

och situation. Detta för en större förståelse för resultatets innehåll. Dessa diskuterades på ett 

strukturerat sätt mot tidigare forskning, vald vårdvetenskapligt perspektivet samt 

styrdokument och riktlinjer. Det ansågs också som en styrka att läsaren kan på ett 

överskådligt sätt följa resonemanget genom arbetets gång. Den forskning som valdes att 

inkluderas i detta examensarbete håller hög kvalité och svarar på examensarbetets syfte. En 

tydlig förklaring över examensarbetets metod anses vara gjord, detta stärker arbetets 

reliabilitet (Mårtensson & Fridlund, 2017). 

Pålitligheten i examensarbetet kan stärkas genom att förförståelsen hos författarna förklaras 

och hur den eventuellt påverkat datainsamlingen (Mårtensson & Fridlund, 2017). 

Förförståelse fanns i den bemärkelsen att Alzheimers sjukdom var känd, dock mer på ett 

allmänt plan, som erfarits via litteratur, media och från studier på Mälardalens högskola 

(MDH). Detta hanterades via en öppen dialog sinsemellan om hur förförståelsen såg ut och 

hur den skulle bearbetas. Förförståelsen sågs inte som något hinder, då examensarbetet 

speglar erfarenheter av sjukdomen strax efter diagnosdebut, där ingen känd förförståelse 

fanns. Sökorden kan ha påverkats omedvetet av detta. Då sökorden inriktades just på 

erfarenheter och upplevelsen av sjukdomens tidiga debut. Förförståelsen har inte påverkat 

vilka studier som valts ut utan studierna har valts oavsett om de visat positiva eller negativa 

erfarenheter i sitt resultat. Trovärdigheten stärktes då flera läsare granskat och diskuterat 

analysen i denna studie, detta minskade även risken för tolkning (Mårtensson & Fridlund, 

2017). Handledare och studiekamrater har vid ett flertal gånger läst och bedömt detta 

examensarbete. 

Bekräftelsebarhet i detta examensarbete påvisas genom att analysprocessen är väl beskriven 

och att de ställningstaganden som gjorts har dokumenterats under hela processen. Ett 

neutralt förhållningssätt har använts för att undvika tolkning av material (Mårtensson & 

Fridlund, 2017). Under examensarbetets gång har anteckningar kontinuerligt förts över 

bland annat de databaser, sökord och antal lästa abstract som författarna till examensarbetet 

påträffat. I datainsamling och urval beskrivs detta tydligt. Även dataanalysen beskrivs med 

exakthet för att läsaren enkelt skall kunna följa processen. 

Överförbarhet innebär till vilken grad examensarbetets resultat kan överföras till andra 

grupper, kontexter eller situationer. För att kunna bedöma resultatets överförbarhet behöver 

resultatet vara tydligt beskrivet, vidare behöver trovärdighet, pålitlighet och 

bekräftelsebarhet vara säkrade (Mårtensson & Fridlund,2017).  Examensarbetet har 

inkluderat studier från sju olika länder. En bedömning har gjorts att det ger en ökad 

överförbarhet av resultatet. Det finns en medvetenhet om att sjukvårdssystem kan skilja sig 

länder emellan men resultatet bedöms vara överförbart då erfarenheter av diagnosens första 

tid kan var lika världen över. Överförbarheten i detta examensarbete anses endast vara 
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tillförlitligt då samma stadie av sjukdomen skall granskas, det vill säga Alzheimers sjukdom 

vid diagnosdebut.  

6.4 Etikdiskussion 

Detta examensarbete har följt Vetenskapsrådets kod, vilket innebär att det inte är tillåtet att 

förfalska, eller plagiera vetenskapliga data (CODEX, 2019). De artiklar som valdes ut hade 

inkluationskriteriet peer reviewed och kvalitetsgranskades enligt Fribergs (2017) 

kvalitetsgranskningsfrågor. De artiklar som söktes fram var alla skrivna på engelska. 

Artiklarna lästes igenom ett flertal gånger och översattes med hjälp av engelsk-svenskt 

lexikon. Artiklarna diskuterades sinsemellan ett flertal gånger för att undvika tolkning men 

då engelska inte är modersmålet kan detta ha lett till att ett visst utrymme för tolkning. Ingen 

av studierna är författade i Sverige, detta sågs inte som ett hinder då erfarenheter hade för 

avsikt att undersökas. Under examensarbetets gång har en etisk diskussion förts om den 

förförståelse som funnits för att inte vinkla de sökningar och resultat som gjorts. Under 

examensarbetets gång används APA, American Psychological Association för att läsaren skall 

kunna ta del av vad som är tidigare forskning och egna reflektioner, men även för att undvika 

plagiat. Tre studier med både människan med Alzheimers sjukdom och dennes anhörigas 

perspektiv har använts, då det tydligt gick att urskilja vem som sagt vad ansågs dem vara 

relevanta för examensarbetet. 

7 SLUTSATSER 

Slutsatser som görs utifrån resultatet i detta examensarbete är att människor med 

Alzheimers sjukdom vill och erfar fördelar i att hålla kvar vid sitt tidigare liv. Intressen och 

aktiviteter är en del av personligheten och inget som människor med Alzheimers sjukdom 

ville mista. Samtidigt som sjukdomens kända symtom medför svårigheter i att bevara de 

intressen och färdigheter de tidigare haft. Ett stöd för de människor som lever med 

Alzheimers sjukdom och dess anhöriga är att använda sig utav livsberättelsen som ett 

verktyg. Detta för att behålla självbilden. Examensarbetet visar att livsberättelsen är ett 

effektivt kommunikationsverktyg och är ett stöd för den Alzheimers drabbade, de anhöriga 

och för sjuksköterskor. 

7.1 Kliniska implikationer 

Examensarbetets resultat visar på goda erfarenheter för vårdtagare och vårdgivare när det 

gäller livsberättelse. De människor som drabbats av Alzheimers visar på positiva erfarenheter 

vid användning av livsberättelse. Anhöriga till Alzheimers drabbade upplevde att 

kommunikationen förstärktes mellan parterna när livsberättelsen utformades tillsammans. 
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Sjuksköterskan vittnar om att livsberättelsen kan användas till att visa vägen mot hälsa och 

välbefinnande. 

7.2 Förslag på vidare forskning 

Då examensarbetet visar på fördelar med användandet utav livsberättelsen som ett verktyg i 

vården av den Alzheimers drabbade och dess anhörig. Nyfikenheten väcktes kring hur dagens 

livsberättelse är utformad och evidensbaserad. Med dagens möjligheter, utbud och 

färdigheter kring tekniska hjälpmedel vore det intressant att bedriva forskning om hur vida 

dessa hjälpmedel kan användas vid skapandet av en livsberättelse. Förslag på vidare 

forskning blir därför hur tekniska hjälpmedel kan vara ett stöd i utformningen och 

användandet av livsberättelsen. 
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Clare 
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Tidskrift: International 
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Att utforska 
identitetsförhållandet, 
med humör och 
livskvalitet hos 
människor med 
Alzheimers sjukdom i ett 
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Kvantitativ studie. En 
tvärsnittsstudie. 50 
personer med tidig demens 
fullbordade åtgärder som 
rör olika aspekter av 
identitet, med hjälp av ett 
frågeformulär. Multipla 
regressionsanalyser 
utfördes. Deltagarnas ålder 
var från 60 år och uppåt. 
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vanligt förkommande.  

8 Författare: K. Karttunen, P. 
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Tidskrift: International 
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Att undersöka hur 
förekomsten av 
neuropsykiatriska 
symtom och livskvalité 
hos Alzheimers patienter 
med mycket milda 
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Kvantitativ studie som 
analyserades med SPSS 
software for Windows 
release 11.5.1 240 
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användes.  

De vanligaste symtomen var: Apati, 
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Titel: Anosognosia: Patients’ 
Distress and Self-awareness of 
Deficits in Alzheimer’s Disease 

Att studera hur patienter 
med Alzheimers sjukdom 
lider av medvetenheten 
om deras negativt 
påverkade minne.  
 

Kvantitativ studie genom 
frågeformulär som 
analyserades med hjälp av 
SPSS. 53 deltagare mellan 
74-82 år.  

Avvikelse observerades mellan 
patient- och vårdgivarnas perspektiv. 
Vårdgivaren hade en annan syn på 
sjukdomsförloppet, än vad patienten 
hade. Patienter skulle föredra att 
tillfredsställa sociala behov snarare än 
grundläggande fysiologiska behov. 
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Att undersöka hur äldre 
människor med tidigt 
stadie av Alzheimers 
sjukdom uppfattar sin 
situation och lidande 
med hänsyn till deras 
sjukdom. 
 

Kvalitativ studie. 24 äldre 
deltagare med en 
medelålder av 76,3 år 
intervjuades genom semi-
strukturerade intervjuer, 
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innehållsanalys. 
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