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«Ikke glem kjærligheten i demensomsorgen»
https://forskning.no/helse-aldring-hjernen-alzheimer/2017/06/ikke-glem-kjaerligheten-i-demensomsorgen

Dementia in spousal relationships
- Exploring the views of spouses of
partners living in long-term care
Linn Hege Førsund, 2017
https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2442065
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Betydning av parrelasjoner som perspektiv i
sykehjemskontekst
• Demens i parrelasjoner kan innvirke på intimitet og samliv, kommunikasjon og samhandling
(Ablitt, Jones, & Muers, 2009; Evans & Lee, 2014; Pozzebon,
Douglas, & Ames, 2016; Wadham et al. 2015)

• Parrelasjonen fortsatt viktig for mange ektefeller når partner med demens bor hjemme
(Davies, 2011; Graham & Bassett, 2006; Hellstrom & Lund, 2007;
McGovern, 2011; Molyneaux, 2012)

• Parrelasjonens betydning i sykehjem fortsatt uutforsket
(Cahill et al., 2012; Hennings et al., 2013; Høgsnes et al., 2014;
Innes et al., 2011 ; Kaplan, 2001; Mullin et al., 2013)
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Deltagerne i studien
• Åtte kvinner og 7 menn i alderen 64-90 år med langvarige parrelasjoner
• 11 ektefeller var gift, 1 var tidligere samboer, 2 var enker/enkemenn, 1 var skilt fra sin
partner
• Partnere led av moderat/alvorlig til alvorlig demens og hadde bodd i bo- og
omsorgstilbud fra 6 mnd til 7 år

Metoder for innhenting av data
• Datagrunnlag
– Intervjuer
– Dagboknotater
– Deltagende observasjoner
– Observasjoner av det fysiske miljøet i sykehjemmene

(Charmaz, 2014; Corbin & Strauss, 2008)

Tomheten etterpå
Jeg har jo lenge visst hva ensomhet er. Det vil si jeg har kunnet ordboks
definisjonen av «ensomhet». Men det er først i den siste tiden at begrepet
egentlig er blitt klart for meg. Nå «vet» jeg på en annen måte hva det vil si å
ikke å ha noen ved sin side som man kan dele sorger og gleder med. Hvis det
finnes grader av tomhet – og det gjør det kanskje – så vet jeg nå litt om hva
som er noe av det tommeste som finnes i verden – nemlig et hjem hvor en
elsket ektefelle er permanent fraværende.
Dagboksnotater, ektemann
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«Tapet av en felles livstid»
Tap av felles fortid
Tap av en å dele hverdagen med
Tap av felles fremtid

«Gleden av å ha alle de gode minnene veies
mot smerten ved å erkjenne at man aldri skal
få oppleve det samme igjen med sin elskede»

Illustrasjonsfoto

Førsund, L.H., Skovdahl, K., Kiik, R. og Ytrehus, S. (2015). The loss of a shared
lifetime: a qualitative study exploring spouses’ experiences of losing couplehood
with their partner with dementia living in institutional care. Journal of clinical
nursing, 24(1-2): 121-130. doi:10.1111/jocn.12648
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Å skape «et øyeblikks fellesskap»
•

Besøk er viktig for å opprettholde rollen som ektefelle og gjenvinne følelse av fellesskap

Besøksrutiner i den første fasen
- Besøker ofte og har sterkt ønske om
involvering
- Privatliv viktig for videreføring av kjente
vaner og rutiner

Besøksrutiner i den andre fasen

Besøksrutiner i den tredje fasen

- Viktig å planlegge besøkene for best

- Færre besøk men fortsatt ønske om

mulig kontakt og gode avskjeder

involvering
- Støtte fra andre under besøk mer viktig

Demensforløpets progresjon
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Førsund, L.H., Kiik, R., Skovdahl, K. og Ytrehus, S. (2016). Constructing togetherness throughout the phases
of dementia: A qualitative study exploring how spouses maintain relationships with partners with
dementia who live in institutional care. Journal of Clinical Nursing, 25(19-20), 3010-3025.
doi: 10.1111/jocn.13320
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«Å finne plass for samliv i sykehjemmet»
• Det private rommets sentrale betydning for besøkende ektefeller
– Mulighet for hjemliggjøring og privatliv
– Tilhørighet og eierskap til rommet
– Størrelse og utforming har betydning for bruk
Illustrasjonsfoto

Det minner ikke så mye om livet hjemme når godstolen er borte og vi
må sitte ved siden av hverandre på sengekanten når jeg er på besøk

•

Bruken av fellesarealene begrenses av plass og sittemuligheter
– Liten grad av privatliv
– Nærhet til personalet er viktig
Førsund, L.H. og Ytrehus, S. (2016). Finding a place to connect: A qualitative study exploring the influences of the physical and
social environments on spouses’ opportunities to maintain relationships when visiting a partner with dementia living in longterm care. Dementia. Published ahead of print on June 17, 2016. doi:10.1177/1471301216656087

Parrelasjonens betydning for ektefeller i sykehjem
• Vi kan ikke glemme kjærligheten i
demensomsorgen…..
…….parrelasjonen har en sentral betydning for mange
ektefeller etter flytting av partner til sykehjem

Alle foto: Illustrasjonsfoto
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Førsund, L. H. (2017). Dementia in spousal relationships – Exploring the views of
spouses of partners living in long term care. Doctoral thesis at NTNU, 2017:19
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Hvordan kan vi forstå dette?
• Symbolsk interaksjonisme
– Gjennom møter med andre skaper og gjenskaper vi forståelsen av oss selv
(Mead, 1934)

• Videreføring av parrelasjonen kan forstås som en måte å opprettholde kontinuitet i en
livssituasjon preget av store omveltninger, og en mulighet til å fortsette en rolle som er kjent
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Førsund, L. H. (2017). Dementia in spousal relationships – Exploring the views of
spouses of partners living in long term care. Doctoral thesis at NTNU, 2017:19
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Hvordan kan vi forstå dette?
• Opprettholdelse av kontinuitet i møte med forandring kan kreve kontinuitetsbevarende
handlinger
(Thorsen, 1998 )

• Ektefeller bruker hverdagslige aktiviteter som kontinuitetsbevarende handlinger for å
videreføre parrelasjonen, og fortsette rollen og identiteten som ektefelle
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Førsund, L. H. (2017). Dementia in spousal relationships – Exploring the views of
spouses of partners living in long term care. Doctoral thesis at NTNU, 2017:19
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Hvordan kan vi forstå dette?
• Omgivelsenes betydning kan variere ut fra stedets funksjon, og de handlinger og opplevelser
som utspilles
(Chaudbury & Rowles, 2005; Rowles & Bernard, 2013)

• Tilknytning til sykehjemmet representerer en måte å opprettholde kontinuitet på som har
betydning for ektefellenes mulighet til å videreføre parrelasjonen

2/15/2018

Førsund, L. H. (2017). Dementia in spousal relationships – Exploring the views of
spouses of partners living in long term care. Doctoral thesis at NTNU, 2017:19
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Hva kan det bety i praksis?
• Helsepersonell må anerkjenne betydningen sykehjemmet kan ha som sted for videreføring av
parrelasjoner
• Relasjonelle aspekter ved pårørenderollen må tas hensyn til
• Det fysiske og psykososiale miljøet kan legge til rette for videreføring av parrelasjoner
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Førsund, L. H. (2017). Dementia in spousal relationships – Exploring the views of
spouses of partners living in long term care. Doctoral thesis at NTNU, 2017:19

14

Takk for oppmerksomheten!
Linn.hege.forsund@usn.no

2/15/2018

15

Referanser relatert til doktorgradsarbeidet
• Førsund, L. H. (2017). Dementia in spousal relationships – Exploring the views of spouses of partners living
in long term care. Doctoral thesis at NTNU, 2017:19
• Førsund, L. H. & Ytrehus, S. (2017). Å «skape rom» for meningsfull samhandling. I: Tønnesen, S. & Kassah,
B.L. L., Pårørende i kommunale helse- og omsorgstjenester – Forpliktelser og ansvar i et utydelig landskap.
Oslo: Gyldendal Akademisk
• Førsund, L. H., Kiik, R., Skovdahl, K., & Ytrehus, S. (2016). Constructing togetherness throughout the phases
of dementia: A qualitative study exploring how spouses maintain relationships with partners with dementia
who live in institutional care. Journal of Clinical Nursing, 25(19/20), 3010-3025. doi: 10.1111/jocn.13320
• Førsund, L. H., & Ytrehus, S. (2016). Finding a place to connect: A qualitative study exploring the influences
of the physical and social environments on spouses’ opportunities to maintain relationships when visiting a
partner with dementia living in long-term care. Dementia, Published ahead of print on June 17, 2016.
doi:10.1177/1471301216656087
• Førsund, L. H., Skovdahl, K., Kiik, R. & Ytrehus, S. (2015). The loss of a shared lifetime: a qualitative study
exploring spouses’ experiences of losing couplehood with their partner with dementia living in institutional
care. Journal of Clinical Nursing, 24(2), 121-130. DOI: 10.1111/jocn.12648 Article first published online: 7
JUL 2014
• Førsund, L. H., & Ytrehus, S. (2010). Ektepars privatliv i demensbolig. Sykepleien Forskning, 5(3), 202-208.
2/15/2018

16

Andre referanser
• Cahill, S., Doran, D., & Watson, M. (2012). Guidelines for nursing homes delivering end-of-life care to residents with dementia
across the island of Ireland. Quality in Ageing & Older Adults, 13(1), 60-70. doi:10.1108/14717791211213625
• Charmaz, K. (2014). Constructing Grounded Theory (2nd ed.). Thousand Oakes, LA/London, UK: SAGE.
• Chaudbury, H., & Rowles, G. D. (2005). Between the Shores of Recollection and Imagination: Self, Aging, and Home. In G. D.
Rowles & H. Chaudbury (Eds.), Home and Identity in Late Life. International Perspectives (pp. 3-21). New York: Springer
Publishing Company.
• Corbin, J., & Strauss, A. (2008). Basics of qualitative research: techniques and procedures for developing grounded theory (3
ed.). Thousand Oaks, Calif.: Sage.
• Davies, J. C. (2011). Preserving the ‘‘us identity’’ through marriage commitment while living with early-stage dementia.
Dementia, 10(2), 217-234. doi:10.1177/1471301211398991
• Evans, D., & Lee, E. (2014). Impact of dementia on marriage: A qualitative systematic review. Dementia, 13(3), 330-349.
doi:10.1177/1471301212473882
• Graham, J. E., & Bassett, R. (2006). Reciprocal relations: The recognition and co-construction of caring with Alzheimer's
disease. Journal of Aging Studies, 20(4), 335-349. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.jaging.2005.12.003
• Hellstrom, I., & Lund, U. (2007). Sustaining "couplehood": Spouses` strategies for living positively with dementia. Dementia,
6(3), 383-409. doi:10.1177/1471301207081571
• Hennings, J., Froggatt, K., & Payne, S. (2013). Spouse caregivers of people with advanced dementia in nursing homes: A
longitudinal narrative study. Palliative Medicine, 27(7), 683-691. doi:10.1177/0269216313479685
2/15/2018

17

• Høgsnes, L., Melin-Johansson, C., Norbergh, K. G., & Danielson, E. (2014). The existential life situations of spouses of persons
with dementia before and after relocating to a nursing home. Aging & Mental Health, 18(2), 152-160.
doi:10.1080/13607863.2013.818100
• Innes, A., Kelly, F., & Dincarslan, O. (2011). Care home design for people with dementia: What do people with dementia and
their family carers value? Aging & Mental Health, 15(5), 548-556. doi:10.1080/13607863.2011.556601
• Kaplan, L. (2001). A Couplehood Typology for Spouses of Institutionalized Persons With Alzheimer's Disease: Perceptions of
“We”–“I”*. Family Relations, 50(1), 87-98. doi:10.1111/j.1741-3729.2001.00087.x
• McGovern, J. (2011). Couple meaning-making and dementia: challenges to the deficit model. Journal of Gerontological Social
Work, 54(7), 678-690. doi:http://dx.doi.org/10.1080/01634372.2011.593021
• Mead, G. H. (1934). Mind, Self and Society. From the standpoint of a social behaviorist. Chicago and London: The University of
Chicago Press.
• Molyneaux, V. (2012). The co-construction of couplehood in Dementia. Dementia, 11(4), 483-502.
doi:10.1177/1471301211421070
• Mullin, J., Simpson, J., & Froggatt, K. (2013). Experiences of spouses of people with dementia in long-term care. Dementia: The
International Journal of Social Research and Practice, 12(2), 177-191. doi:10.1177/1471301211418096
• Pozzebon, M., Douglas, J., & Ames, D. (2016). Spouses’ experience of living with a partner diagnosed with a dementia: a
synthesis of the qualitative research. International Psychogeriatrics, 28(4), 537-556. doi:10.1017/S1041610215002239
• Rowles, G. D., & Bernard, M. (2013). The meaning and significance of place in old age. In G. D. Rowles & M. Bernard (Eds.),
Environmental gerontology: Making meaningful places in old age (pp. 3-24). New York, NY: Springer Publishing Company
• Thorsen, K. (1998). Kjønn, livsløp og alderdom. En studie av livshistorier, selvbilder og modernitet. [In Norwegian] [Gender, Life
Course and Ageing. A study of lifestories, self images and modernity] Bergen- Sandviken: Fagbokforlaget.
• Wadham, O., Simpson, J., Rust, J., & Murray, C. (2015). Couples' shared experiences of dementia: a meta-synthesis of the
impact upon relationships and couplehood. Aging & Mental Health, 20(5), 463-473. doi:10.1080/13607863.2015.1023769

2/15/2018

18

