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Betydning av parrelasjoner som perspektiv i 

sykehjemskontekst
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• Demens i parrelasjoner kan innvirke på intimitet og samliv, kommunikasjon og samhandling 

• Parrelasjonen fortsatt viktig for mange ektefeller når partner med demens bor hjemme

• Parrelasjonens betydning i sykehjem fortsatt uutforsket

(Davies, 2011; Graham & Bassett, 2006; Hellstrom & Lund, 2007; 
McGovern, 2011; Molyneaux, 2012)

(Cahill et al., 2012; Hennings et al., 2013; Høgsnes et al., 2014; 
Innes et al., 2011 ; Kaplan, 2001; Mullin et al., 2013) 

(Ablitt, Jones, & Muers, 2009; Evans & Lee, 2014; Pozzebon, 

Douglas, & Ames, 2016; Wadham et al. 2015)



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
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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



«Tapet av en felles livstid»
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«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»

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

Tap av felles fortid
Tap av en å dele hverdagen med
Tap av felles fremtid

Illustrasjonsfoto



Å skape «et øyeblikks fellesskap»
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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

- Viktig å planlegge besøkene for best 
mulig kontakt og gode avskjeder

Besøksrutiner i den tredje fasen

- Færre besøk men fortsatt ønske om 
involvering

- Støtte fra andre under besøk mer viktig

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

Demensforløpets progresjon

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



«Å finne plass for samliv i sykehjemmet»

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 long-
term care. Dementia. Published ahead of print on June 17, 2016. doi:10.1177/1471301216656087

• 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

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

Illustrasjonsfoto



Parrelasjonens betydning for ektefeller i sykehjem

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

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 

Alle foto: Illustrasjonsfoto



Hvordan kan vi forstå dette? 

• Symbolsk interaksjonisme

– Gjennom møter med andre skaper og gjenskaper vi forståelsen av oss selv

• 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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(Mead, 1934)

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 



Hvordan kan vi forstå dette? 

• Opprettholdelse av kontinuitet i møte med forandring kan kreve kontinuitetsbevarende 
handlinger

• Ektefeller bruker hverdagslige aktiviteter som kontinuitetsbevarende handlinger for å 
videreføre parrelasjonen, og fortsette rollen og identiteten som ektefelle

2/15/2018 12

(Thorsen, 1998 )

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 



Hvordan kan vi forstå dette? 

• Omgivelsenes betydning kan variere ut fra stedets funksjon, og de handlinger og opplevelser 
som utspilles

• Tilknytning til sykehjemmet representerer en måte å opprettholde kontinuitet på som har 
betydning for ektefellenes mulighet til å videreføre parrelasjonen
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(Chaudbury & Rowles, 2005; Rowles & Bernard, 2013)

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 



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 



2/15/2018

Linn.hege.forsund@usn.no

15

Takk for oppmerksomheten!
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