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Da mannen til Wenche fikk demens i en alder av 62 år, mistet 
hun ham første gang. Da han døde mistet hun ham igjen. 
TeksT: Marianne Smeby Strand FoTo: Gry Traaen

Når din kjære 
forsvinner

Demens

.NESODDEN  Ektemannen 
Viggo døde i fjor høst, etter 
mange års sykdom. Gjennom 
årene så hun sin kjære gå fra å 
være en snill og god mann til å 
endre personlighet og bli en 
helt annen. 

– Han ble en fremmed. Og 
ikke bare det, han ble fienden 
min. Med demenssykdommen 
mistet jeg både min kjæreste, 
beste venn og en handyman i 
huset, sier Wenche Størseth 
(66). 

I tillegg mistet barna en god 
far. Og barnebarna mistet en be-
stefar som var med dem på alt. 
Da han døde var Wenche lettet, 
både på hans og egne vegne. 
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FAMILIEN: Mange kaller demens 
for de pårørendes sykdom.  
Det er tøft når en ektefelle, far og 
bestefar plutselig blir en helt 
annen. Her er Wenche med dat-
teren Irene og barnebarna Daniel, 
Helene og Caroline. 

ENSOMT: Å ha en ektefelle med demens er tøft. – Jeg følte at jeg 
sto helt alene, sier Wenche, om det hun karakteriserer som den stør-
ste utfordringen hun noensinne har møtt. 

reportasje

Å være nærmeste pårørende 
til sin demente ektemann tok 
nesten knekken på henne. 

SNudde døgNet
Wenche var i jobb og måtte for-
holde seg til en ektefelle som 
snudde døgnet. Hun måtte leg-
ge seg samtidig med ham, og 
ble vekket midt på natten når 
han mente det var klart for en 
ny dag. At klokken viste halv to 
på natten, forsto han rett og slett 
ikke. Hele personligheten for-
andret seg, fra å være en sosial, 
omgjengelig og mild person, 
ble han både utagerende og sint.  

Også Wenche ble sint.
– Man skal jo ikke bli sint. 

det gikk 
Så laNgt  

i vårt tilfelle  
at jeg var redd 
jeg Skulle 
treNge hjelp 
førSt

kulær demens var han allerede 
sterkt preget. Årene fra ordene 
og orienteringsevnen forsvant, 
og til han etter hvert kom på 
sykehjem, var krevende. 
Wenche måtte kjempe mange 
ensomme kamper mot et sys-
tem som ikke hadde kapasitet 
til å hjelpe. 

– Han var allerede så syk da 
han fikk diagnosen at han ikke 
fikk nytte av hjelpemidlene. 
Og vi hadde ikke noe tilbud 
her på Nesodden på den tiden. 
Jeg følte at jeg sto helt alene, 
sier Wenche, om det hun ka-
rakteriserer som den største 
utfordringen hun noensinne 
har møtt. 

– Da han døde hadde jeg sør-
get ferdig. Da var det over, sier 
Wenche.

Etter mange år med sykdom 
husker hun nå de gode årene, og 
minnes et godt liv med en oppe-
gående, sosial og aktiv ekte-
mann gjennom 45 år.

Sto helt aleNe
Wenche forsto gradvis at noe 
var galt med mannen hun had-
de kjent siden hun var 15 år. 

– Det ble vanskelig å snakke 
sammen. Kommunikasjonen 
stoppet opp. Han forsto ikke alt 
jeg sa, rett og slett. 

Da han etter et års tid fikk 
diagnosen Alzheimer og vas-

BARNEBARN: Kos med 
barnebarn. Wenche med 
barnebarnet Helene.

HØYT SKATTET: Pipesettet 
til ektemannen Viggo er i dag 
et kjært minne.

Men i fortvilelsen blir man jo 
det. Det er veldig vanlig blant 
pårørende til personer med de-
mens, og det kalles ofte de for-
budte følelsene. Alle tilfeller er 
forskjellige, og alle reagerer 
ulikt. Viggo hadde en utage-
rende adferd, og det var van-
skelig å takle, både hjemme og 
etter hvert da han kom på sy-
kehjemmet. 

Hadde han ikke kommet på 
hjem, er hun usikker på hvor-
dan det kunne gått. 

– Det gikk så langt i vårt til-
felle at jeg var redd jeg skulle 
trenge hjelp først. Han kom på 
sykehjem altfor sent, halvannet 
år etter at han fikk diagnosen. 
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FØR SYKDOMMEN:  
– Min far var tålmodig-
heten selv. Snill, leken 
og et ideal av en beste-
far og far, beskriver 
Irene. Her er han med 
barnebarnet Karoline i 
gode dager. 

da haN bikket over og ikke 
viSSte hvem haN var og hvor haN 
var, Så ble det eNklere. da virket 
haN mer forNøyd. 

Det var befriende. Det ble et 
tomrom, men det var et behage-
lig tomrom. Da han kom på sy-
kehjem fikk jeg livet litt tilbake, 
sier hun.

I motsetning til mange andre 
pårørende har hun aldri hatt 
dårlig samvittighet. Hun visste 
at han var i trygge hender på 
sykehjemmet, og at hun ikke 
klarte mer. 

et ideal av eN far
Viggo og Wenche hadde både 
barn og barnebarn, og der 
Wenche mistet sin ektefelle, 
mistet datteren Irene (44) sin far. 

– Vi var nok litt mer heldige 
enn min mor, som levde i det 24 
timer i døgnet. Det er en syk-
dom jeg ikke unner noen. Min 
far var tålmodigheten selv. 
Snill, leken og et ideal av en be-
stefar og far, beskriver Irene. 

Da han ble syk endret alt seg. 

Han ble utagerende, sint og be-
gynte å skrike. Som voksen 
kunne Irene håndtere det, mens 
for barnebarna var det vanske-
lig. De to eldste barnebarna, 
som i dag er 20 og 21, var midt 
i tenårene og ville til slutt ikke 
besøke bestefar.  

– Sønnen min på 11 har kan-
skje merket endringen mest. 
Fra å ha en bestefar som lærte 
ham å fiske og kjøre båt, fikk 
han året etter en bestefar som 
ikke husket navnet hans.

Da Irenes eldste datter ble 
konfirmert, skjønte ikke faren 
hva som skjedde. 

– Da var han veldig syk og 
tok mye oppmerksomhet. Da 
jeg holdt tale skjønte han ikke 
hvorfor jeg snakket så mye om 
datteren min. Han kunne nav-
nene våre, men visste ikke helt 
opp ned på verden, forklarer 
hun.

de tøffeSte ukeNe
Mens de tre eldste barna til 
Irene har mange gode minner 
med bestefar, har den yngste på 
åtte nesten bare opplevd beste-
faren som syk. 

– Samtidig var det hun som 
klarte å få frem glede hos ham, 
selv om han var syk, sier Irene. 

Det vanskeligste med farens 
sykdom var da han selv skjønte 
at han hadde fått Alzheimer. 
Når han gråt og sa at han ikke 
var dum.

– Da han bikket over og ikke 
visste hvem han var og hvor 
han var, så ble det enklere. Da 
virket han mer fornøyd. 

Da faren døde, reagerte hun 
sterkt.

– Det var godt i den forstand 
at han ikke hadde noe liv. Og 
det var godt for min mor. Men 
de to ukene etter at han døde. er 
de tøffeste ukene jeg har hatt. 

Det var mer sorgen over å mis-
te den han en gang var, enn den 
han var blitt. Min far var litt 
udødelig i alles øyne, ung og 
sprek. Sorgen var større enn jeg 
hadde forventet, og nå holder 
jeg fast ved de gode minnene, 
sier Irene. 

hjelper aNdre
Da mannen til Wenche ble syk, 
var det lite hjelp å få. Mye har 
forandret seg de siste årene, 
ikke minst takket være NRKs 
innsamlingsaksjon og fokuset 
på demens i 2013. I dag har 
Nesodden kommune både de-
menskoordinator, pårørende-
skole og et aktivitetssenter.

Wenche er i dag fylkesleder 
i Nasjonalforeningen for folke-
helsen i Akershus, og snakker 
åpent om sine erfaringer på på-
rørendeskolen i Follo. Å snak-
ke med andre i samme situa-
sjon er viktig, mener hun, og 
hun er også likeperson for på-
rørende som ønsker noen å 
snakke med. 

– Det er ikke alt man vil 
snakke med barna om, og da er 
det bedre å snakke med andre 
pårørende. 

På pårørendeskole kan en 

Tidlige Tegn 
på demens
•  Hukommelsessvikt 

som påvirker arbeids-
evnen.

•  Problemer med å  
utføre vanlige, daglig-
dagse oppgaver.

•  Språkproblemer, sær-
lig med å huske navn 
på ting eller personer.

•  Oppmerksomhets-  
og konsentrasjonspro-
blemer.

•  Problemer med å  
huske tid og sted.

•  Svekket dømmekraft, 
for eksempel proble-
mer med økonomi.

•  Problemer med  
abstrakt tenkning.

•  Feilplassering av  
gjenstander.

• Forandringer i humør.
•  Adferdsendringer.
•  Tap av initiativ og  

engasjement.
KIlde: NASJONAl-

FOreNINgeN FOr FOlKe-
HelSeN
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FRILUFT: en aktiv familie 
ute i naturen. Her er far 
Viggo med sønnen Petter 
Størseth ute på tur. 

likepersoner 
Nasjonalforeningen  
for folkehelsen har like-
personer over hele  
landet i alle fylker og de 
fleste kommuner. en 
like person er ikke en 
fagperson, men en som 
selv har erfaringer som 
pårørende, og har fått 
opplæring i det å være 
likeperson. Se en over-
sikt på nasjonalforenin-
gen.no. du kan også 
ringe demenslinjen på: 
tlf. 23 12 00 40  
(mandag til fredag  
kl. 10–15) dersom du  
ønsker å snakke med 
fagfolk om demens. 

både lære om sykdommen og 
snakke om sorgen og tapet over 
å miste en person på denne må-
ten. I tillegg kommer praktiske 
og juridiske spørsmål. 

ta NoeN pauSer
Hun tror situasjonen hadde blitt 
annerledes hvis hun selv hadde 
hatt mer hjelp da Viggo ble syk.

– Ikke minst hadde jeg for-
stått mer. 

Wenche er ærlig på at alle si-
tuasjoner med ektefellen ikke 

ble håndtert like bra fra hennes 
side. Tålmodigheten ble stadig 
satt på prøve. Hun ble sint når 
han ble sint. Det ble rop og 
skrik, og ting ble ikke nødven-
digvis bedre av hennes måte å 
møte ektefellen på. Men det er 
lett å si i ettertid. Når man står 
midt i det, søvnløs og fortvilet, 
viker fornuften for fortvilelsen.

– Har du råd til andre pårø-
rende med syke ektefeller?

– Finn dine smutthull og ta 
noen pauser. Du har ofte ikke 
tid til å tenke på deg selv, men 
det må du før du går til grunne. 
Be om hjelp, og vær åpen om 
ting. Og gå på pårørendeskole, 
da slipper du følelsen av å være 
alene. 

pårøreNdekurS
Spesialsykepleier Tone G. 
Avlesen har vært demenskoor-
dinator i Nesodden kommune i 
fire år, og bistår både med sam-
taler og veiledning for familier 
som har en demenssyk. 

– Demens er en sykdom som 
går ut over hele familien. Jeg 
råder familier til å gå på pårø-
rendekurs og i samtalegrupper. 
Vi ser at spesielt ektefeller har 
stort utbytte av dette. Mange får 

også kontakt utover gruppene. 
Vi fagpersonen kan mye om de-
mens, men det er noe helt annet 
å føle det på kroppen, under-
streker hun. 

Å være en del av et dagtilbud 
kan være viktig for mange per-
soner med demens. Samtidig 
ser Avlesen at mange sliter med 
avgjørelsen om å sende inn søk-
naden om hjelp.  

Søk hjelp i tide
– Det er viktig å tenke på at når 
den som er syk opplever å kom-
me ut og gjøre noe sosialt og 
hyggelig, kan det være med på 
å bremse sykdommen, samtidig 
som de nærmeste får litt egen-
tid. Søk hjelp i tide, det kan vi 
ikke få sagt ofte nok, sier spe-
sialsykepleieren. 

Hun understreker betydnin-
gen av å gjøre hjemmet litt en-
klere og mer oversiktlig.

– Rydd bort klær som ikke 
brukes, ikke ha for mange ting 
på bordet, og ikke ta over språ-
ket og samtalen. Det er viktig å 
forsøke å tilrettelegge så man 
kan holde på med de samme 
tingene som før. Men det er en 
vanskelig sykdom å få. Mange 
blir etter hvert for dårlig til å bo 

KUNNSKAPSRIK: 
Daniel lærte både å 
fiske og kjøre båt av 

bestefar.

EKSPERT: – demens er en 
sykdom som går ut over hele 
familien, sier spesialsykepleier 
og demenskoordinator på 
Nesodden, Tone g. Avlesen.

hjemme, men for friske til å bo 
på institusjon. Da kan tilrette-
lagte omsorgsboliger med til-
syn være en god løsning for 
mange i en periode. Demens er 
en sykdom som utvikler seg 
over tid, og det er viktig at også 
den som er syk kan være med å 
planlegge og kan møtes med 
verdighet og respekt. •

hjemmet@egmont.com


