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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: I takt med att befolkningens livslängd ökar, diagnostiseras fler individer med 

demenssjukdom. Diagnosen medför bristande självomsorg för den drabbade vilket kan 

resultera i att en anhörig intar rollen som anhörigvårdare. Vardagen förändras drastiskt och 

tid spenderas till att hjälpa den närstående. Därmed kan anhörigas livskvalité komma att 

försämras när de egna behoven åsidosätts. Anhörigstöd är av stor betydelse i vardagen. Syfte: 

Syftet med studien var att undersöka anhörigas upplevelser av att vårda en närstående med 

demenssjukdom. Metod: En litteraturstudie baserad på kvalitativa vetenskapliga artiklar. 

Resultat: Efter sammanställning av 13 vetenskapliga artiklar framkom fyra teman; 

livssituationen får en vändning, sjukdomen förändrade vardagen, anhörigas upplevelse av 

hälsan och vikten av kunskap och stöd för en god omvårdnad. Anhöriga upplevde den 

förändrade livssituationen krävande. Nya roller samt förändrade familjerelationer orsakade 

svårigheter i livet. Demenssjukdomen orsakade personlighetsförändringar som tvingade den 

anhöriga att anpassa vardagen efter den närstående. Anhörigas fysiska och psykiska 

hälsotillstånd påverkades negativt av situationen. Anhöriga upplevde oroskänslor över den 

närstående samt tankar om framtiden. Brist på information och kunskap orsakade svårigheter 

i omvårdnaden av den närstående. Vikten av stöd i vardagen framkom. Slutsats: 

Livssituationen förändras och livet tvingas anpassas efter demenssjukdomen. Formellt stöd är 

betydande i vardagen. Anhöriga upplever psykisk såväl fysisk ohälsa. Bristande kunskap och 

information kan vara en betydande orsak till upplevd ohälsa, tillgången till stöd bör 

underlättas. 

Nyckelord: Demenssjukdom, anhörig, upplevelse, vård i hemmet. 

 

  



 

ABSTRACT  
Background: As the life expectancy of the population increases, more people are diagnosed 

with dementia. The diagnosis causes a lack of self-care for the affected person, which can 

result in a relative taking up the role of caregiver. Thus, the quality of life of the relatives may 

deteriorate when their own needs are disregarded. Relatives support is important in everyday 

life. Aim: The aim of the study was to investigate family caregivers experiences of caring for 

a relative with dementia. Method: A literature review based on 13 qualitative articles, 

selected on the basis of inclusion criteria. Results: After compiling 13 scientific articles, four 

themes emerged; the life situation gets a turnaround, the disease changed everyday life, the 

caregiver's experience of health and the importance of knowledge and support for a good 

care. The caregiver experienced the changed life situation demanding. New roles as well as 

changing family relationships caused difficulties in life. The dementia disease caused 

personality changes that forced the relative to adapt the everyday life to the relative. The 

physical and mental health of the caregiver was adversely affected by the situation. Relatives 

felt that feelings of anxiety dominated over the loved one and in the thoughts of the future. 

Lack of information and knowledge caused difficulties in the care of the dementia patient. 

The importance of support in everyday life emerged. Conclusion: The life situation changes 

and life forces adaptation after dementia. Formal support is significant in everyday life. 

Relatives experience psychological and physical illness. Lack of knowledge and information 

can be an important cause of perceived bad health, access to support should be facilitated. 

Keywords: dementia, family, experience, home nursing.  
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1. BAKGRUND  

1.1 Begreppsdefinitioner  

I denna studie har begreppen anhörig samt närstående tillämpats. Den närstående är personen 

som drabbats av demenssjukdom och den anhöriga är anhörigvårdaren som vårdar den 

demenssjuke.   

 

1.2 Demenssjukdom  

I takt med att befolkningens livslängd ökar, ökar antalet individer med demenssjukdom 

(SBU, 2008). Socialstyrelsens rapport från 2018 uppgav att antalet människor med 

demenssjukdom uppskattades till mellan 130 000 till 150 000. År 2020 förväntas antalet öka 

kraftigt då generationen födda på 1940-talet, uppnår en hög ålder (Socialstyrelsen, 2018). 

Demenssjukdomar är idag den sjukdomsgrupp som beräknas kosta samhället mest pengar och 

utgör en stor utmaning för hälso- och sjukvården. År 2012 var första året som antalet döda i 

demenssjukdom översteg antalet döda i hjärtinfarkt i Sverige (Dehlin & Rundgren, 2014).  

Demenssjukdomar är ett samlingsnamn för flera sjukdomar som drabbar hjärnan. De fyra 

vanligaste demensgrupperna är Alzheimers sjukdom, vaskulär demens, frontallobsdemens 

och Lewy body demens. Den vanligaste typen av demens är Alzheimers sjukdom 

(Socialstyrelsen, 2017). Alzheimers sjukdom inleds med symtom som minnesstörningar och 

minskad spontanitet, ord kan glömmas och namn är besvärliga att minnas. De första 

symtomen är ofta ospecificerade och den drabbade kan besvära sig över uttalad trötthet och 

brist på koncentration. Ångest och depression är vanligt. Under andra fasen av sjukdomen 

försämras den mentala förmågan, svårigheter med rumsorientering dominerar och skriv- och 

läskunskaperna försämras. I den terminala fasen utvecklas apati, kommunikationen försämras 

och relationer glöms bort. Motoriska funktionsnedsättningar kan uppkomma, även urin- och 

avföringssinkontinens är vanligt (SBU, 2008).   

 

Vaskulär demens orsakas av underliggande kärlsjukdom som stör hjärnans blodförsörjning. 

Diagnosen utgör ca 15% av alla demenssjukdomar (O´Brien & Thomas, 2015). Symtomen 

har ofta ett trappliknande förlopp där debuten kan komma plötsligt och sjukdomen utvecklas 

stegvis där man efter en period med stabil period försämras igen. Personligheten kan bevaras 

länge. Nattlig konfusion samt psykiska symtom i form av bland annat bristande insikt är 

vanligt (Larsson & Rundgren, 2010).  
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Frontallobsdemens uppkommer i tidig ålder, ofta innan 65 år. Sjukdomen utvecklas långsamt 

under flera år och symtomen kommer smygande i form av beteendeförändringar som liknar 

psykiatriska störningar och kan därför förväxlas med dessa tillstånd (Edberg, 2014). Afasi är 

vanligt förekommande, samt avsaknad av motivation, svårigheter med planering, handling 

och kontroll. Personlighetsförändringar uppstår där aggressivitet, missbruk och bristande 

sjukdomsinsikt är vanligt (Dehlin & Rundgren, 2014). I takt med sjukdomsförloppet 

uppkommer kognitiva och motoriska försämringar. I slutstadiet har individen svårigheter med 

att äta och svälja (Bang, Spina & Miller, 2015).  

 

Lewy Body demens är en demensform med symtom som kan likna både Alzheimers sjukdom 

samt Parkinsons sjukdom. Vanliga symtom är trötthet, stelhet, begränsad mimik och nedsatt 

uppmärksamhet. Minnessvårigheter uppkommer senare i sjukdomsförloppet. Det är vanligt 

med ökad fallrisk och synhallucinationer (Socialstyrelsen, 2017). Svår obstipation och 

depression är vanligt förekommande (Ljubenkov & Geschwind, 2016).  

 

1.3 Att vårda en närstående 

När en närstående drabbas av demenssjukdom blir även anhöriga lidande. Vardagen kan 

förändras drastiskt och situationen blir påfrestande. Det är vanligt förekommande att den 

sjuke vårdas i hemmet av en anhörig då det kan falla sig naturligt att inta rollen som vårdare. 

Processen att identifiera sig själv som anhörigvårdare kan vara motvillig (Socialstyrelsen, 

2014). Sorg kan uppstå av att följa en närstående när denne försämras i demenssjukdomen 

och vanligt är att anhöriga drabbas av sorg, oro och skuld-syndrom (SOS-syndrom). Sorg 

innebär att sörja förlusten av sin närstående, oro över framtiden samt skuld över att inte förmå 

att vårda eller umgås med den drabbade (Lindqvist, 2015). Ungefär var femte vuxen individ i 

Sverige uppger att de regelbundet vårdar en närstående med en funktionsnedsättning. En stor 

del innefattar demenssjukdom och mer än hälften av de sjuka bor och vårdas i hemmet (SBU, 

2016).  

 

Demenssjukdom är en omfattande och individuell diagnos. Att vårda en närstående kräver 

kunskap och förståelse för personlighetsförändringar samt andra symtom som sjukdomen 

medför, det underlättar i processen att acceptera sjukdomen (Cross, Garip & Sheffield, 2018). 

Det förekommer att anhöriga försöker normalisera sjukdomen och dess symtom för att 

fortsätta leva i den vanliga vardagen. Det är svårt att acceptera diagnosen och i takt med 

sjukdomens utveckling tillträder fler märkbara problem då tid ägnas åt att stödja den 
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närstående (Lewis, 2015; Egilstrod, Ravn & Petersen, 2018). Mer tid tillbringas med den 

närstående och mindre tid med vänner, familj samt fritidsintressen (Almberg & Jansson, 

2002).  

 

Att vårda en närstående med demenssjukdom medför att relationer förändras. Stora problem 

ses i äktenskapsrelationer då sjukdomens symtom medför personlighetsförändringar (Evans 

& Lee, 2013). Depressioner och trötthet förekommer i hög grad hos anhöriga som vårdar 

närstående (McAuliffe, Ong & Kinsella, 2018; Cross et al., 2018). Anhöriga som vårdar en 

närstående med demenssjukdom kan drabbas av fysiska, psykiska, sociala och ekonomiska 

problem i olika former (Dehlin & Rundgren, 2014).  

 

1.4 Anhörigstöd  

Enligt 10 § i 5 kap. av Socialtjänstlagen (2001:453) skall Socialnämnden erbjuda stöd till 

anhöriga som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk. Detta för att underlätta vardagen 

och minska fysiska samt psykiska påfrestningar (Socialstyrelsen, 2016). Anhörigstöd finns i 

flera olika former. Information och utbildning om sjukdomstillståndet, behandlingar, 

läkemedel samt råd om bemötande kan underlätta i omvårdnaden för den anhöriga. Även 

information om rättigheter till formellt stöd kan underlätta. Utbildning om den förändrade 

livssituationen kan minska depression hos anhöriga. Psykologiskt stöd erbjuds för att 

minimera negativa tankar och känslor och därmed främja den egna hälsan. Stödet kan 

tillämpas när det gäller att planera vardagen, hantera svåra situationer eller generellt i 

planering av omvårdnaden. Stödet syftar till att den anhöriga skall känna sig delaktig och 

respekterad. Tillfällig avlastning i form av hemsjukvård ger möjligheter till återhämtning för 

den anhöriga. Fortlöpande kontroller, anpassning av bostad samt tekniska hjälpmedel i 

hemmet skapar bättre förutsättningar för att anhöriga kan utföra god omvårdnad till den 

närstående (SBU, 2016).  

 

Socialstyrelsen (2017) har utformat nationella riktlinjer för vård och omsorg vid 

demenssjukdom. Viktigt är att stödinsatser ges utifrån ett personcentrerat förhållningssätt 

samt fokus på individen. Socialstyrelsen rekommenderar därför olika stödinsatser för olika 

behov. Vårdhem kan lämpas då det inte är möjligt för den närstående att bo kvar i hemmet. 

Dagverksamheter bör anpassas efter demenssjukdomen och bidra till social samvaro, struktur 

och stimulerande innehåll under dagen. Detta kan medföra att personer med demenssjukdom 

längre bor kvar i hemmet och även förbättra anhörigas situation. Stödinsats i form av 
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utbildning skall erbjudas till den anhöriga och anpassas individuellt utefter situationen. 

Avlösning i hemmet eller korttidsverksamhet skall finnas som alternativ. En god och 

personcentrerad vård förutsätter att hälso- och sjukvårdpersonal som kommer i kontakt med 

demenssjukdom kontinuerligt utbildas för att höja kompetensen inom området 

(Socialstyrelsen, 2017).  

 

1.5 Vikten av stöd 

Ett tidigt stöd av formell vård är betydelsefullt för framtida situationer. Detta gynnar både 

den närstående och den anhöriga. Svårigheter i att acceptera sjukdomen och behovet av stöd 

finns. Den anhöriga vårdar många gånger den närstående alldeles för länge (Larsen, Normann 

& Hamran, 2017). Längre in i sjukdomsförloppet kan det vara svårt att släppa taget om den 

närstående och den anhöriga ställs då inför svåra etiska frågor (SBU, 2007). Ett moraliskt 

omdöme är till fördel för att en anhörig skall kunna avgöra vad som är etiskt rätt då en individ 

inte är kapabel till att ta egna beslut (Sandman & Kjellström, 2013).  

 

Skam och skuld kan uppstå när en anhörig tagit beslutet att flytta den närstående till vårdhem, 

samt att de inte fullföljt uppdraget som anhörigvårdare. Flytten till vårdhem beror på det 

krävande sjukdomsförloppet då den anhöriga inte förmår att vårda den närstående i hemmet. 

Anhöriga och närståendes välbefinnande gynnas av vårdstödet (Graneheim, Johansson & 

Lindgren, 2013; Hennings, Froggatt & Payne, 2013).  

 

1.6 Teoretisk referensram  

Denna studie har utgått från Imogene Kings systemteori som teoretisk referensram, där 

människan beskrivs ur ett holistiskt perspektiv. Fokus ligger på begreppen människa, hälsa, 

miljö och omvårdnad. Detta för att uppfatta den enskilde individens roll i ett system som 

interagerar med varandra (King, 1981).  

 

Systemteorin avser ett system som är uppbyggd av t.ex. en familj. Familjen består av 

delsystem som är familjemedlemmar. Varje enskild familjemedlem har en betydande roll och 

är följaktligen beroende av varandra. Handlingar påverkar samtliga medlemmar, förlorar en 

del sina förmågor krävs kompensation från övriga familjemedlemmar. Målet för systemet är 

att hålla det samman genom jämnvikt och balans. Om självreglering ej fungerar måste andra 

yttre system kompensera systemet, t.ex. sjukvården (Thorsén, 1992). 
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Kings systemteori fokuserar kring den enskilde människan och dennes unika förmåga att 

uppleva och uppfatta verkligheten. Insikten om en individs personliga upplevelser är viktig 

för förståelsen av olika beteenden samt hur olika människor upplever situationer. Varje 

individ besitter ett ideljag som menar vad individen vill vara, samt jagbilder som innebär 

självuppfattning om sina egenskaper. Även om en person handlar olämpligt skall jagbilden 

aldrig kränkas (King, 1981). 

 

Hälsa innebär samspel mellan människa och miljö och därmed anpassning för att fungera 

socialt i sin personliga roll. Varje person interagerar individuellt med människa och miljö, 

därmed är det betydande att jag som individ förstår den andra individens interaktioner för att 

uppnå välbefinnande. Miljö omfattar både den psykosociala miljön och den fysiska miljön 

(King, 1981). 

 

King har utvecklat en teori om måluppfyllelse kallad GONR (Goal-Oriented Record) som 

bygger på omvårdnadsprocessen (Florin, 2014). Teorin beskriver hur sjuksköterskan 

systematiskt bör utföra specifika moment för en god omvårdad. Momenten innefattar 

insamlade data, probleminventering, målformulering, plan för genomförande, anteckna 

omvårdnadsprocessen och identifiera framtida mål. Patientens delaktighet i samtliga moment 

är av stor vikt (King, 1981).  

 

1.7 Problemformulering  

När en närstående diagnostiseras med demenssjukdom drabbas inte endast den sjuke, även de 

anhöriga drabbas av situationen. Den närstående bor i det tidiga stadiet vanligen hemma 

tillsammans med en anhörig. Detta kan ge upphov till att den anhöriga intar rollen som 

anhörigvårdare, vilket resulterar i att mer tid tillbringas med den närstående och mindre tid 

med vänner, familj samt fritidsintressen (Almberg & Jansson, 2002). Det behövs mer 

kunskap om hur stöd skall ges till anhöriga till som vårdar en närstående med 

demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2018). 

 

1.8 Syfte  

Syftet med studien var att undersöka anhörigas upplevelser av att vårda en närstående med 

demenssjukdom.  
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2. METOD  

2.1 Design  

Denna studie har en deskriptiv design med litteraturstudie som metod. Vetenskapliga 

orginalartiklar har analyserats och sammanställts för att besvara studiens syfte. Metoden 

sammanställer redan befintlig forskning inom området (Polit & Beck, 2004). 

 

2.2 Sökstrategi  

2.2.1 Urval och tillvägagångssätt 

Utifrån svensk MeSH har sökord utformats. Följande sökord har tillämpats: dementia, family 

caregivers, home nursing, experiences, quality of life, life situations, spouse. Sökningen har 

utförts i databaserna Cinahl och Pubmed och presenteras i tabellform, databassökning och 

urval (se tabell 1).   
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Tabell 1. Databassökning och urval.  

Datum Databas Sökord  Utfall Urval 1 Urval 2 

2019-02-05 Pubmed  dementia AND 

family caregivers 

AND experiences 

651 40 7 

2019-02-05 Pubmed  dementia AND home 

nursing AND life 

situations 

225 11 1 

2019-02-05 Pubmed  dementia AND home 

nursing AND 

experience AND 

spouses 

29 6 1 

2019-02-07 Pubmed dementia AND 

family caregivers 

AND quality of life 

AND experience 

255 27 3 

2019-02-07 Pubmed dementia AND 

spouses AND 

experience 

161 24 4 

2019-02-05 Cinahl dementia AND 

family caregivers 

AND experiences 

776 23 0 

2019-02-05 Cinahl dementia AND 

(home nursing or 

home care) AND 

experience AND 

family caregivers 

99 9 2 

 

Urvalet baserades på förutbestämda inklusionskriterier som artiklarna skulle uppfylla för att 

inkluderas i studien. Studierna skulle vara av kvalitativ metod då syftet var att belysa 

upplevelser. De skulle vara skrivna på svenska eller engelska med ett tidsspann mellan 2010–

2019. Personer som inkluderades skulle vara över 18 år. Studierna skulle besvara syftet, vara 

etiskt försvarbara och ha en vetenskaplig kvalitet av medel eller hög karaktär. Vid sökning i 

databaserna gjordes ett första urval genom att författarna läste samtliga titlar. Relevanta titlar 

i förhållande till syfte valdes ut och därefter lästes abstract. Bedömdes abstract relevant lästes 

hela artikeln och med hjälp av inklusionskriterier utfördes ett andra urval där det övervägdes 

om artikeln skulle inkluderas eller inte. Detta resulterade slutligen i 18 artiklar. 
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2.3 Bearbetning och analys  

2.3.1 Kvalitetsanalys  

Kvalitativa artiklar som uppfyllde inklusionskriterier granskades med 

kvalitétsgranskningsmall från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU, 

2014) (se bilaga 1). Mallen omfattade 21 frågor där varje fråga kunde ge ett poäng, fick 

artikeln 14 poäng eller mer inkluderades denna då detta bedömdes av författarna som hög 

eller medel kvalitet. Under bearbetning- och analysfasen föll fem artiklar bort på grund av 

otillräcklig kvalitet, därmed användes slutligen 13 artiklar. En sammanfattning av artiklarna 

presenteras i tabellform (se bilaga 2). 

 

2.3.2 Resultatanalys 

Artiklarna analyserades med stöd utifrån Fribergs (2017) analysmetod för allmän 

litteraturöversikt. Analysmetoden delades in i fyra steg. Först lästes artiklarna i sin helhet 

med fokus på resultaten för en förståelse om vad studien avhandlade. Steg nummer två 

fokuserade på enskilda resultat och faktorer som byggde upp resultatet, ställning till resultat 

togs i relation till den egna forskningsfrågan. Identifiering av nyckelfynd skedde genom 

ställningstagande om vad som framträdde mest i resultatet. I tredje steget gjordes en 

sammanställning av varje studies resultat i en schematisk översikt med hjälp av pappersark. 

Nyckelfynd i samtliga studiers resultat antecknades på pappersarken. I det sista steget 

påträffades likheter och skillnader i de olika studiernas sammanställda resultat. Pappersark 

med likheter sattes samman och skapade fyra övergripande teman samt nio subteman. 

 

2.4 Forskningsetiska överväganden  

I detta examensarbete inkluderades endast vetenskapliga artiklar som har fått etiskt 

godkännande från etiknämnd eller studier som redovisat att etiska överväganden har gjorts. 

Fyra krav skulle vara uppfyllda, därmed måste uppgiftslämnare informerats om forskningens 

syfte och deltagande individen har rätt att bestämma över sin medverkan. Personuppgifter 

förvaras aktsamt och insamlade uppgifter användes endast i forskningssyftet 

(Vetenskapsrådet, 2018). Författarna till detta arbete har analyserat artiklarna utan att 

medvetet involvera egna åsikter eller värderingar.  

 

3. RESULTAT  

Efter analys av 13 vetenskapliga artiklar utformades fyra teman och nio subteman som 

redovisas i tabellform (se tabell 2). 
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Tabell 2. Teman och subteman.  

Tema  Subtema  

Livssituationen får en vändning Nya rollen  

 Relationer förändrades 

Sjukdomen förändrade vardagen Personlighetsförändringar 

 Livet anpassades 

Anhörigas upplevelser av hälsan Fysiska hälsan 

 Psykiska påfrestningar  

 Oro inför framtiden 

Vikten av kunskap och stöd för en god 

omvårdnad 

Kunskap och information  

 Formellt stöd 

 

3.1 Livssituationen får en vändning  

Med temat livssituationen får en vändning avses hur den anhörigas liv förändrades då en 

närstående drabbades av demenssjukdom. Situationen skapade nya roller som medförde 

svårigheter i livet.   

 

3.1.1 Nya rollen  

När en närstående diagnostiserades med demenssjukdom tilldelades den anhöriga rollen som 

vårdare. Detta medförde förändrade ansvarsområden i familjen och den anhöriga ansvarade 

nu över majoriteten av hushållssysslorna (Lethin, Hallberg, Karlsson & Janlöv, 2015; 

Tuomola, Soon, Fisher & Yap, 2016; Bjørge, Sæteren & Ulstein, 2019; Esandi, Nolan, Alfaro 

& Canga-Armayor, 2017). Samtidigt som den anhöriga utförde rollen som vårdare var 

vardagen tvungen att fortlöpa, hemmet och arbetet skulle skötas (Oyebode, Bradley & Allen, 

2013). Att acceptera den nya rollen som vårdare kunde vara motvilligt, samt att den 

närstående var sjuk, vilket skapade svårigheter i vardagen (Tuomola et al., 2016; Esandi et 

al., 2017). Det sociala livet försvann när rollen som anhörigvårdare tilldelades (Tretteteig, 

Vatne & Rokstad, 2017b; Bergman, Graffic, Eriksdotter, Fugl-Meyer & Schuster, 2016; 

Tuomola et al., 2016). Den stora förändringen gav en känsla av att livet stannade 

(O’shaughnessy, Lee & Lintern, 2010).  

“So now, I have to do everything that he used to do for me, just like payback time.” 

(Tuomola et al., 2016, s 166). 

Den nya rollen krävde att den anhöriga tvingades organisera dagen och utföra samtliga 

sysslor i hemmet, till exempel städa, laga mat och betala räkningar. Detta krävde energi och 

ork (Tretteteig et al., 2017b; Bergman et al., 2016). Att ständigt behöva uppfylla den 
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närståendes behov gjorde att anhörigas behov åsidosattes samt att identiteten speglades i 

rollen som anhörigvårdare (O’shaughnessy et al., 2010). Att ensam vårda en närstående var 

krävande, kraven på anhöriga ökade när ansvaret över livssituationen blev större (Tuomola et 

al., 2016; O’shaughnessy et al., 2010).  

I think I’m a dab hand [skilled operator] now. I cook everything, and weekends I try to do as 

much housework as possible, but it is difficult.”  

(Oyebode et al., 2013, s 160). 

Trots att rollen som anhörigvårdare medförde negativa konsekvenser försökte anhöriga finna 

glädje i att kunna vårda en närstående. Med uppskattning från den närstående samt känslan av 

att vara behövd ökade motivationen till att fortsätta vårda (O’shaughnessy et al., 2010; Bjørge 

et al., 2019).  

“. . . Deep down, he knows he really needs me. He understands, and he is better at telling me 

he loves me.’’  

(Bjørge et al., 2019, s 235).  

 

3.1.2 Relationer förändrades  

Anhöriga upplevde känslor av förlust av den närstående på grund av beteendeförändringar 

som demenssjukdomen gav (Oyebode et al., 2013; Tretteteig et al., 2017b; Tuomola et al., 

2016; Bjørge et al., 2019; O’shaughnessy et al., 2010). Partnerskapet brast och förlust av 

närhet och intimitet i förhållandet mellan makar blev påtagligt. Anhöriga vars partner 

drabbats av demenssjukdom fick rollen som vårdare men var samtidigt tvungna att behålla 

rollen som älskare. Detta gav negativa konsekvenser på partnerskapet (Oyebode et al., 2013; 

Bergman et al., 2016; Bjørge et al., 2019; A. Stokes, Combes & G. Stokes 2014). Anhöriga 

upplevde att den närstående slutade bry sig om familjen och vardagen (Tretteteig et al., 

2017b; Bjørge et al., 2019).  

“It is weird. One day you have your husband and the next you don't. Then you have another 

person.”  

(Bjørge et al., 2019, s 234). 

Familjemedlemmar fann svårigheter i att acceptera diagnosen vilket medförde brist på 

kommunikation och hjälp från andra anhöriga. Detta var en bidragande faktor till konflikter i 
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familjerelationen (Tatangelo, Macleod, McCabe & Konis, 2017; Tatangelo, McCabe, 

Macleod & You, 2018). Familjemedlemmar tog avstånd på grund av svårigheter att hantera 

den nya situationen (A. Stokes et al., 2014).  Bristande förtroende till andra 

familjemedlemmars förmåga att vårda den närstående redovisades som ett hinder för att 

erhålla hjälp och stöd (Tatangelo et al., 2017; O’shaughnessy et al., 2010). 

 

3.2 Sjukdomen förändrade vardagen   

Med temat sjukdomen förändrade vardagen avses hur anhöriga upplevde att 

demenssjukdomen utformade tillvaron. Anhöriga tvingades anpassa vardagen efter den 

närståendes behov.   

 

3.2.1 Personlighetsförändringar  

Personlighetsförändringar var typiska för den närstående med demenssjukdom. Ett beteende 

som sjukdomen kunde medföra var svartsjuka, detta skapade svårigheter i sociala 

sammanhang då den närstående inte längre uppfattade relationer i en vänskapskrets och 

missuppfattade därmed situationen (Tretteteig, Vatne & Rokstad, 2017a; Oyebode et al., 

2013; Bjørge et al., 2019). Det var inte ovanligt att skämmas över sin make eller maka i 

sociala sammanhang (Tuomola et al., 2016; Bjørge et al., 2019), den närstående kunde 

glömma att betala i affären och situationen uppfattades av omgivningen som stöld (Oyebode 

et al., 2013). Den närstående med demenssjukdom kunde uppfatta situationer förvrängda och 

till exempel anklaga den närstående för att ha stulit pengar eller varit otrogen. Detta beteende 

gav anhöriga känslan av irritation samt frustration (Bjørge et al., 2019). Den närståendes 

personlighetsförändringar kunde orsaka irritation hos den anhöriga, vilket medförde 

upplevelser av dåligt samvete på grund av medvetenheten om sjukdomen (A. Stokes et al., 

2014).  

“… and sometimes he gets jealous too. If I have guests, who he has known for years, then all 

of a sudden, then he doesn't recognize them, and he gets so jealous. Yeah, sometimes I think 

he believes there are other men, just because I talk nicely to them.”  

(Bjørge et al., 2019, s 235).  

 

3.2.2 Livet anpassades  

Anhöriga ville anpassa vardagen till sjukdomen för att fortsätta leva normalt, små 

förändringar gav goda förutsättningar för att till exempel kunna umgås med vänner. Det var 

behändigare att bjuda hem folk, än att bli bortbjuden (Tretteteig et al., 2017a). Anhöriga 
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försökte anpassa livet efter sjukdomen genom att låta den närstående utföra sysslor i hemmet 

för att bibehålla funktioner. Den anhöriga var tvungen att kontrollera att saker blev korrekt 

utförda och att den närstående hade sina tillhörigheter när hemmet lämnades, detta krävde tid 

och tålamod (Esandi et al., 2017; A. Stokes et al., 2014; O’shaughnessy et al., 2010).  

En betydande förändring som rapporterades av anhöriga var vikten av rutiner i vardagen 

(Tretteteig et al., 2017a; Esandi et al., 2017). Planering för dagen skapades och anpassades 

utifrån den närståendes behov (Esandi et al., 2017). 

“Now my mum keeps an eye on dad. She is always alert. Anytime he goes out she makes sure 

that he’s taken his wallet, the keys, some money... she controls everything.”  

(Esandi et al., 2017, s 62).  

 

3.3 Anhörigas upplevelser av hälsan 

Med temat anhörigas upplevelser av hälsan avses hur demenssjukdomen påverkade den 

anhörigas upplevda fysiska och psykiska hälsotillstånd.  

 

3.3.1 Fysiska hälsan 

Den anhöriga upplevde brist på privatliv och hälsan blev förbisedd. Att uppfylla egna behov 

kom i andra hand, allt kretsade kring vård och tillfredsställelse för den närstående (Ali & 

Bokharey, 2015; Tatangelo et al., 2018). Anhöriga var medvetna om att fysisk aktivitet och 

hälsosam mat var förutsättningar för en god hälsa men orken fanns sällan (Tatangelo et al., 

2018). Möjligheten att utföra fysisk aktivitet och fritidsintressen krävde mycket planering för 

den anhöriga (Bergman et al., 2016). 

 

Argumentationer och konflikter i relationer tog upp mycket tid av vardagen, detta medförde 

att mindre tid ägnades åt fritid (Ali & Bokharey, 2015; Esandi et al., 2017). Tidsbristen 

orsakade att anhöriga förlorade fritidsintressen och aktivitetsnivån sjönk (Ali & Bokharey, 

2015). För att bibehålla motivationen till att vårda den närstående gav fritidsintressen en god 

inverkan. Fritiden kunde spenderas på långa promenader eller ensamma joggingrundor 

(Bergman et al., 2016).  
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“My jogging keeps me in shape. To be alone with myself, just to run, gives me a wonderful 

feeling of just being. I clear my brain, thinking of nothing and I just run. It is my way of 

surviving… I have always found peace in running; it strengthens me mentally and I will cope. 

I have to be in shape, both physically and mentally.”  

(Bergman et al., 2016, s 346).  

 

3.3.2 Psykiska påfrestningar 

Sömnlösa nätter var frekventa hos anhöriga då den närstående distraherade nattsömnen 

genom att vandra runt i huset eller slå på dörren. Sömnbristen upplevdes frustrerande (Ali & 

Bokharey, 2015). Tid för återhämtning var minimal då arbetet och hushållssysslor skulle 

utföras under dagarna (Tretteteig et al., 2017b; Tuomola et al., 2016). Dessutom skapade den 

ständiga oron sömnsvårigheter och utmattning, vilket medförde att de dagliga rutinerna 

rubbades (Tatangelo et al., 2018), ensamtiden var därför viktig att endast tillägna åt vila och 

återhämtning (Tretteteig et al., 2017b; Ali & Bokharey, 2015; Bergman et al., 2016).  

“My father’s illness often gave me sleepless nights. He used to constantly knock at my door 

at midnight after every few minutes and then started wandering in the home that was quite 

distressing and frustrating. I started remaining so worried that couldn’t take proper sleep, 

sometimes for many days at a stretch. When I got up in the morning, I felt tired, frustrated, 

and irritable due to sleep deficiency that led to a disturbed routine for the entire day.”  

(Ali & Bokharey, 2015, s 6-7).  

Ständiga känslor av sorg, oro och skuld dominerade (Ali & Bokharey, 2015; Oyebode et al., 

2013; Bergman et al., 2016; Tuomola et al., 2016), vilket resulterade i att anhöriga upplevde 

begränsningar (Bergman et al., 2016). Känslan av isolering och ensamhet var påtaglig (Lethin 

et al., 2015; Tatangelo et al., 2018; A. Stokes et al., 2014). 

 

Anhöriga beskrev oro när den närstående lämnades ensam i hemmet (Ali & Bokharey, 2015; 

Lethin et al., 2015; Tretteteig et al., 2017b; Bergman et al., 2016; Bjørge et al., 2019; Esandi 

et al., 2017). Oro över den närståendes säkerhet dominerade då sjukdomen orsakade 

svårigheter i förståelsen för vad som kunde skada (Oyebode et al., 2013; O’shaughnessy et 

al., 2010), det kunde vara en varm ugn eller kokande vatten (O’shaughnessy et al., 2010; 

Bergman et al., 2016). Dåligt samvete uppstod ofta då den närstående lämnades ensam, samt 

när det inte fanns tid för aktivitet (Tretteteig et al., 2017b).  
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“When I try to go away, if only to the store, I feel worried. I am worried that something might 

happen at home and I am not there. One time... she wanted to bake and I had to save the 

burnt cake from the oven...” 

(Bergman et al., 2016, s 345). 

 

3.3.3 Oro inför framtiden 

Oro, rädsla och osäkerhet var dominerande känslor vid tankar om framtiden och om hur länge 

den anhöriga kunde bevara rollen som vårdare (Lethin et al., 2015; Tatangelo et al., 2018; 

O’shaughnessy et al., 2010). Anhöriga beskrev oro över om något skulle hända en själv då 

det inte fanns någon annan som skulle ta hand om den närstående (Tatangelo et al., 2018). 

Det var svårt att se en framtid tillsammans med sin partner när denne drabbats av 

demenssjukdom (Oyebode et al., 2013; Tuomola et al., 2016; A. Stokes et al., 2014). 

Anhöriga föreställde sig en så hemsk framtid att tvivel fanns på att överleva den (Ali & 

Bokharey, 2015), vissa anhöriga uppgav självmordstankar (Lethin, 2015). Man tog en dag i 

taget och tänkte inte på vad som skulle kunna ske i framtiden eller vad som hade skett i de 

förflutna (O’shaughnessy et al., 2010).   

“I don’t know whether I sort of push it down, and . . . try not to think of what is coming, the 

future . . .. . .. And trying hard not to look too much at what happened in the past. And just 

cope with day-to-day things and not look too far ahead. That’s one thing I definitely try not to 

do. Is not look far ahead – I know what’s coming, but.” 

 (O’shaughnessy et al., 2010, s 247).  

 

3.4 Vikten av kunskap och stöd för en god omvårdnad   

Med temat vikten av kunskap och stöd för en god omvårdnad avses hur bristen på kunskap 

och information skapade svårigheter för en god omvårdnad av den närstående samt hur 

formellt stöd underlättade omvårdnaden.  

 

3.4.1 Kunskap och information 

Flertalet anhöriga uppgav bristande information och kunskap om rollen som anhörigvårdare, 

vilket resulterade i svårigheter att anpassa vardagen till att vårda en närstående (Tatangelo et 

al., 2017; A. Stokes et al., 2014; O’shaughnessy et al., 2010). Dilemmat att hantera 

förändrade beteenden hos den närstående var påtagligt. Utan förberedande information och 

kunskap om sjukdomen fick tiden ge erfarenheter. Mycket tid tillägnades åt att söka 
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information om stöd (A. Stokes et al., 2014). Med förkunskap förstod den anhöriga att 

beteendeförändringarna berodde på sjukdomen och kunde därmed enklare acceptera 

omställningar som skedde i relationen (Bjørge et al., 2019).  

“If I’d have had that book, if they’d have given me that a few years earlier it would have 

helped that would . . . told you about her behaviour . . . everything, in the mirrors 

[hallucinations] and starting to get violent.”  

(A. Stokes et al., 2014, s 65).  

 

3.4.2 Formellt stöd 

Dagvård gav positiv inverkan på relationen mellan den anhöriga och närstående. Den 

närstående stimulerades under dagarna vilket medförde ett beteende som uppfattades 

trevligare, denne blev mer tålmodig, gladare samt tröttare vilket gav förbättrad nattsömn för 

båda parterna. Dagvården skapade trygghet och underlättade generellt i den anhörigas vardag 

genom att stödja de utmanande uppgifterna som anhöriga hade (Tretteteig et al., 2017a; 

Tretteteig et al., 2017b). Utan dagvård eller hjälp i hemmet hade den närstående behövt flytta 

till ett vårdboende (Tretteteig et al., 2017a; Esandi et al., 2017). Dagvård gav goda 

förutsättningar för anhöriga att hantera vardagen och möjlighet till att uppfylla sina egna 

behov (Bergman et al., 2016; Tuomola et al., 2016). Vissa anhöriga använde inte stödtjänster 

då de kände en skyldighet att själva vårda sin närstående (Tatangelo et al., 2018). Vissa var 

tvungna att kämpa för att få stöd och hjälp till sig själva och sin närstående (Lethin et al., 

2015). Anhöriga upplevde svårigheter att kommunicera och samarbeta med formell vård, 

detta resulterade i upplevelser av övergivenhet (Esandi et al., 2017). 

 

“The day care means a lot. It gives me at least two days a week to do what I want. I can pay 

some attention to my own needs as I usually use all my time to attend to his needs.”  

(Tretteteig et al., 2017b, s 7).  

 

Skuldkänslor upplevdes när den närstående lämnades på dagvård. Oro över att den närstående 

skulle känna sig övergiven samt att inte veta hur den närstående mådde i en annorlunda miljö 

(Lethin et al., 2015; Tretteteig et al., 2017a). Trots skuldkänslor kunde den anhöriga slappna 

av när den närstående befann sig på dagvård (Lethin et al., 2015). Den krävande situationen 
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som anhörigvårdare underlättades av samtal i stödgrupper för att få insikt om att inte vara 

ensam (Bergman et al., 2016; Tatangelo et al., 2018; A. Stokes et al., 2014).  

 

4. DISKUSSION  

Efter sammanställning av 13 vetenskapliga artiklar framkom fyra teman; livssituationen får 

en vändning, sjukdomen förändrade vardagen, anhörigas upplevelse av hälsan och vikten av 

kunskap och stöd för en god omvårdnad. Anhöriga upplevde den förändrade livssituationen 

krävande. Nya roller samt förändrade familjerelationer orsakade svårigheter i livet. 

Demenssjukdomen orsakade personlighetsförändringar som tvingade den anhöriga att 

anpassa vardagen efter den närstående. Anhörigas fysiska och psykiska hälsotillstånd 

påverkades negativt av situationen. Anhöriga upplevde att oroskänslor dominerade över den 

närstående samt i tankar om framtiden. Brist på information och kunskap orsakade 

svårigheter i omvårdnaden av den närstående. Vikten av stöd i vardagen framkom.  

 

4.1 Resultatdiskussion  

4.1.1 Livssituationen får en vändning  

När en närstående drabbades av demenssjukdom vände livet, den nya rollen som 

anhörigvårdare innebar ökade krav och ansvaret över vardagen blev större. Den anhöriga 

skulle tillfredsställa den närstående och samtidigt utföra hushållsuppgifter vilket resulterade i 

att den egna hälsan åsidosattes då tid för de egna behoven inte fanns. Resultatet anses vara 

rimligt då Almberg & Jansson (2002) menar att tiden med vänner, familj och fritidsintressen 

minskar då den anhöriga intar rollen som vårdare. Under försämringen av Alzheimers 

sjukdom utvecklas apati och konversationer brister (SBU, 2008), symtom som sjukdomen 

förorsakar leder till att den närståendes förmågor går förlorade och enligt King (1981) skulle 

detta orsaka ojämnvikt i familjen. Ur ett systemteoretiskt perspektiv innebär detta att en 

anhörig blir tvungen att kompensera den närståendes förlorade förmågor för att inte familjen 

skall falla. Den anhöriga kompreserar förmågorna genom att utföra samtliga sysslor i hemmet 

och ansvarar samtidigt över den närståendes välbefinnande. Sjukdomsförloppet medför att 

den närstående förlorar förmågan att ta egna beslut. I detta skede är moraliskt omdöme 

väsentligt då den anhöriga skall avgöra vad som är etiskt rätt i beslut om den närstående 

(Sandman & Kjellström, 2013).  
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Anhöriga upplevde att den nya rollen gav negativa konsekvenser på vardagen samt hälsan. 

Tidsbrist var frekvent, tid ägnades åt hushållssysslor och till att tillfredsställa den närstående 

vilket resulterade i att tid för fritidsintressen eller umgänge med vänner var obefintligt. Detta 

är rimligt att anta då Lewis (2015) menar att den anhörigas vardag tillbringas till att vårda den 

närstående, vilket resulterar i begränsningar och att fritiden försummas. De negativa 

konsekvenserna på vardagen och hälsan kan möjligtvis orsakas av begränsningarna.  

Negativa konsekvenser av rollen som anhörigvårdare var frekvent. Trots detta försökte 

somliga anhöriga finna positiva aspekter av rollen som anhörigvårdare. Med god respons från 

den närstående upplevde anhöriga att motivationen till att fortsätta vårdandet ökade. Utifrån 

King (1981) systemteorin innebär detta att den närståendes tacksamhet påverkar samtliga 

familjemedlemmar och därmed gynnas den anhörigas välmående.  

 

Familjemedlemmar upplevde att relationer förändrades negativt, detta på grund av 

svårigheter att hantera situationen som uppstod av demenssjukdomen. En bidragande faktor 

var bristande kommunikation samt bristande förtroende mellan familjemedlemmar. 

Problematik i relationen mellan maka och make framstod som det främsta dilemmat, att 

behålla en förälskelse och samtidigt ha rollen som vårdare gjorde att relationen förändrades. 

SBU (2008) menar att Alzheimers sjukdom medför symtom som apati samt urin- och 

avföringsinkontinens. En möjlig förklaring till det bristande partnerskapet och den förändrade 

relationen kan orsakas av sjukdomens symtom.  

 

4.1.2 Sjukdomen förändrade vardagen  

Demenssjukdomen orsakade personlighetsförändringar hos den närstående vilket var en 

betydande faktor till den förändrade vardagen. Att acceptera dessa personlighetsförändringar 

upplevdes svårt och motvilligt. För att skapa en hanterbar vardag tvingades anhöriga anpassa 

vardagen efter den närstående och dennes behov. Det förändrade beteendet skapade ofta 

obekväma situationer i sociala sammanhang som den anhöriga hade svårt att hantera. 

Anhöriga upplevde att känslor av frustration och irritation utlöses när den närstående 

handlade olämpligt, dessa känslor är rimliga då bristande sjukdomsinsikt är ett vanligt 

symtom vid demens (Dehlin & Rundgren, 2014).  

 

Anhöriga upplevde samtidigt dåligt samvete när frustration och irritation uppstod, detta på 

grund av medvetenheten om sjukdomen och dess symtom. King (1981) sätter den enskilde 

individen i fokus och menar att alla har en unik förmåga att uppleva och uppfatta 
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verkligheten. En person som drabbats av demenssjukdom kan uppleva verkligheten samt 

situationer förvrängda. Trots att den närstående omedvetet handlar olämpligt i en situation, 

bör jagbilden aldrig kränkas. Anhöriga upplevde att en partner med demenssjukdom 

utvecklade svartsjuka vilket orsakade frustration. Därmed skall jagbilden accepteras då alla 

individer besitter en unik verklighetsuppfattning. Demenssjukdomen kan därmed förändra 

verklighetsuppfattningen och orsaka ett olämpligt handlande, till exempel svartsjuka.  

 

4.1.3 Anhörigas upplevelser av hälsan  

Enligt Socialstyrelsen (2015) kan den drastiska förändringen i vardagen orsaka psykiska 

påfrestningar och påverka hälsan negativt. Anhöriga upplevde att den fysiska samt psykiska 

hälsan påverkades negativt av att vårda en närstående med demenssjukdom. Ur ett 

systemteoretiskt perspektiv kan den närståendes demenssjukdom komma att utveckla ohälsa 

hos den anhöriga då en familjemedlems mående påverkar samtliga medlemmar (King, 1981).  

I samband med att vardagen förändrades och en ny roll som vårdare tilldelades var psykiska 

påfrestningar frekvent. Oroande tankar och känslor bidrog till sömnproblematik för den 

anhöriga. Sömnproblematik var ett oväntat resultat men kan sannolikt orsakas av det 

krävande vårdbehovet som demenssjukdomen medför. Utifrån King´s (1981) 

systemteoretiska perspektiv är det rimligt att den anhörigas psykiska ohälsa orsakas av den 

närståendes demenssjukdom.  

 

Sömnbrist och övriga psykiska påfrestningar resulterade i svårigheter för den anhöriga att 

finna tid och ork för fysisk aktivitet, trots medvetenheten om vikten för välbefinnandet. 

Många anhöriga förlorade sina fritidsintressen på grund av tidsbrist. All tid ägnades åt den 

närstående, ensamma timmar ägnades åt återhämtning. Som anhörig är det viktigt att få stöd 

och hjälp i dessa situationer. När den närståendes förmågor går förlorade, menar King (1981) 

att en anhörig måste kompensera förmågorna för att inte familjen skall falla. Förmår inte den 

anhöriga att utföra detta bör den anhöriga ur ett systemteoretiskt perspektiv erhålla formellt 

stöd. Enligt Socialstyrelsens (2017) nationella riktlinjer skall anhöriga erbjudas stödinsatser 

utifrån individens behov. Dock gäller riktlinjerna endast i Sverige och slutsatser utifrån 

nationella riktlinjer kan ej tas i relation till övriga länder. Stödinsatser tillägnat anhöriga är 

lämpligt i samtliga länder för att underlätta vardagen.  
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Anhöriga upplevde negativa tankar och känslor, oroskänslor dominerade och även vid tankar 

om framtiden. Detta är rimligt att anta då sorg- oro- och skuldsyndromet kan uppstå till följd 

av den närståendes demenssjukdom (Lindqvist, 2015).  

 

4.1.4 Vikten av kunskap och stöd för en god omvårdnad  

Samtliga demenssjukdomar är omfattande diagnoser och för att hantera den förändrade 

situationen krävs förkunskap som underlättar i sjukdomens försämrande process (Cross et al., 

2018). Anhöriga upplevde att förkunskap om demenssjukdomen och omvårdnad gav goda 

förutsättningar för relationen och omvårdnaden till den närstående. Dock var upplevelsen av 

brist på kunskap och information frekvent, som till följd skapade svårigheter i vardagen. 

Enligt socialstyrelsen (2017) bör hälso- och sjukvårdspersonal regelbundet utbildas inom 

ämnet demenssjukdomar. Att som sjuksköterska förmedla väsentlig kunskap är av stor vikt  

för att underlätta den anhörigas samt närståendes förändrade livssituation.  

 

Kunskap om demenssjukdomen underlättade för anhöriga att acceptera förändringar som 

utvecklades under sjukdomen. Enligt King (1981) är vikten av förståelse för individens unika 

upplevelser stor, därmed bör den anhöriga förstå den närståendes interaktioner och hur detta 

kan utvecklas under sjukdomsförloppet i syfte att uppnå välbefinnande hos den närstående. 

Kunskap kan därmed gynna omvårdanden av den närstående. Enligt 10 § i 5 kap. av 

Socialtjänstlagen (2001:453) skall Socialnämnden erbjuda stöd till anhöriga som vårdar en 

närstående med långvarig sjukdom. Stöd i vardagen är av stor vikt. Anhöriga upplevde att 

dagvård underlättade i vardagen och medförde positiv inverkan på den närståendes 

välbefinnande, stödet gav även tid för den anhöriga att tillgodose egna behov. Utifrån ett 

systemteoretiskt perspektiv kan formellt stöd gynna den närstående och därmed den 

anhörigas välmående (King, 1981).  

 

Ett tidigt ingripande av formellt stöd ger goda förutsättningar för framtida situationer och 

gynnar både den anhöriga och den närstående (Larsen et al., 2017). King´s teori GONR bör i 

ett tidigt skede av sjukdomen tillämpas för att utforma vårdplanering av den närstående samt 

stöd för den anhöriga. Omvårdnadsprocessen skulle skapa förutsättning för en god 

omvårdnad av den närstående samt stöd till den anhöriga. Dock är processen att inse behovet 

av stöd ibland utdragen (Dehlin & Rundgren, 2014), detta kan orsaka svårigheter för 

vårdplanering och kan därmed vara en orsak till att stöd i vardagen ofta tillämpas senare än 
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önskat. Den motvilliga insikten om behovet av stöd skulle även kunna orsakas av oroskänslor 

över den närstående när denne lämnades på dagvård, då det enligt SBU (2007) kan vara svårt 

att släppa taget om den närstående längre in i sjukdomens process.  

 

4.2 Metoddiskussion  

Författarna valde att genomföra en litteraturstudie utifrån kvalitativa originalartiklar då syftet 

var att belysa upplevelser. Med litteraturstudie som metod skapas en bred uppfattning om 

anhörigas upplevelser, i jämförelse med en egen intervjustudie där antalet deltagare hade 

begränsats. Resultatet hade därmed inte varit överförbart i samma utsträckning. Kvalitativa 

studier var passande då upplevelser skulle undersökas (Friberg, 2017). 

 

Sökorden som utformats utifrån Svensk MeSH tillämpades då de har relevans till studiens 

syfte. Databaserna Cinahl och PubMed användes eftersom de är inriktade på 

omvårdnadsforskning, dock hade fler databaser kunnat tillämpas för att inte riskera att 

författarna skulle gå miste om relevanta studier. Urvalsstrategin bygger på studiernas titlar 

som bedömer om abstracten skulle läsas eller inte. Detta kunde vara en nackdel i risken för 

bortfall av relevanta studier och kan därmed påverka tillförlitligheten. Trots att inte titeln 

besvarade studiens syfte, skulle innehållet kunna göra det.  

 

Inklusionskriterier fastställdes innan databassökningen påbörjades för att endast inkludera 

relevanta artiklar. Författarna valde att använda artiklar publicerade mellan åren 2010–2019 

för att endast analysera relativt ny forskning. Dock behöver inte ny forskning ge högre 

tillförlitlighet i relation till författarnas syfte då studien belyser upplevelser. Detta innebär att 

årsspannet eventuellt inte var nödvändigt för resultatets relevans, men tillämpades trots det 

för att begränsa tillgången på material. Författarna valde att endast inkludera vuxna deltagare 

över 18 år då upplevelser mellan barn och vuxna kan variera. Därmed kan resultatet endast 

överföras till vuxna. Samtliga inkluderade artiklar var godkända av etisk kommitté för att 

garantera att deltagarnas medverkan behandlas respektfullt.  

 

Studier från olika delar av världen analyserades vilket gav en fördel för ett bredare perspektiv 

och därmed resultat. Dock kan familjeförhållanden och normer skilja sig åt i olika länder som 

skapar olika förutsättningar för anhöriga vilket kan ha påverkat resultatets giltighet.  

.  
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Utifrån Fribergs analysmetod som tillämpades i dataanalysen uppmärksammandes det 

utmärkande från varje enskild studie, vilket sedan kunde jämföras med övriga analyserade 

studier. Författarna valde att enskilt läsa samtliga 13 artiklar för att inte gå miste om 

information. Analysen utfördes sedan gemensamt där författarnas uppfattningar sattes 

samman. Detta ökade studiens tillförlitlighet. 

 

Kvalitetsbedömningsmallen från SBU (2014) användes för att bedöma kvalitén på varje 

enskild studie, studier av medel eller hög kvalitet inkluderades. Fem uteslöts på grund av 

otillräcklig kvalitet, detta ökade tillförlitligheten.  

 

Möjliga tolkningsfel under dataanalysen kan ha uppstått vid översättning från engelska till 

svenska, detta kan ha påverkat författarnas uppfattning av resultatet och därmed minskat 

tillförlitligheten. Författarna försökte under dataanalysen vara medvetna om sina tidigare 

kunskaper om anhörigas upplevelser och därmed undvika egna tolkningar. Resultatet skulle 

vara objektivt men kan inte garanteras eftersom omedvetna tolkningar kan ha skett. 

Författarna har valt att använda citat från studiernas intervjuer för att öka resultatets 

tillförlitlighet. Detta kan inte garanterats eftersom omedvetna tolkningar kan ha skett. 

Författarna har valt att använda citat från studiernas intervjuer för att öka resultatens 

trovärdighet.  

Studiens resultat kan användas i syfte att informera hälso- och sjukvårdspersonal om vikten 

av stöd till anhöriga som vårdar en närstående med demenssjukdom. Studien kan även 

användas som grund till vidare forskning inom ämnet. Överförbarheten kan även lämpas till 

anhöriga som tilldelas rollen som anhörigvårdare för att finna information om situationen.  

 

4.3 Slutsats  

Att vårda en närstående med demenssjukdom medför en förändrad livssituation med 

krävande utmaningar. Anhöriga tvingas förändra livet och anpassa vardagen efter 

demenssjukdomen. Anhöriga upplever psykisk såväl fysisk ohälsa som resultat av 

anhörigrollen. Att erhålla formellt stöd underlättar vardagen och tidigt stöd bör därför 

tillämpas. Familjerelationer förändras och äktenskapsförhållandes påverkas markant. 

Bristande kunskap och information kan vara en betydande orsak till samtliga svårigheter och 

upplevd ohälsa, tillgången på information bör underlättas.   
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BILAGA 1 
Författare 

Land  

År  

Tidskrift 

Titel Syfte  Metod 

Analys  
Urval 

 

Resultat  Kvalitet 

Etisk 

gransk-

ning 

Lethin, C., 

Rahm 

Hallberg, I., 

Karlsson, S. 

& Janlöv, A-

C. 

Sverige   

2015 
 

Scandinavian 

Journal of 

Caring 

Sciences.  

Family 

caregivers 

experiences 

of formal 

care when 

caring for 

persons 

with 

dementia 

through the 

process of 

the disease 

 

 

Att 

undersöka 

anhörig-

vårdares 

upplevelser 

av formell 

vård vid 

vård av en 

närstående 

med 

demens-

sjukdom 

genom 

sjukdoms-

förloppet.   

 

Kvalitativ 

studie.  
Fokus-

grupp-

intervjuer 

med 4-7 

deltagare i 

varje 

grupp som 

analyseras 

med 

innehålls-

analys.   

 

  

23 makar och 

vuxna barn 

till en 

närstående 

med demens-

sjukdom 

deltog. 13 

kvinnor och 

10 män.  
 

Deltagarna 

rekryterades 

från 4 olika 

kommuner av 

en demens-

sjuksköterska.  

 

Att vara 

anhörigvårdare 

kräver 

individanpassat stöd 

av formell vård till 

den demenssjuke. 

Formella vården 

bör finnas som stöd 

tidigt i 

sjukdomsförloppet 

för att klara av 

vardagen som 

anhörig.  

 

Hög  
 

Godkänd 

av etisk 

kommitté 

Ali, S. & 

Bokharey, Z. 

I. 

Pakistan  
2015 
 

QualitativeSt

udies on 

Health and 

Well-being 

Maladap-

tive 

cognitions 

and 

physical 

health of 

the 

caregivers 

of 

dementia: 

An 

interpret-

ative 

phenome-

nological 

analysis 

 

 

Att 

undersöka 

anhörig-

vårdares 

livsupp-

levelser 

samt tankar 

kring den 

fysiska 

hälsan vid 

vård av en 

närstående 

med 

demens-

sjukdom. 

 

Kvalitativ 

studie.   
Halvstruk-

turerade 

indivi-

duella 

intervjuer 

spelades in 

på band 

och 

transkribe-

rades. 

Tolknings-

feno-

menolo-

gisk analys 

tillämpa-

des. 

 

8 anhörig-

vårdare till en 

närstående 

med 

demenssjuk-

dom deltog. 3 

kvinnor och 5 

män. 

 

Deltagarna 

rekryterades 

av en 

psykolog.  

 

Anhörigvårdare bär 

ett stort ansvar och 

måste ensam vårda 

den demenssjuke. 

Brist på stöd 

orsakar fysisk 

ohälsa, främst 

sömnstörningar och 

trötthet. Brist på 

information skapar 

ohälsosamma 

tankar och 

irritation.  

 

 

Medel 

 

Godkänd 

av etisk 

kommitté  

 

Tretteteig, S., 

Vatne, S. & 

Rokstad, A. 

M. 
 

Norge 
2017 
 

Journal of 

Multidiscipli

nary 

Healthcare 

Meaning in 

family 

caregiving 

for people 

with 

dementia: a 

narrative 

study about 

relation-

ships, 

values, and 

motivation, 

and how 

day care 

influences 

these 

factors 

 

Att få 

kunskap om 

anhörig-

vårdarens 

upplevelser 

av rollen 

som vårdare 

samt 

erfarenhet 

av dagvård.  

 

Kvalitativ 

studie.  
Indivi-

duella 

inspelade 

intervjuer 

utfördes 

och 

analysera-

des enskilt 

med 

narrativ 

metod och 

en 

fallstudie.  

 

5 makar och 

vuxna barn 

till en 

närstående 

med 

demenssjuk-

dom deltog. 3 

kvinnor och 2 

män.  
 

Deltagarna 

blev 

tillfrågade 

efter 

medverkan i 

en annan 

studie.  

 

Det är svårt men 

viktigt att tillgodose 

sina egna behov och 

samtidigt den 

demenssjukes 

behov. Med 

dagvård förbättras 

situationen och 

motivationen hos 

anhörigvårdaren 

förstärks.  

 

Medel  
 

Godkänd 

av etisk 

kommitté  
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Oyebode, J 

R., Bradley, 

P. & Allen, J. 

L.  
 

England  
2013 
 

Qualitative 

Health 

Research   

Relatives’ 

Experiences 

of Frontal-

Variant 

Frontotemp

oral 

Dementia 
 

 

Att 

undersöka 

anhörigas 

upplevelser 

av en 

närstående 

med 

frontallobs-

demens och 

hur det 

påverkar 

livs-

situationen.  

 

Kvalitativ 

studie.  
Inspelade 

intervjuer 

som 

transkri-

berades 

och analy-

serades 

enskilt 

med 

tolknings-

fenomenolo
gisk analys.  
 

 

6 makar och 

vuxna barn 

till en 

närstående 

med 

demenssjuk-

dom deltog. 2 

kvinnor och 4 

män. 

 

Deltagarna 

rekryterades 

genom 

personal som 

arbetar med 

demenssjuka. 

 

Känslan av att 

förlora relationen 

till den närstående 

är stark och medför 

en stor förändring i 

vardagen. Med 

tiden kommer 

erfarenheter som 

hjälper den 

anhöriga att agera i 

olika situationer.  

 

Hög  
 
Godkänd 

av etisk 

kommitté  

 

Tretteteig, S., 

Vatne, S. & 

Rokstad, A. 

M.  
 

Norge  
2017 
 

BMC 

Geriatrics  

The 

influence of 

day care 

centres 

designed for 

people with 

dementia on 

family 

caregivers - 

a qualitative 

study 

 

 

Få en 

utökad 

förståelse 

för anhörig-

vårdares 

situation 

och hur 

dagvård kan 

möta 

behovet av 

stöd.  

 

Kvalitativ 

studie. 
Halv-

strukture-

rade 

intervjuer 

utfördes 

och 

analysera-

des med 

systema-

tisk 

textkon-

densation.  

 
17 makar, 

vuxna barn 

och en 
svärdotter till 

en anhöriga 

med 

demenssjuk-
dom deltog. 12 

kvinnor och 5 

män. 
 

Deltagarna 

blev tillfrågade 
efter 

medverkan i 

annan studie. 

 

Anhörigvårdaren 

ställs inför en 

krävande roll med 

stora utmaningar. 

Dagvård ger en god 

inverkan på den 

demenssjukes 

vardag samt ger 

anhörigvårdaren en 

känsla av frihet och 

mer egen tid. 

Dagvården ger en 

positiv inverkan på 

familjerelationen.   
 

 

Medel 
 

Godkänd 

av etisk 

kommitté 

 

Tatangelo, 

G., Macleod, 

A., McCabe, 

M. & Konis, 

A. 

 

Australien  

2017 
 

Health and 

Social Care 

in the 

community 

I just can't 

please them 

all and stay 

sane: Adult 

child 

caregivers' 

experiences 

of family 

dynamics in 

care-giving 

for a parent 

with 

dementia in 

Australia 

 

Att 

undersöka 

hur familje-

relationen 

påverkas 

när det 

vuxna 

barnet 

vårdar en 

förälder 

med 

demens-

sjukdom.   

 

Kvalitativ 

studie. 

Semistruk-

turerade 

intervjuer 

som 

spelats in 

på band 

och 

transkri-

berades. 

Tematisk 

innehålls-

analys 

tillämpa-

des.  

 

17 vuxna barn 

som vårdar en 

förälder med 

demenssjuk-

dom deltog. 

15 kvinnor 

och 2 män.  

 

Studien 

annonserades 

och 

deltagarna 

fick själva 

anmäla sig till 

forskarna.  

 

 

 

Att vårda en 

förälder med 

demenssjukdom 

kräver 

kommunikation och 

stöd från andra 

familjemedlemmar. 

Att bibehålla 

relationen kan vara 

avgörande för den 

anhörigas 

välmående.  
 

 
 

 

Hög  
 
Godkänd 
av etisk 

kommitté 

 

Bergman, 

M., Graffc, 

C., 

Eriksdotter, 

M., Fugl-

Meyer S, K. 

& Schuster, 

M.  

The 

meaning of 

living close 

to a person 

with 

Alzheimer 

disease 
 

 

Att 

undersöka 

makars 

livskvalitet 

när en 

partner 

diagnosti-

seras med 

 

Kvalitativ 

studie.  
Inspelade 

djup-

intervjuer 

utfördes 

och analy-

serades 

 

10 makar som 

vårdar en 

partner med 

demenssjuk-

dom deltog. 5 

kvinnor och 5 

män. 

 

 

När en partner 

diagnostiseras med 

Alzheimers 

sjukdom förändras 

livskvalitén. 

Situationen skapar 

oro, ansvar, 

isolering och 

 

Hög  
 
Godkänd 

av etisk 

kommitté 
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Sverige  
2016 
Med Health 

Care and 

Philos 

Alzheimers 

sjukdom.  

med 

tolknings-

fenomeno-

logisk 

analys.  

 

Rekryterade 

från ett 

nätverk som 

arbetar med 

demensvård i 

Sverige.  

skyldigheter. Stöd 

från andra ger 

möjlighet till 

egentid.  

 

Tuomola, J., 

Soon, J., 

Fisher, P. & 

Yap, P.  
 

Singapore 

2016 

 

Journal of 

Cross-

Cultural 

Gerontology 

Lived 

Experience 

of 

Caregivers 

of Persons 

with 

Dementia 

and the 

Impact on 

their Sense 

of Self: A 

Qualitative 

Study in 

Singapore 

 

Att 

undersöka 

kvinnliga 

anhörig-

vårdares 

upplevelser 

av att vårda 

en demens-

sjuk make.  

 

Kvalitativ 

studie.  
Halvstruk-

turerade 

inspelade 

intervjuer 

som 

transkri-

berades. 
Tolknings-

fenomen-
ologisk 

analys 

tillämpades
.  

 

6 makar som 

vårdar en 

partner med 

demenssjuk-

dom deltog. 6 

kvinnor.  
 
Rekryterades 

via sjukhuset i 

Singapore 

utifrån 

inklusions-

kriterier. 

 

Rollen som 

anhörigvårdare till 

sin make är en 

skyldighet. 

Situationen skapar 

känslor av förlust 

och skuld. Behovet 

av stöd är 

omfattande.  
 

 

 

Medel 
 
Godkänd 

av etisk 
kommitté 

 
Bjørge, H., 

Sæteren,B. & 
Ulstein, I D. 
 

Norge  

2019 

 

Dementia   

Experience 

of 

companions

hip among 

family 

caregivers 

of persons 

with 

dementia: A 

qualitative 

study 

 

Att 

undersöka 

hur 

relationen i 

familjen 

påverkas 

när en 

närstående 

diagnoti-

seras med 

demenssjuk

dom.   

 

 

Kvalitativ 

studie. 

Halvstruk-

turerade 

inspelade 

intervjuer 

som 

transkri-

berades. 

Analysera

des med 

systema-

tisk 

textkon-

densation.  

 

15 familje-

medlemmar 

som vårdar en 

närstående 

med 

demenssjuk-

dom deltog. 

11 kvinnor & 

4 män  

 
Deltagarna 

blev tillfrågade 
efter 

medverkan i 

annan studie.  
 

 

 

Anhörigvårdarna 

upplever isolering 

och stress av den 

nya livssituationen. 

Trots detta finns det 

positiva aspekter. 

Kunskap om 

demenssjukdomen 

ger goda 

förutsättningar för 

omsorg.  

 

 

Hög  
 
Godkänd 

av etisk 

kommitté 

 
Esandi, N., 

Nolan, M., 

Alfaro, C. & 

Canga-

Armayor, A. 
 

Spanien  

2017 

 

The 

Gerontologic

al Society of 

America  

Keeping 

Things in 

Balance: 

Family 

Experiences 

of Living 

With 

Alzheimer's 

Disease 

 

 

Att 

undersöka 

hur familje-

relationen 

påverkas 

när en 

närstående 

diagnosti-

seras med 

Alzheimers 

sjukdom.  

 

Kvalitativ 

studie. 

Inspelade 

intervjuer 

transkri-

berades 

och 

analysera- 

des med 

iterativ 

analys-

procedur.  

 

22 närstående 

och anhöriga 

deltog. 
 
Rekryterade 

från ett 

sjukhus i 

Spanien.  

 

När en närstående 

diagnostiseras med 

Alzheimers 

sjukdom förändras 

relationen samt 

rollerna i familjen. 
Att bibehålla en 
balans mellan 

omsorg och privatliv 

krävs för att 
relationen ska 

fungera.  

 

Medel  
 

Godkänd 

av etisk 

kommitté  
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Tatangelo, 

G., McCabe, 

M., 

Macleod,A. 

& You, E.  

 

Australien 

2018 
 

International 

Journal of 

Nursing 

Studies 

“I just don’t 

focus on my 

needs.” The 

unmet 

health needs 

of partner 

and 

offspring 

caregivers 

of people 

with 

dementia: A 

qualitative 

study 

 

Att 

undersöka 

partners och 

vuxna barns 

hälsobehov 

som vårdar 

en 

närstående 

med 

demens-

sjukdom.  

 

Kvalitativ 

studie. 

Semistruk-

turerade 

intervjuer 

transkri-

berades 

och 

tematisk 

analys 

tilläm-

pades.  

 

24 partners 

och vuxna 

barn som 

vårdar en 

närstående 

med 

demenssjuk-

dom deltog. 

18 kvinnor 

och 6 män.   

 
Rekryterades 

via 

nyhetsbrev 

där frivilliga 

anmälde sig 

via 

telefonsamtal.  

 

Anhörigvårdarna 

upplever isolering, 

psykisk ohälsa samt 

behov av stöd. De 

egna hälsobehoven 

sätts åt sidan för att 

kunna tillfredsställa 

den närstående.  

 

 

Hög  
 
Godkänd 

av etisk 
kommitté 

 

Stokes, A L., 

Combes, H. 

& Stokes, G. 

 

England  

2014  

 

Dementia 

Understan-

ding the 

dementia 

diagnosis: 

The impact 

on the 

caregiving 

experience 
 

 

Att 

undersöka 

hur kunskap 

om 

sjukdomen 

påverkar 

anhörigas 

förberedelse 

inför rollen 

som 

vårdare. 

 

Kvalitativ 

studie.  
Inspelade 

intervjuer 

transkribe-

rades. 
Tolknings-
fenomen-

ologisk 

analys 

tillämpades
.  

 

10 makar som 

vårdar en 

partner med 

demenssjuk-

dom deltog. 6 

kvinnor och 4 

män.  

 

7 rekryterade 

från en 

stödgrupp, 3 

från ett 

demens-

boende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brist på kunskap 

skapar hinder i 

rollen som vårdare. 

Förståelsen och 

anpassningen till 

fysiska och 

psykiska 

förändringar hos 

den närstående 

försvåras. 

 

 

Medel  
 

Godkänd 

av etisk 

kommitté  
 

 

 

O’shaughnes

sy, M., Lee, 

K & Lintern, 

T.  
 

England, 

2010 

 

Dementia 

 

 

Changes in 

the couple 

relationship 

in dementia 

care, 

Spouse 

carers’ 

experiences 
 

 

Att 

undersöka 

makars 

upplevelser 

av en 

partnerns 

kognitiva 

försämring 

samt hur 

relationen 

påverkas.  

 

Kvalitativ 

studie. 

Semistruk-

turerade 

intervjuer 

transkri-

berades. 

Tolknings-

fenomeno-

logisk 

analys 

tillämpa-

des.  

 

7 makar som 

vårdar en 

partner med 

demens- 

sjukdom 

deltog. 5 

kvinnor och 2 

män. 

 

Rekryterades 

från en lokal 

stödgrupp för 

 

När en partner 

diagnostiseras med 

Alzheimers 

sjukdom förändras 

livssituationen. I 

takt med den 

gradvisa 

försämringen 

förändras 

parrelationen. 

Svårigheter med 

kontroll över 

situationen finns, 

 

Hög  
 
Godkänd 

av etisk 
kommitté 
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drabbade av 

Alzheimers. 

det krävs 

information och 

stöd för en hållbar 

vardag.  

 


