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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Demens innebär en rad olika sjukdomar som drabbar hjärnan och leder 

bland annat till en försämring av minnesfunktionen. Drygt 160 000 personer i Sverige är 

drabbade av en demenssjukdom och det räknas som en folksjukdom som inte bara 

drabbar den sjuke utan även den närstående. Närstående som vårdar en person med 

demens har en stor betydelse för sjuksköterskan och vid ett bra samarbete ges 

förutsättningar för att bedriva en god vård. 

Syftet:  Att beskriva närståendes upplevelser av att leva med en person med demens 

samt att  redovisa vilka undersökningsgrupper som ingår i de valda artiklarna i 

litteraturstudien.  

Metod: En deskriptiv litteraturstudie. Artikelsökningen skedde i  PubMed och Cinahl 

som resultareade i 12 vetenskapliga artiklar med kvalitativ design som granskades. 

Huvudresultat: I fyra underrubriker presenterades huvudresultatet. Rubrikerna var 

upplevelse av rollförändring, upplevelse av tillgång till stöd och information, upplevelse 

av psykisk påfrestning och upplevelse utav inskränkningar i det dagliga livet. De flesta 

av deltagarna i de ingående artiklarna var make/maka, döttrar eller söner till en person 

med demens. Samtliga studier använde ett ändamålsenligt urval.  

Slutsatser: Närstående upplevde att deras roll förändrades och det var en psykisk 

påfrestning med många olika känslor så som oro, frustration, sorg, trötthet och även 

inskränkningar i det dagliga livet att leva med en person med demens. Tillgången på 

stöd och information i allmänhet av hälso- och sjukvården upplevdes bristfällig, det 

skulle behövas i ett tidigt skede av sjukdomen för att hantera olika svåra situationer, 

känslor och även minska utmaningarna.  

 

Nyckelord: demens, närstående, upplevelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Background: Dementia involves a range of diseases that affect the brain to an extent 

ending with the deterioration of memory functions. More than 160 000 people in 

Sweden are afflicted with dementia and the risk increases with age. Dementia is 

considered as a public health problem, affecting not only the patient but also the related 

parties. Related Parties who are caring for a person with dementia are of great 

importance for the nurse. A good cooperation between the related parties and caregivers 

are will provide the opportunity to give a proper care.  

Aim: To describe the related parties experiences of living with the person with dementia 

and to report the study groups included in the selected items in literature studies. 

Methods: A descriptive literature. The Article search was done in PubMed and 

CINAHL. As a result, 12 revised scientific articles with qualitative design. 

Results:  The four sub-headings presented the main results which are all based on the 

related parties experience living with the person with dementia. The sub-headings were: 

the experience of the role change, access to support and information, experience of 

psychological distress and experiencing restrictions in daily life. Most of the 

participants in the included articles were husband/wife, daughters or sons of a person 

with dementia. All studies used adequate samples.  

Conclusions: Related parties felt that their roles were changed and it was a psychic 

burden to withstand stress with many different emotions such as anxiety, frustration, 

sadness, fatigue and even restrictions on the daily life of living with a person with 

dementia. Access to support and information in general health- care felt inadequate, 

which were needed in the early stages of the disease to deal with various difficult 

situations, emotions and even to reduce the challenges. 

 

Keywords: dementia, relative, experience. 
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1 Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 
 

Ordet demens är latin och betyder utan själ. Demenssjukdom innebär en rad olika 

sjukdomar som drabbar hjärnan vilken innebär en förändring av personlighet, det 

logiska tänkandet och minnet. Sjukdomen kan delas in i tre grupper, primärdegenerativ, 

vaskulära och sekundära demenssjukdomar. Primärdegenerativa demenssjukdomar: 

orsaken till sjukdomsprocessen i hjärnvävnaden är okänd, exempel på denna sjukdom är 

Alzheimer. Vaskulära demenssjukdomar: när kärlskador i hjärnvävnaden uppstår på 

grund av åderförkalkning såsom demens efter hjärninfarkt eller blödning. Den 

vanligaste typen är Multi Infarkt Demens som förkortas MID. Symtomen av vaskulär 

demenssjukdom beror på vilket kärl i hjärnan som är skadat. Sekundära 

demenssjukdomar: orsaken är brist på vitamin B12, alkoholmissbruk eller 

lågtryckshydrocefalus(Larsson & Rundgren 2003). 

Drygt 160 000 personer i Sverige är drabbad av en demenssjukdom och risken att 

drabbas ökar med stigande ålder. 8 % av alla över 65 år och 50 % av alla över 90 år har 

någon typ av denna sjukdom. Varje år får cirka 25 000 personer demensdiagnos i 

Sverige (Socialstyrelsen 2010). 

Demens räknas som en folksjukdom och brukar drabba personer i de högre åldrarna 

(över 65 år), men kan även uppträda hos yngre. Demens drabbar inte bara den sjuke 

utan även den närstående. Därför kallas denna sjukdom en närståendesjukdom. 

Vetenskapliga studier har påpekat några risk- och friskfaktorer. Den allra viktigaste 

riskfaktorn är hög ålder men även ärftlighet, hög blodtryck och högt kolesterol i 

medelåldern, åldersrelaterad diabetes, yrkesexponering(exempelvis kontakt med 

organiska lösningsmedel) samt ensamhet.  Friskfaktorerna är utbildning, 

fritidsaktiviteter, sociala aktiviteter, måttligt alkoholintag, blodtryckssänkande medicin 

och parrelationer (Skog 2009). 

 

1.2 Symtombilden vid demenssjukdomar 
 

Demenssjukdomar försämras med tiden och symtombilden delas upp i flera olika 

stadier. I det första stadiet kommer symtomen smygande genom att patienten ibland blir 

glömsk, tappar bort ord och får svårt att uttrycka sig(Larsson & Rundgren 2003). 

Personen med demens kan ha svårigheter i att lokalisera sin smärta på grund av att den 
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inte kan uttrycka sina känslor och upplevelser(Chatterjee 2012). I det andra stadiet 

kommer symtomen fördjupa sig mer vilket innebär att patienten tappar ord oftare. 

Samtliga drabbade får afasi av olika svårighetsgrad såsom agnosi och apraxi(Larsson & 

Rundgren 2003). Afasi innebär att den demenssjuke har svårigheter att uttrycka sina 

tankar i ord. Agnosi innebär att trots personen med demens har god synförmåga, har den 

svårigheter att känna igen en sak, och att förtydliga synuppfattningar. Apraxi betyder att 

även om den demenssjuke kan röra på sig i övrigt, har den nedsatt kapacitet att 

exempelvis äta, borsta tänder, klä sig med mera(Skog 2009). Parkinsonliknande symtom 

är vanliga hos personen med demens. Brist i den personliga hygienen börjar också i 

detta stadie. Det tredje stadiet kan betyda ett avancerat demenstillstånd. Primitiva 

reflexer exempelvis sug/grep reflexer förekommer. Urin samt facesinkontinens 

uppträder som senkomplikationer. Humörsvängningar mellan oro, glädje och ilska är 

vanligt. I det sista stadiet kommer patienten inte att reagera på omgivningens 

stimulering och till sist slutar patienten att le (Larsson & Rundgren 2003). 

 

1.3 Förändring i hjärnan vid demens 
 

Hjärnan, som alla andra vävnader, åldras. Nervceller och transmittorsystem drabbas av 

åldersförändringar, vilka bryter ner och minskar deras funktion. Vid normalt 

åldrandeminskas hjärnans aktivitet med cirka 30 %. Vid demenssjukdomar uppstår en 

patologisk nedbrytning i nervcellerna. Cellerna kan inte få kontakta med varandra 

eftersom impulserna inte kan fortledas längre. Vid Alzheimers sjukdom förtvinar och 

dör nervcellerna i hjärnan onormalt snabbt, framförallt i både tinning- och hjässloberna 

och tillslut dör hela nervcellen. Det sänker även nivån av signalsubstansen acetylkolin. 

Läkemedel kan inte bota demenssjukdomen, men det kan stoppa symtomen en period. 

Detta genom att minska nedbrytningen av signalsubstansen acetylkolin. Oro, förvirring, 

ilska och aggressivitet är vanliga symtom vid demenssjukdom. Svårighet att 

kommunicera är ett annat problem som personen med demens har vilket ofta leda till att 

ilska och irritation uppstår och personen kan inte tala om varför. Folk runt personen 

med demens kan aldrig exakt förstå den sjukes tillstånd men med nyfikenhet, vilja, 

empati, kunskap och intresse för att försöka begripa kan man hitta lösningar. Ett 

specifikt problem vid demenssjukdom är sömnstörning. Förändringen i hjärnan gör att 

personen med demens har brist på tidsuppfattning. Man kan inte skilja mellan dag och 

natt, somnar tidigt eller vaknar mitti natten och man vänder på dygnet(Skog 2009).  
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1.4 Närstående till personen med demens 
 

Närstående är den person som lever nära en person vilken behöver vård och omsorg. 

Denna person kan ha direktkontakt genom att vara en del av familjen, men kan även 

vara en vän, en granne eller en annan person från en utvidgad familj. Närstående har 

alltid haft och kommer alltid ha en central roll i den vård som den sjuke eller 

funktionshindrande behöver. Denna roll har ändrat sig i samband med att samhället 

utvecklats(Ehrenberg, Wallin & Edberg 2009). 

Edberg (2011) påstår att integritet fokuserar på människans specifika egenvärde. Det 

finns skillnad mellan autonomi och integritet. Autonomi kan utvecklas gradvis och går 

parallellt med personens mognad. Under perioder eller för alltid kan autonomi bli 

förvillad. Autonomi kan även delegeras och lämnas över till någon annan individ. Hos 

alla individer finns det integritet. Det kan kränkas men inte förloras. Integritet är inte 

förhandlingsbar och kan därför inte utvecklas eller förminskas. Ingen kan ersätta någon 

annans integritet. För att hälso- och sjukvården ska ges med fullgod kvalitet, krävs att 

sjukvård ska bygga på respekt, integritet och självbestämmande. Hälso- och sjukvården 

och äldreomsorgen ska fokusera på att ge stöd till den äldres familjemedlemmar, make 

eller maka Ehrenberg et al. 2009). Graneheim, Johansson & Lindgren (2014)hävdar att 

det allra viktigaste för närstående till en person med demens är att personlighet och 

livshistoria tas på allvar inom vården. 

Under de senaste två till tre decennierna har det visat sig att närstående och familj 

involverats i stor omfattning inom vården. De fungerade främst som en resurs för den 

sjuke och vårdpersonalen. En nationell undersökning visade att svenska sjuksköterskor 

generellt anser att familjen har oerhört stor betydelse i omvårdnaden (Friberg, Öhlén& 

Edberg 2009). 

Blomqvist & Edberg (2004) menar att närstående kan skapa svårighet för 

vårdpersonalen och för personen med demens. När vårdpersonalen hjälpte personen 

med demens, ställde närstående krav som i sin tur kunde påverka personen på ett 

negativt sätt. Exempel gälla ett speciellt klädesplagg som personalen vet att skapar 

ångest hos personen med demens men den närstående vill ändå att personen skall 

använda det. 
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1.5 Omvårdnadens betydelse för personen med demens 
 

Att stödja personen med demens, att bli aktiv och försvara deras funktioner, även att 

leva i en skyddad och stimulerande omgivning är syftet med god omvårdnad inom 

demensvård. Ett annat syfte med god omvårdnad, trots att personen är svårt sjuk kan 

varaattpersonen får möjlighet till goda sociala relationer. Omvårdnad handlar om mod, 

vilket betyder att våga visa en inställning som den sjukes advokat, att våga hjälpa 

närstående i kris, att våga diskutera problem, att våga vara nära personen med demens. 

Relationen mellan vårdare och den sjuke är alltid ojämlik. Vårdaren är alltid den starka 

och personen med demens är den svage. Det är vårdarens ansvar att skapa en relation, 

där både vårdare och den sjuke skall uppfattas utifrån sin personlighet. Att skapa 

kontakt med den är vårdarens ansvar för att personen med demens måste uppleva att 

hon/han bemöts med respekt, engagemang och empati (Skog 2009). 

Lagen som styr det närståendes rättigheter och skyldigheter är Socialtjänstlagen (SFS 

2001). Ett syfte för politiken som berör äldre är att de ska ha inflytande över sin vardag 

och i samhället, även att de ska ha ett aktiv liv. Dessutom ska de åldras i trygghet. Äldre 

ska bemötas med respekt och de ska ha tillgång till en god vård och omsorg(Ehrenberg 

et al. 2009). 

Socialstyrelsen (2010) påpekar vikten av personcentrerad omvårdnad till personer med 

demens. Personcentrerad omvårdnad talar om att personen och inte demenssjukdomen 

ska ligga i centrum. Målet med den personcentrade omvårdnaden är att utforma 

omvårdnad och vårdmiljön mer personlig. Den ska även förstå den drabbades beteende 

och psykiska symtom utifrån den demenssjukdomens perspektiv. Personen med demens 

ska behandlas som en aktiv samarbetspartner där självbestämmande och att ge möjlighet 

till medbestämmande. En relation ska upprättas med personen med demens, försök skall 

göras för att involvera denne i sociala nätverk i både vården och omsorgen. 

1.6 Sjuksköterskans roll 
 

Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor innebär att sjuksköterskans fyra 

grundläggande områden är att främja hälsa, lindra lidande, återställa hälsa och 

förebygga sjukdom. Vissa professionella värden bör sjuksköterskor uppvisa i sin 

yrkesroll såsom respektfullhet, lyhördhet, medkänsla, trovärdighet och integritet. 

Respekt för mänskliga rättigheter ligger i centrum i vårdens natur. Det inkluderar rätten 

till liv, egna val, kulturella rättigheter, även värdighet och bemötande med respekt till 

både patient och deras närstående. Jansson, Nordberg & Grafström (2001) menar att 
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familjen som vårdar sina närstående är betydelsefulla för sjuksköterskan, för att det 

finns en tyngdpunkt på gemensamt arbete mellan familj och vårdgivare. Jootun & 

McGhee (2011) hävdar att sjuksköterskan ska vara en skicklig kommunikatör med 

personer med demens. Nedsättning i den kognitiva förmågan förhindrar personen att 

kommunicera. En effektiv kommunikation kan ge välbefinnande och livskvalitet för en 

person med demenssjukdom. 

Förutom omvårdnadsinsatser, har sjuksköterskan även ansvar för att observera att 

personalens förhållningsätt och den omgivande miljön ska bidra till att den drabbade 

upplever livskvalitet. En annan viktig aspekt som sjuksköterskan måste ta hänsyn till är 

att ge utbildning och handledning till personalen som jobbar nära personen med demens 

(Edberg & Wijk 2009).  

Sjuksköterska ska acceptera patienten som en individ. För att vård ska ges med kvalitet 

bör bemötandet fokuseras på patientens resurser och kapacitet inte på begränsningar 

(Sellevold, Egede-Nissen, Jakobsen & Sørlie 2013).Eftersom förekomsten av 

demenssjukdomar stiger i samhället är utvecklingen av kunskaper och strategier 

behövliga för yrkesverksamma inom alla vårdsituationer och kan på det sättet stödja de 

utsatta familjerna (Dening & Hibberd2016). 

 

1.7 Omvårdnads teori 
 

Demenssjukdomar räknas som de närståendes sjukdom och detta kan kopplas till 

Rosemarie Rizzo Parses omvårdnadsteori, Parse Human Becomin Theory. Människosyn 

och hälsa är de två begrepp som är centrala i Parse teori. Parse inriktar sig på både 

persons, familjens och samhällets perspektiv. Parse hävdar att hälsa är både en process 

och en upplevelse. Hälsa kan utrycka sig i olika mönster eftersom hälsa utbyter energi 

mellan själva individen och sin omgivning. Teorin har även fokus på mänsklig 

upplevelse samt att människor kan strukturera och skapa mening i relation med sin hälsa 

och sitt varande(Edberg & Wijk 2009). När demenssjukdomen debuterar, kan det 

innebära en svår situation för både personen med demens och dess omgivning, där 

familjemedlemmar ingår. Sjuksköterskan ska ha fokus på hälsa både gällande personen 

med demens och deras närstående (Basun, Skog, Wahlund & Wijk 2013). Parses teori 

har även fokus på det existentiellt mänskliga i förhållandet, där den individens 

livserfarenhet studeras centralt. Teorin kräver praktik, vilken kan påverka människans 

egen syn på hälsa och livskvalitet (Bidstrup Jörgensen & Steenfeldt 2012). 
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1.8 Problemformulering 
 

Demenssjukdomar angriper inte bara personen utan också deras närstående blir 

påverkade, därför räknas sjukdomen som en närståendesjukdom(Skog 2009). Eftersom 

sjuksköterskor kommer att träffa personer med demens och deras närstående i alla typer 

av vårdsammanhang behövs kunskap för att stödja närstående. En stark relation behöver 

byggas mellan närstående och sjuksköterskan för att ge vård med kvalité. Det finns 

tidigare forskning som påpekar hur närstående upplever en person med demenssjukdom 

men föreliggande studie kan ge stöd till sjuksköterskan att få en bättre förståelse och bli 

mer uppmärksam på närståendes upplevelse av en demenssjukdom. Framsteg inom 

demenssjukvården skall ta hänsyn till den närståendes situation och behov hos personen 

med demens. 

 

1.9 Syftet 
 

Syftet är att beskriva närståendes upplevelser av att leva med en person med 

demenssjukdom. Syftet är även att redovisa vilka undersökningsgrupper som ingår i det 

valda artiklarna i litteraturstudien. 

 

1.10 Frågeställningar 
 

 Hur beskriver närstånde sina upplevelser av att leva med en person med 

demenssjukdom? 

 Vilka undersökningsgrupper har studierna som ingår i de valda artiklarna?  

 

 

2 Metod 
 

 

2.1 Design 
 

Föreliggande litteraturstudie har en beskrivande design (Polit & Beck 2012). 

 

 

2.2 Databaser 
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Enligt Polit & Beck (2012) är databaserna Cinahl, inriktade mot omvårdnad och 

PubMed, med ett brett utbud som är inriktat mot både medicin och omvårdnad. Både 

Cinahl och Pubmed finns som rekommendation för forskning inom vårdvetenskap. 

 

2.3 Sökord/ Sökstrategier 
 

De sökord som valdes utformades utifrån litteraturstudiens syfte och frågeställningar. 

Sökningnsprocessen gjordes systematisk, där varje sökord skrevs var för sig. Nästa steg 

kombinerades sökorden tillsammans. Kombination mellan sökorden gjordes med hjälp 

av så kallade booleska operator AND för att sökningsresultet skulle bli smalare 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani 2006).MeSHterm och CinahlHeading används som hjälp 

för att sökresultatet skulle bli optimalt relevant (Polit & Beck 2012). Dessa databaser  

användas i denna litteraturstudie. Olika sökord användes i respektive databas, detta för 

få relevanta artiklar och undvika dubbletter.Fritext i samband med sökningen används 

när ordet saknas i MeSHterm och Cinahlheading. I sökningen har trunkering tecken 

asterisk(*)använts för att ta bort ändelsen på ett ord så att stammen blir kvar. Detta 

används av majoriteten av databaserna (Willman et al.2010). Exempelvis ordet Spouse* 

kan täcka in termen spouses, spousecaregivers och med mera. 

 

I Pubmed använde bådedementia(MeSH)AND spouse(MeSH) som en grundsökning. 

Även sökning har gjorts med dementia( MeSH)AND Family(MeSH). Sökningar med 

fritext var’’dementia’’ AND ’’spouse*’’. Även användes Dementia(Cinahl Heading) 

AND RelativesExperiences (fritext), Dementia(Cinahl Heading) 

AND’’experiences(fritext)’’och ’’Dementia’’  (Cinahl Heading )AND ’’caregivers’’ 

(fritext)  för att relevanta artiklar skulle väljas.Alla artiklar som ingicki denna 

litteraturstudie var elekroniskt tillgängliga och gratis för Högskolan i Gävle. I 

föreliggande studie användesföljande begränsningar isökmotorn Cinahl:linked full text, 

årsintervall 2006-2016, och peer reviewed. Dessa begränsningar användes även i 

Pubmed´s sökmotor: språk engelska och svenska, abstract tillgängligt samt artiklarnas 

årsintervall 2006-2016. Utfall av databassökningar kan ses i tabell 1. 
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Tabell 1. Utfall av databassökningar 

 

Databas Begränsninga(limits) sökdatum Söktermer Antal 

träffar 

Abstract 

lästes 

Tänkbara 

källor 

PubMed 10år, full text, engelska och svenska 

2016-09-07 

Dementia(MeSH) 

AND Spouses(MeSH) 

141 97 4 

PubMed 10år, full text, engelska och 

svenska,  

2016-09-07 

Dementia(MeSH) 

AND Family(MeSH) 

746 87 1 

PubMed 10år, full text, engelska och 

svenska,  

2016-09-07 

Dementia AND 

Spouse* 

359 73 3 

Cinahl 10år, linked full text, peer review  

2016-09-07 

(MM "Dementia") 

AND Relatives 

Experiences( fri text) 

50 25 2 

Cinahl 10år, linked full text, peer review 

2016-09-07 

(MM "Dementia") 

AND Experiences( fri 

text) 

605 41 1 

Cinahl 10år, linked full text, peer review 

2016-09-07 

(MM "Dementia") 

AND caregivers( fri 

text) 

1541 28 1 

Totalt    351 12 

 

 

2.4 Urvalskriterier 

2.4.1 Inklusionskriterier 

 

Den föreliggande litteraturstudien  innehåller de artiklar som svarade på både syfte och 

studiens frågeställningar. Alla artiklar uppfyllde vilkoren på en vetenskaplig artikel och 

skulle vara vetenskapligt granskade. Studieninnehåller artiklar med kvalitativansats. 
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2.4.2 Exklusionkriterier 

 

Artiklar som vara utan etiskt godkännande. Artiklar med kvantitativa ansatser ochäven 

andra litteraturstudier exkluderas. 

 

2.5 Urvalsprocessen 
 

Sökningarna gjordes av båda författarna var för sig i databaserna PubMed och Cinahl. 

Sedan genomfördes sökningen av både författarna tillsammans. Totallt lästes 351 titlar. 

295 artiklar exkluderades eftersom artiklarna inte svarademot syftet. Därefter tolkades 

56 abstract och sedan exkluderades 25 artiklar därför att 15 artiklar var kvantitativa, 5 

artiklar var inte gratis vid Högskolan i Gävle och 5 av artiklarnas abstract svarade inte 

mot studiens syfte. I detta skedet lästes 31 artiklar i sin helhet varpå 19 exkluderades på 

grund av att deras innehåll intepassadeför att besvara denna studies syfte. Sammanlagt 

12 artiklar inkluderades och behölls i denna litteraturstudie.Figur 1. Presenterar 

flödesschema utifrån urvalsprocess. 

Båda författarna läste och granskade sjävständigt de 12 valda artiklarna. Därefter 

tolkades och  diskuteradesvarje artikel för att en slutlig tolkning skulle bestämmas, 

utifrån studiens syfte och frågeställningar. 
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Figur 1. Flödesschemma urvalsprocessen 

 

2.6 Dataanalys 
 

De artiklar som inkluderades av författarna lästes självständigt flera gånger. Artiklarna 

skrevs ut i pappersform eftersom det var lättare att läsa. Alla rubriker i artiklarna som 

svarade på syftet och frågeställningarna markerades med färgad penna. Från första 

läsningen observerades att  artiklarna genomgått ett etisk godkännade. När det gäller 

artiklarnas resultat och teman så lästes det flera gånger, för att denna litteraturestudies 

syfte skullebli välbesvarad. Författarna granskade artiklarnas innehåll noggrant. 

Därefter diskuterades artiklarnas syfte, metod och resultat för att sammanställa en 

slutsats utifrån varje artikel. Utifrån det identiferade författarna  underrubriker som 

skulle formas utifrån närståendes upplevelse att leva med en person med 

demenssjukdom. Innehållet i underrubrikerna skulle belysa  upplevelser utifrån den 

närståendes perspektiv som levt med en person med demenssjukom.Upplevelser från 

andra perspktiv skulle inte väljas.Till slut bestämde författarna fyra underrubriker som 

presenterats under den studiens resultat. Dessa var: upplevelse av 

rollförändringar,upplevelseav tillgång till stöd och information, upplevelser av psykisk 

295 artiklar exkluderades med 

anledning av artiklarnas titel 

besvarade inte på denna studies 

syfte 

25 artiklar exkluderades pga: 

15 artiklar var kvantitativa, 5 

artiklar var inte gratis och 5 av 

artiklarnas abstract svarade inte 

på studiens syfte. 

 

19 exkluderads på grund av 

deras innehåll svarade inte på 

denna studies syfte. 

 

351 titlar lästes 

56 abstract lästes 

 

31 artiklar lästes i sin helhet 

 

12 artiklar valdes ut för att 

ingå i denna studie 
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påfrestningoch upplevelse utav inskränkningar i det dagliga livet.I tabell3, bilaga 2, 

presenterasartiklarnas syfte och huvudresultat. 

Metodavsnitt i de inkluderade artiklarna diskuterades för att författarna skulle veta hur 

forskarna hade kommit fram till vilka undersökningsgrupper som ingått i studierna. När 

artiklarnas undersökningsgrupperanalyserades, kunde författarna analysera de 

metodologiska aspekterna. En översikt utifrån artiklarnas urvalsmetod presenterads i 

tabell 2 bilaga 1.  

 

2.7 Forskningsetiska överväganden 
 

Ansökan hos Forskningsetiska kommitten har inte gjorts, då resultatet i den aktulla 

litteraturstudien grundar sig på tidigare genomförda och publicerade studier. Inga 

deltagare i den föreliggande studien har utsatts för psykiska och fysiska ansträngningar. 

Författarna strävar efter att granska artiklarna objektivt. Forsberg och Wengström 

(2013) påpekar att trots att litteraturen inte stämmer med författarnas idéer, måste allt 

redovisas. För att plagiering inte ska ske, har ett referenssystem använts för att 

påvisakällorna. 

 

3 Resultat 

Resultatet i denna litteraturstudie baseras på 12 vetenskapliga artiklar. Närstående i de 

inkluderade artiklarna beskriver sina upplevelser av att leva men en person med en 

demensdiagnos. Resultatet kommer att presenteras i fyra underrubriker: upplevelse av 

rollförändring, upplevelse av tillgång till stöd och information, upplevelse av psykisk 

påfrestning och upplevelse utav inskränkningar i det dagliga livet. Resultatet 

sammanställs i tabell2 se bilaga 1. För att tydliggöra hur urvalsgrupperna ser ut, se 

tabell3, bilaga 2. 

 

3.1 Upplevelse av rollförändring 
 

I ett flertal studier (Meyer, Mc Cullough& Berggren 2016; Ducharme, Kergoat, 

Antoine, Pasquier & Coulombe 2013; Malthouse& Fox 2014; Mattock & McIntyre 

2016) beskrev hur närstående upplevde att deras roll förändrades. Från att vara make till 

att istället bli en vårdgivare eller från att vara barn till att istället bli förälder till sin 

mamma/pappa. Närståendes relation med personen med demens försvann gradvis på 
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grund av att det behövdes mer anpassning när demensförloppet försämrades. Makor 

upplevde en roll som vårdgivare och denna roll ockuperade mer plats i livet som de inte 

förberedda på innan. Liknande upplevelse beskrevs av närstående närde tog på sig en 

stor del eller allt av hushållsarbetet samt rollen som vårdare och detta i sin tur ledde till 

trötthet, samt mindre engagemang i det dagliga livet(Madsen & Birkelund 2013). Till 

skillnad mot en studie av Wong, Kwong, Ho, Chow, Kwok,Wong, Ho, Lau& 

Ho(2015)som genomfördes i Kina, där barn till en dement förälder kunde hjälpa till att 

lindra stress som deras mamma eller pappa upplevde genom att barnen tog ett 

omvårdnadsansvar. Exempel på detta var hjälp med läkarbesök, telefonsamtal, 

regelbundna besök och hushållsarbete med mera. 

I en studie av Helgesen, Larsson & Athlin(2013) framkom att närståendes roll var 

passiv när personen med demens placerades i ett särskilt boende, där de kunde klara en 

del av det dagliga livet. Närståendes roll övergick sen till en mer aktiv roll när 

sjukdomen försämrades. Från att vara en besökare till att ofta ha ett stort engagemang 

för den närståendes välbefinnande.  

 

3.2 Upplevelse av tillgång till stöd och information 

I fyra av artiklarna framkom det att närstående upplevde att de hade otillräckligt med 

information och stöd kring demenssjukdomen(Meyer et al. 2016; Ducharme et al.2013; 

O'Shaughnessy, Lee & Lintern 2010; Unson, Flynn, Glendon, Haymes& Sancho 2015). 

Närstående beskrev att vårdpersonalen inte kunde anges som en viktig 

informationskälla om demensdiagnosen. Att söka information på egen hand via internet 

rapporterade närstående som en viktig källa för att få de förklaringar som de kämpade 

för att få inom hälso- och sjukvården (O'Shaughnessy et al. 2010; Meyer et al. 2016). 

Till skillnaden från studien av O'Shaughnessy et al. (2010) där tillräcklig information 

och stöd kunde leda till att hitta strategier för att kontrollera vissa utmaningar. En make 

berättade att det var en riktig utmaning när frun drabbades av infektion, huvudvärk och 

själva demensen som hon hade som grundsjukdom. Då vände han sig till 

sjukvårdpersonalen för att få kunskap om detta tillstånd. Han ville göra sitt bästa för sin 

maka. En annan skillnad som studien av Unson et al.(2015) belyste var att det bästa för 

personer med demens var när de vårdades hemma så länge som möjligt. För att detta 

skulle vara möjligt behövdes information om ekonomiskt stöd till närstående, men det 

gavs inte. 
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3.3 Upplevelse av psykisk påfrestning 

I studierna av Hennings, Froggatt & Payne (2013); Madsen & Birkelund (2013); 

O'Shaughnessy et al. (2010) beskrevs upplevelser av skuld och skam när personen med 

demens flyttades till ett särskilt boende. I studien av Madsen & Birkelund (2013) ansåg 

närstående att de utfört övergrepp mot personen med demens. Detta orsakade 

skuldkänslor, vilken gjorde att närstående tvivlade på att den sjuke skulle kunna bo kvar 

hemma, eftersom de inte kunde sluta med detta beteende. I studien av O'Shaughnessy et 

al. (2010) som beskrev närståendes spänning och svårighet mellan att uppfylla sina egna 

krav och att behoven hos deras närstående ofta ledde till skuldkänslor och självkritik. 

Även liknande känslor av skuld och skam beskrevs i studien av Hennings et al.(2013), 

men det kunde kopplas till att trots flytten till ett särskilt boende var rätt beslut men att 

känslan av skuld ändå fanns kvar i några år senare. Att hälsa på personen med demens 

på ett särskilt boende skapade en osäkerhetskänsla hos den närstående. En kvinna 

berättade att hon ifrågasatte varför hon skulle besöka sin make, eftersom han tittade 

igenom henne hela tiden på grund av att det inte fanns någon kommunikation mellan 

dem längre. Hon tyckte inte att besöken hos honom skulle bli en plikt. 

Makar beskrev sina upplevelser som smärtsamma, vilket orsakades av att de förlorade 

sina fruar bit för bit. Smärtsamma upplevelser kunde även kopplas till den psykiska och 

fysiska förlusten hos den demente, då hon/han blev mer beroende av någon 

annan(Madsen& Birkelund 2013; Ford, Linde, Gigliotti& Kim 2013). 

I studien av Madsen & Birkelund (2013) framkom att när personen med demens var arg 

på närstående för det mesta och var detta en börda som var väldigt svårt att bära och 

ingen kunde bära den för dem. I skillnaden till studienav Ford et al. (2013), där 

närstående till en dement make beskrev att det gav en otäck känsla när han inte kände 

igen henne. Personen med demens blev arg, aggressiv och upprörd i samband med att 

den närståendes ansikte inte var bekant för honom längre. 

Förändring i partnerns beteende som gradvis försämrades, ledde även till upplevelse av 

förvirring, irritabilitet och sorg hos den närstående(Meyer et al. 2016; O’Shaughnessy et 

al. 2010)En make beskrev att hans maka hade förlorat sin talförmåga, vilken i sin tur 

ledde till att de inte hade någon konversation tillsammans längre. Han utryckte detta 

som en upplevelse av sorg över förlusten av ömsesidig förståelse. Liknande upplevelse 

beskrev i studien av Ducharme et al. (2013), där en maka som är 46 år berättade att hon 

sörjde förlusten av sin man som drabbade av Alzheimers sjukdom i tidig ålder. 



 

14 

 

Dessutom upplevde närstående en skuldkänsla när deras nära med demensdiagnos kom 

hem på besök. En kvinna berättade att hennes man trivdes på det särskilda boendet men 

att hon upplevde en känsla av skuld som var fruktansvärd, när hon hämtade honom för 

hembesök(Hennings et al.2013).  

 

 

3.4 Upplevelse utav inskränkningar i det dagliga livet 
 

Förlust av frihet var en känsla som närstående upplevde i studierna av( Malthouse & 

Fox2014; Unson et al. 2015; Mattock et al. 2016). De berättade att de inte kunde lämna 

sina makar eller makar ensamma hemma på grund av oro över att de skulle falla eller gå 

vilse. Det var en faktor som tydligt påverkade den personliga friheten och minskade 

möjligheterna till att vara aktiv. En dotter talade om när hon ville göra något annat 

måste hon se till att hennes syster var redo för att ta över. Detta blev en orsak till att hon 

var bunden till hemmet. Närståendeslutade med sina sociala aktiviteter eller inte kunde 

fortsätta arbeta och det var knutit till demensdiagnosen som deras anhöriga var drabbade 

av.   

I tre artiklar redovisades det hur närstående upplevde i samband med försämring i den 

sjukes beteende (Landmark, Aasgaard& Fagerström 2013; Meyer et al.2016; 

O’Shaughnessy et al.2010). Beteendeförändringar hos personen med demens, ledde till 

en upplevelse av osäkerhet hos närstående. Den närståendeförväntade sig att något fel 

sannolikt skulle hända när som helst. Exempelvis gömde hon/han mat under byrån. Ett 

flertal makar uppgav att deras fruar började få oregelbundna sovvanor och detta var 

tillsammans med hallucinationer. Detta gjorde att de gick ut på natten och det påverkade 

inte bara den dementa personen, utan även den friska maken. I skillnaden av studien 

Ducharme et al. (2013) unga fruar beskrev att de upplevde en osäkerhet, utifrån att de 

hade svårigheter att planera för framtiden eftersom de var unga och hade många år 

framför sig. Hon upplevde också förlusten av sig själv och sitt arbete. 

Enligt O'Shaughnessy et al.(2010) upplevde närstående till personer med en 

demenssjukdom en känsla av ensamhet. De beskrev att de upplevde förlusten av 

gemensamma aktiviteter och förlusten av ömsesidig förståelse.  
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3.5 Artiklarnas undersökningsgruppert 
 

Syftet med den föreliggande studien var att beskriva närståendes upplevelse av att leva 

med demenssjukdom samt att redovisa vilka undersökningsgrupper som ingick i de 

valda artiklarna. Samtliga studier som användes i den föreliggande studien har ett 

ändamålsenligt urval. I de artiklar som inkluderades samlades data utifrån 

undersökningsgrupper  bestående av deltagernas kön, ålder, antalet, relation till 

personen meddemens samt i vilken omgivningdatan samlades in. I tabell 2, bilaga 1 

presentreras denna data på ett överskådligt sätt.I studierna av Madsen & Birkelund 

(2013); Hennings et al.(2013); Unson et al. (2015) var deltagarna blandade mellan 

maka, make, söner och döttrar.I studien av (Ford et al. (2013)bestod deltagarna bara av  

kvinnor. I studierna av Hennings et al.(2013); Meyer et el. (2016); Ducharme et 

al.(2013); Malthouse & Fox. (2014); O’Shaughnessy et al.(2010); Mattock et al. (2016) 

var deltagarna bara partner, där antingen män berättade om sin makas sjukdom eller 

tvärtom .I studien Wong et al.(2015) var deltagarna tio familjer, varav fem var kvinnor  

och fem var män. I studien av Landmark et al.(2013)bestod de som intervjuades av barn 

till förälder som hade drabbats av demenssjukdom. Kön var blandade i de flesta av 

artiklarna förutom studien av Ford et al. (2013)där deltagarna bestod av bara kvinnor. 

Deltagarnas ålder redovisades i samtliga artiklar. Den yngsta deltagare var 38 år och den 

äldsta deltagare var 92 år. I alla studierna beskrevs antalet deltagarna och var mellan (3-

24 deltagare). I studien Malthouse & Fox. (2014) samlades data även från själva 

demensen personen och närstående. Artiklarna i den föreliggande studien genomfördes i 

olika länder bland annat Norge, Danmark, Kina, Stor Britannien, Kanada, USA och 

Sverige. 

 

4 Diskussion 
 

4.1 Huvudresultat 
 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva närståendes upplevelse av att leva med 

en person med demenssjukdom ochäven att redovisa vilka undersökningsgrupper som 

ingick i de valda artiklarna.Resultatet visadeatt närstående till en personer med demens 

upplevde förändring av sin roll, från att vara make/maka till att bli en vårdare eller 

förälder till sin mamma eller pappa. Tillgången på stöd och information varierade men 

ofta upplevdes en brist och att man inte fick tillräcklig med inforamtion i början av 
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sjukdomsförloppet. Psykisk påfrestningar som yttrades i många olika känslor, så som 

oro, sorg, skuld och skam mer flera upplevdes ofta.Inskränkningar i det dagliga livet var 

en annan del som närstående upplevde som kunde bland annat leda till 

isolering.Studiernas urvalsgrupper redovisades utifrån deltagarnas kön, ålder, miljö och 

relation till personen med demens.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

I resultatet framkom att när demenssjukdomen försvärades kunde det leda till en rad 

förändringar i den sjukes beteende och personlighetsom gör att det dagliga livet blev 

svårt att sköta. I detta sammanhang måste make, maka eller andra familjemedlemmarna 

stödja och hjälpa den sjuka för att klara det dagliga livet. Flera studier i resultatet hävdar 

att närstående till enperson med demens upplevde att deras roll förändrades från en 

passiv till en aktiv roll, från make/maka till vårdgivare i hemmet, eller från barn till 

förälder till sin mamma eller pappa. Försämring i beteende och personlighet hos 

personen med demens var väldigt krävande för närstående. Deras roll blev mer aktiv när 

personen med demens inte kände igen den närstående (Landmark et al. 2013; Madsen& 

Birkelund 2013; Helgesen et al.2013; Ducharme et al.2013;Unson et al. 2015). 

Edberg (2011) belyser i sin bok att när en närstående tar en roll som vårdare till en 

person meden demensdiagnos, betyder det för många att livssituationen förändras totalt. 

Om kvaliteten i relation har varit bra mellan den närstående och den som drabbas av 

demens, är det kanske naturligt att motivera denna rollförändring till att bli vårdare. 

Ibland kan det betyda att personen självklart tar på sig rollen, fast den närstående innerst 

inne inte vill. I en studie av Graneheim et al. (2014) beskrevs att närstående upplevde en 

skiftande roll när en familjemedlem drabbades av demens. Familjemedlemmar menade 

att deras roll blev som en talesman för personen med demens när denne placerades på 

ett särskilt boende. De upplevde att det var deras ansvar att informera personalen om 

den dementa personens särskilda behov och hjälp. 

Författarna till föreliggande studie argumenterar att det är bra om sjuksköterskan 

förklarar för den närstående att deras roll har en oerhört stor betydelse för den drabbade. 

Den närstående som vet mest om personens identitet, personlighet och integritet. Deras 

roll skapar möjligheter för personen med demens att uppleva en känsla av välbefinnande 

både när vården bedrivs hemma eller på ett särskilt boende. 

Det framkom i flera av de ingående studierna att från hälso- och sjukvården fanns 

bristande stöd och information till både närstående samt personen med demenssjukdom 
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(Meyer et al.2016; Ducharme et al.2013; O’Shaughnessy et al. 2010; Unson et al. 

2015). I studien Ducharme et al.(2013) som ingår i föreliggande studien framställdes att 

närstående med en demenssjukdom själv sökte via internet för att öka sin kunskap och 

ta reda på de förklaringar som de önskade få från hälso- och sjukvården. I studien av 

Meyer et al.(2016)som ingår i den föreliggande studien framkom det att tillräcklig 

information borde ges i början av demensdiagnosen. Information hjälpte 

familjemedlemmarna till den dementa personen att hantera sina känslor och beteende på 

ett bättre sätt. Resultatet i studien av Unson et al. (2015) visade att ge ekonomiskt stöd 

till närstående vårdare kunde bidra till att den dementa personen kunde bo kvar hemma 

så längt som möjligt. Detta kunde ge ett välbefinnande båda till närstående och 

personen med demens.  

När en familjemedlem blir sjuk i en demenssjukdom, involveras ofta hela familjen. Ett 

familjeorienterat perspektiv är nödvändigt, vilket leder till att de blir informerade och 

även får en förståelse för tillståndet (Edberg 2011).  

Närstående upplevde tillgång till stöd och information, vilket uttryckte sig på olika sätt. 

För vissa närstående var stöd en strategi om hur de lärde personen med demens att gå på 

toaletten. För andra var stödet hur minnet skulle förbättras, medan andra behövde stöd 

och information om sjukdomen demens i sin helhet, där närstående inte visste hur de 

skulle bete sig(Narayan, Varghese, Hepburn, Lewis, Paul & Bhimani 2015). Dessutom 

rapporterades vikten av att få stöd och information som även bekräftades av annan 

forskning i en studie av Graneheim et al. (2014), där närstående fått mer stöd och 

information från andra närstående på det särskilda boendet än från vårdpersonalen. 

Denna information och samtal hade betydelse. Upplevelser och erfarenheter av andra i 

samma situation kan vara värdefullt till närstående till personen med demens som 

nyligen drabbas av demens. Närstående kan dessutom vända sig till anhörigföreningar, 

Alzheimerföreningen och Demensförbundet, där det kan få mer information (Marcusson 

1995). 

Enligt socialtjänstlagen (5 kap. 10§) ska Socialnämnden ge stöd till personer som 

vårdare. Kommunens uppgift är att precisera det verkliga behovet av stöd för att ge det 

stödet som behövs eller hur stödet ska bli bättre(Basun et al. 2013). Författarnas 

uppfattning är att information bör ges angående sjukdomens förlopp utifrån närståendes 

behov eftersom resultatet i den föreliggande studien har visat att det finns behov till stöd 

och information från hälso- och sjukvården. Även vilka resurser det finns att få i den 

kommun där personen med demens bor i. Ju mer stöd som erbjuds till personen med 
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demens, desto mindre utmaning upplever närstående. Patientens omvårdnadsbehov bör 

bedömas av en sjuksköterska. Sjuksköterskan ska upprätta en uppföljningsplan 

tillsammans med närstående och personen själv eftersom demenssjukdomen under tiden 

utvecklas från mild, måttligt till svårt stadium.  

Det framkom i flera av de ingående studierna upplevelse av skuld och skam med att 

placera en dement person i ett särskilt boende. En annan orsak till känslan av skuld var 

övergrepp mot den demente. Trots att personen med demens trivdes på det särskilda 

boendet upplevde närstående en känsla av skuld när de hämtade familjemedlemmen för 

hembesök(Madsen &Birkelund 2013; Hennings et al.2013; O’Shaughnessy et al. 2010). 

En anledning till att den närstående begår övergrepp mot personen med demens är att 

hanteringsmekanismerna kan svikta i samband med trötthet. En annan orsak till 

övergrepp är när personens personlighet och beteende förändras och blir en svår 

belastning för familjemedlemmarna. Sjuksköterskan ska förebygga detta övergrepp 

genom att erbjuda närståendehjälp och stöd. Särskilt viktigt för de närstående som inte 

har någon annan att avlösa henne eller honom med, då de måste då få speciell 

uppmärksamhet(Basun et al.2013). Sjuksköterskan skall också vara observant på sådana 

tecken som kan tyda på misshandel. I en sådan situation kan det vara så att närstående 

inte skall involveras i vården av personen med demens eftersom deras delaktighet kan 

skada den sjukes hälsa ännu mer.   

En annan forskning av Graneheim et al. (2014) bekräftar att de närståendes känsla av 

skuld och skam blev lättare när de blev motiverade i beslutet att personen med demens 

behövde vård och omsorg natt som dag. En diskussion om skuld och skam kunde 

upplevas ge en trygghet för närstående vilket kunde minska de känslorna. 

Sjuksköterskans möjlighet att motivera närstående i detta beslut är betydelsefullt. De 

kan diskutera tillsammans angående fördelen med att flytta till ett särskilt boende, där 

det finns stöd och hjälp för personen med demens dygnet runt. 

 

Sjuksköterskan bör ta närståendes synpunkter på allvar och vara lyhörd för deras 

önskan, så att de kan uppleva att deras närstående bemöts på samma sätt. Rosmarie 

Rizzo Parses omvårdnadsteori är baserad på två centrala begrepp nämligen 

människosyn och hälsa. Denna teori har fokus på mänskliga upplevelser men även 

fokus på att människor kan strukturera och bygga mening i relation till sin hälsa och sitt 

varande(Edberg& Wijk 2009). Detta kan kopplas till den skuldkänsla som närstående 
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upplever när deras nära flyttar till ett särskilt boende. Sjuksköterskor ska också tänka på 

närstående till en dement person och deras hälsa. Parse beskriver också att hälsa byter 

jämt sin energi med människa och sin omgivning(Edberg& Wijk 2009). 

Författarnas inställning kring de känslor som närstående upplever är att sjuksköterskan 

måste ge en personcentrerad vård, där både patienten och närstående ska vara i centrum. 

En bra relation till den dementa personen behövs för att sjuksköterskan skall kunna 

utforma en vård utifrån individens behov. Det blir svårt för sjuksköterskan att bygga 

denna relation om närstående inte kan engagera sig och berätta mer om individen 

(Chenoweth et al.2015).  

Resultatet i föreliggande studie visade att orsaken till olika inskränkningar i det dagliga 

livets om upplevdes av närstående hade med de förändringar i personlighet och 

beteende som drabbade personen med demens. Detta innefattade olika psykiska 

påfrestningar för den närstående som levde med personen. De psykiska påfrestningarna 

bestod av olika känslor så som rädsla, sorg, hjälplöshet, bitterhet, förlust, frustration, 

maktlöshet, ångest, osäkerhet och utmaning(Landmark et al.2013; Madsen &Birkelund 

2013 ; Hennings et al. 2013; Meyer et al. 2016; Mattock et al. 2016; Malthouse & Fox 

2014). När någon i familjen drabbades av demens, gick närstående genom olika 

psykologiska reaktioner. Det innebär att närstående arbetar med en sorg med likartade 

steg som när den närstående efter en lång tids sjukdom avlider. De psykologiska faserna 

är: inlednings- och reaktionsfasen, där närstående är förnekande, oro, nedstämdhet och 

sömnstörningar. I bearbetningsfasen kommer närstående att separeras från livskamraten 

och få en annorlunda syn på framtiden. Iden sista fasen, nyorienteringsfas kommer 

närstående att acceptera tillståndet (Skog 2009). 

Marcusson (1995) poängterar att omgivningen runt den dementa personen kan ha stor 

betydelse för hur den dementa beter och utrycker sig. En svårbegriplig och stressande 

miljö kan göra att personen med demens reagerar med ängslan och ångest. Därför bör 

närstående ge extra tid och etablera en trygg miljö samt tydligt förklarar olika 

situationer. Dessutom behöver närstående vila, lugn och ro annars inträffar lätt att den 

dementa utsätts för överaktivering, som blir fel i omhändertagandet. Överaktivering kan 

leda till att personen runt den dementa upplever irritation, stress och frustration i sin 

vårdande roll. 

Författarna anser att till de psykiska påfrestningarna som närstående upplever finns det 

någon bakomliggande orsak. Brist på förmåga att hantera en oförberedd situation, kan 

leda till att närstående upplever maktlöshet, sorg, irritabilitet och utmattning. Detta är 
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kunskap som sjuksköterskan kan ha nytta av, att närståendes hälsa är viktig för personen 

med demens. Att vårda en person med demenssjukdom är ett kvalificerat och krävande 

uppdrag. Belastningen ökar för närstående vilket beror på hur länge den drabbade bor 

kvar hemma. Andra relationer utanför hemmet är viktiga för närstående, där det finns 

möjligheter för att hon/han berättar om sina besvär (Marcusson 1995). 

 

4.2.1 Diskussion utifrån den metodologiska frågeställningen 

 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva närståendes upplevelser av att leva 

med en person med demenssjukdom, de 12 valda artiklarna som ingick i studien hade en 

kvalitativ ansats med beskrivande design. Enligt Willman et al.(2006) används det inom 

omvårdnadsvetenskap i de flesta fall kvalitativa forskningsmetoder därför att det 

forskningsperspektivet innehåller kunskap om individens upplevelse, händelse, process 

och även människliga relationer. Den föreliggande studien har en beskrivande design 

och den kan ge en styrka till studien eftersom Forsberg & Wengström 2013 menar att ett 

värdefullt bidrag som finns i kvalitativ ansats inom forskning är att deltagarnas röst blir 

hörda även forskarna får mer kunskap om deltagarnas livsvärld. 

Samtliga studier som användes i den föreliggande studien har ett ändamålsenligt urval. 

Genom att använda ett ändamålsenligt urval kan forskarna säkerställa att deltagarna i 

studien har kunskap utifrån det som skall utforskas. Samtidigt kan det leda till att det 

blir svårt att dra allmänna slutsatser i en kvalitativ studie(Polit& Beck 2012). 

Författarna anser att ett ändamålsenligt urval är passande eftersom artiklarnas syfte är 

att utforska ett specifikt område. Å andra sidan beskriver(Polit& Beck 2012)att ett 

ändamålsenligt urval inte är en stark urvalsmetod. 

Det som är typisk relevant och karakteriserat för deltagarna i en studie ska berättas 

tydligt och det är deltagarnas ålder (Forsberg & Wengström 2013). Deltagarnas ålder i 

samtliga artiklar som inkluderade var mellan 38 och 92år. Att få en demensdiagnos i 

yngre år leder till stora konsekvenser för båda personen med demens och deras 

närstående. Det dagliga livet för äldre personer med demenssjukdom och deras 

närstående ser inte lika ut på många sätt. Många yngre personer med demens kan vara 

familjeförsörjare, vilken betyder att de har barn eller ungdomar som inte har flyttat 

hemifrån (Edberg 2011). Deltagarnas ålder hade samband med vilken relation den 

närstående hade med personen med demenssjukdom. Författarna anser att närståendes 
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upplevelse var beroende på vilken ålder hon/han hade, eftersom hur en dotter upplevde 

kunde det vara helt olika med hur en maka med personen med demens upplevde.  

 

Relationen mellan den närstående och personen med demens i samtliga artiklarna som 

ingår i denna studie var make, maka, döttrar, söner, även barnbarn och en brorsdotter. 

Hur tät relation var mellan den närstående och personen med demenssjukdom, 

påverkade hur denna make, maka, eller familjemedlem utryckte sin upplevelse. Att ta 

hand om sin förälder med demens, tolkades som en skyldighet av barn. Hur en make 

eller maka upplevde omvårdnaden, berodde på hur länge de hade bott tillsammans, eller 

vilken kvalitet de hade i sin relation med varandra innan personen insjuknade. 

 

I studierna av Meyer et al.(2016); Ford et al. (2013); Mattock et al. (2016) var 

urvalsstorleken ganska liten (7, 3 respektive9deltagare) för en kvalitativ ansats. (Polit& 

Beck 2012) påpekar att resultatet inte blir överförbara när antalet deltagare är litet. För 

en kvalitativ studie är stor urvalsgrupp inte viktigt. Däremot är deltagarnas kunskap 

kring studiens tema viktigt. En liten urvalsgrupp förmedlar ett specifikt resultat. Å andra 

sida blir resultatet mer överförbara vid en större urvalsgrupp. Författarna anser att 

urvalsgruppens storlek beror på vilket ämne som ska undersökas. Lagom stor 

urvalsgrupp, mellan 10-20 deltagare, är lämpligt i en kvalitativ ansats. I studien av 

Malthouse & Fox (2014)samlade data in både från personen med demens och deras 

närstående, men i föreliggande studie valdes då data bara utifrån den närståendes 

perspektiv. 

Polit& Beck 2012; Forsberg &Wengström(2013) beskriver att när forskarna 

genomförde intervjuerna i deltagarna hem, kunde det ge en styrka till studien. Det 

påverkade att deltagarna kände sig bekväma i den vanliga miljön samt att de kunde 

svara på frågeställningar utan att tveka. I studien Meyer et al.( 2016); O’Shaughnessy et 

al. (2010)framkom det att alla deltagarna blev intervjuade i sina hem. Det kunde ge en 

styrka i resultatet.  I resten av artiklarna genomfördes intervjuerna i ett privat rum, ett 

rum i äldreboende, ett mötesrum och ett rum på minnesmottagningen, eller i deltagarnas 

hem(en del av deltagarna i en studie) eller på deltagarnas arbetsplats (Landmark et al. 

2013; Helgesen et al. 2013; Hennings et al. 2013; Wong et al. 2015;Ducharme et al. 

2013; Malthouse & Fox 2014; Ford et al. 2013; Mattock et al. 2016). Polit & Beck 

(2012)anser att en lugn miljö har stor betydelse när deltagarna blir intervjuade. En 
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stressande och störande miljö påverkar deltagarnas tankar vilket hindrar att de besvarar 

på ett bra sätt de känner sig avbrutna i samtalet.  

Att identifiera intervjuernas plats kan öka svarens giltighet och det kan i sin tur påverka 

studiens trovärdighet (Polit & Beck 2012; Forsberg & Wengström 2013). Artiklarna 

Unson et al.(2015); Madsen& Birkelund(2013)var utan en tydlig miljöbeskrivning. 

 

4.3 Metoddiskussion 
 

Föreliggande studien hade en deskriptiv design med kvalitativ ansats, vilken syftar till 

att beskriva närståendes upplevelse av att leva med en person med demenssjukdom.Ett 

annat syfte var att redovisa vilka undersökningsgrupper som ingick i de valda artiklarna 

i litteraturstudien.Vilka sökord valdes beroende på  studiens syfte och frågeställningar. 

Både PubMed och Cinahl användes som sökningsdatabaser. Författarna använde både 

MeSH termer och Cinhal heading i sökningarna. Det kan vara en styrka eftersom det 

gör att begreppen är etablerade. Eftersom ordet närstående till en dement, kan vara 

make, maka, barn eller barnbarn till den drabbade användes olika sökord, för att 

resultatet innefattar upplevelse utifrån det breda begreppet närstående.  

Författarna till den föreliggande studien valde att granska de där artiklarna som inte var 

äldre än tio år och alla artiklar var inte äldre än fem år. Samtliga 12 vetenskapliga 

artiklar som denna studies resultat baserades på hamnade i det tidsintervallet. Detta kan 

ge en styrka därför att resultatet bara baserades på senaste forskningen. Det kunde även 

ge en svaghet till studien eftersom även en äldre studie skulle kunnat vara väldigt 

aktuella för att svara på den föreliggande studiens syfte. 

Samtliga studier var skrivna på engelska, och det kan leda till att det finns risk för 

feltolkning i studiernas innehåll eftersom engelska inte är författarnas modersmål. 

Författarna har diskuterat studiernas innehåll med varandra med syftet att reducera 

feltolkning för att garantera att artiklarnas innehåll förståtts på likadant sätt. Studierna 

som inkluderades i den föreliggande studien genomfördes i olika länder. Detta tolkades 

av författarna som en begränsning, eftersom skillnader i kulturella, sociala och religiösa 

upplevelse skulle kunna påverka studiens resultat. Å andra sidan, kan det även betraktas 

som en styrka därför att det skulle bli intressant att höra hur andra närstående, med 

ursprung utanför Sverige upplever vården av personer med en demenssjukdom. 

Samtliga artiklar hade kvalitativa ansats förutom studien av Ford et al.(2013) som 
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presenterades artikelns resultat med både kvalitativa och kvantitativ ansats. Den 

föreliggande studiens använde sig resultat bara utifrån den kvalitativa delen.  

 

4.4 Kliniska implikationer 
 

Enligt Socialstyrelsen (2010) kommer antalet personer med demenssjukdomar att ta stor 

plats i Sveriges framtid. Att leva som närstående till en person med demens är en extra 

utmaning eftersom upplevelsen att rollen som man haft i livet förändras, olika negativa 

känslor kan förekomma samt att det var vanligt med inskränkningar i det dagliga livet. 

Detta kan direkt påverka närståendes mående på ett negativt sätt. Att stimulera 

närstående via samtal för att delta i den vården som deras nära får är viktigt för 

sjuksköterskan att ta hänsyn till. Sjuksköterskan ska involvera närstående från början av 

demensförloppet genom att samtala med dem för att de skall bli informerade. 

Författarna tror att om man identifierar och poängterar närståendes upplevelse inom 

detta område som ingår i sjuksköterskan ansvarsuppgifter, ökar kunskapen och 

möjligheten att ge information vilket blir ett bra stöd både till närstående och personen 

med demens. Den föreliggande studien kan utgöra ett underlag för att skapa ett 

informationsmaterial till närstående som lever med personer med demens.  

Genom att jobba enligt evidens och tillämpa omvårdnadsteorier kan strategier hittas för 

att närståendes upplevelse i detta sammanhang blir mera synliga. 

 

 

4.5 Förslag på fortsatt forskning 
 

Fler studier som utforskar vuxna barns upplevelse av att leva med en person med 

demenssjukdom behövs. Det kan öka kunskapen som skulle kunna leda till att deras 

utmaningar och hinder blir bättre i framtiden. Det skulle också bli utvecklande med 

fortsatt forskning utifrån en interventions studie som redovisar närståendes upplevelse 

när en grupp erbjuds mycket stöd för att minimera dessa negativa upplevelser som 

närstående har haft i många vetenskapliga artiklar. Det skulle då jämföras med en grupp 

som inte fårstöd. Fortsatt forskning inom detta område behövs för att kunskap ska 

utvecklas om närståendes upplevelse med att leva med en person med demenssjukdom. 

Mer forskning i framtiden kan möjliggöra och leda till nya omvårdnadsteorier. En vård, 

som baseras på många omvårdnadsteorier samt ny forskning, kan hjälpa för att 

närstående ska uppleva en bättre vård och mindre utmaning. 
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4.6 Slutsats 
 

Föreliggande studie identifierade att närståendes upplevelse att leva med en person med 

demenssjukdom påverkade närståendesliv i en hög grad. Detta genom att rollen som 

närstående haft förändrats, många olika känslor ofta negativa upplevdes och att det blev 

inskränkningar i det dagliga livet. Samt att närstående upplevde tillgången till stöd och 

information som bristfällig. Sjuksköterskan har där en viktig roll att informera, vara 

stödjande när närstående letar nya strategier att hantera sina utmaningar. Närstående till 

personer med demenssjukdom var en viktig informationskälla för vårdarbetet. 

Välbefinnandet för både närstående och personen med demens är viktigt och där har 

sjuksköterskan många delar att bidra med. 
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Tabell 2: Presentation av artiklarnas titel, design, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod och dataanalysmetod. 

 

Författare, 

Publ.årstudiela

nd 

Titel Design och 

eventuellt ansats 

Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Landmark, B, 

Aasgaard, H, & 

Fagerström, 

L.År: 2013 

Plats: Norge 

“To Be stuck in It—I Can’t Just Leave”: 

A Qualitative Study of Relatives’ 

Experiences of Dementia Suffers Living 

at Home and Need for Support. 

Deskriptiv 

design med 

kvalitativ 

ansats. 

 

10 deltagare 

2 söner, 7 döttrar, 1 

svärdotter.  

( 38- 63år). 

Fokusgruppintervju  

Plats: i ett av 

hemsjukvårds 

mötesrum. 

Kvalitativinnehålls

analys 

Madsen, 

R,&Birkelund, 

R.  

År: 2013 

Plats: Danmark 

The path through the unknown’: the 

experience of being a relative 

of a dementia-suffering spouse or 

parent. 

Fenomenologisk 

och 

hermeneutisk 

design med 

kvalitativ 

ansats. 

21 deltagare 

3söner (38-59 år) 

3män(67-76 år) 

8döttrar(45-63 år) 

7fruar(58-64 år) 

Ålder (38-76) 

21 berättelser från 

närstående. 

Plats: framgår inte. 

 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Helgesen, A, 

Larsson, 

M,&Athlin, E 

År: 2013 

How do relatives of persons with 

dementia experience their role in the 

patient participation process in special 

care units? 

Explorativ 

design med 

kvalitativ 

ansats. 

12 deltagare 

2 makar 

 3 fruar 

3 söner 

10 Inspelade intervju 

2 icke inspelade 

intervju.  

Plats: deltagarnas 

Grunded theory 
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Plats: Norge 2döttrar 

1styvdotter 

1brorsdotter 

(40-82 år) 

 

arbetsplats, deras 

privata hem eller i 

mötesrum på 

särskildboende, 

beroende på 

önskemål från  

deltagaren. 

Hennings, J, 

Froggatt, K, & 

Payne, S  

År:2013 

Plats: Norra 

England 

Spouse caregivers of people with 

advanced dementia in nursing homes: 

A longitudinal narrative study.  

Deskriptiv 

design med 

kvalitativ 

ansats.  

 

10 partner vårdgivare 

(7 fruar och 3 makar). 

66-88 år 

Inspelade intervjuer, 

fältanteckningar och 

dagböcker. 

Plats: ett privat 

rum inom vårdhem 

och resten i 

deltagarnas 

egna hem. 

 

Narrativ 

innehållsanalys 

 

Wong, O, 

Kwong, P, Ho, 

C, Chow, S, 

Kwok, T, 

Living With Dementia: An Exploratory 

Study of Caregiving in a Chinese 

Family Context. 

Explorativ 

design med 

kvalitativ 

ansats. 

10 familjer 

intervjuade(5 makar, 

5 fruar) 

(8 söner, 8döttrar, 4 

Videoinspelade 

Intervju  

Öppna frågor 

Följdfrågor. 

Kvalitativinnehålls

analys 
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Wong, B, Ho, 

V, Lau, A, & 

Ho,  

År: 2015 

Plats: Kina 

 svärdöttrar, 1 svärson 

som var närvarande 

vid intervjuerna) 

56-87 år 

Plats: mötesrummet 

av en demensdagvård 

centrum. 

Meyer, J, Mc 

Cullough, J, & 

Berggren, I  

År: 2016 

Plats: Sverige 

A phenomenological study of living 

with a partner affected with dementia. 

Deskriptiv 

design med 

kvalitativ 

ansats. 

 

7 deltagare 

3 fruar, 4män 

69-92 år 

bandinspelade 

intervjuer 

öppna frågor, och i 

samband med 

dialogen, djup 

frågor ställs. 

Plats: deltagnas hem 

i enlighet med deras 

önskemål. 

Fenomenologisk  

innehållsanalys 

Unson, C, 

Flynn, D, 

Glendon, M, 

Haymes, E, & 

Sancho, D  

År: 2015 

Plats: England 

Dementia and Caregiver Stress: An 

Application of the Reconceptualized 

Uncertainty in Illness Theory. 

 

Deskriptiv 

design med 

kvalitativ 

ansats. 

 

Fyra fokusgrupper . 

24 deltagare 

 8 män,  

16 kvinnor. 

15 barn 

9 make/maka.  

Ålder 43-80 år 

Fokusgruppsdiskus-

sion. 

Semistrukturerad  

Intervju. 

Tematisk 

innehållsanalys. 

Malthouse, R, 

& Fox, F 

Exploring experiences of physical 

activity among people with Alzheimer's 

Tematisk design 

med kvalitativ 

10 personer. 

5 fruar 

Semi- strukturerande 

intervjuer,  

Tematisk 

innehållsanalys. 



 

4 

 

År:2014  

Plats:Sydvästra 

England. 

 

disease and their spouse carers: a 

qualitative study. 

 

ansats. 

 

5 män 

ålder 64 - 84. 

Plats: ett rum på 

minnesmottagningen. 

Ford JL, Linde 

BD, Gigliotti C 

Kim KY 

År: 2013 

Plats: USA 

 

Grief Experiences of 3 Care giving 

Wives of Veterans With Dementia. 

 

Fenomenologisk

design med 

kvalitativ 

ansats. 

 

 

3 fruar  

Åldrarna 71- 84 

Djupintervjuer.  

plats i Medical 

Center (VAMC)  

Kvalitativ och 

kvantitativ 

innehållsanalys. 

Ducharme, F, 

Kergoat, M, 

Antoine, P, 

Pasquier, 

F,&Coulombe, 

R År:2013 

Plats: Kanada 

'The Unique Experience of Spouses in 

Early-Onset Dementia', American 

Journal Of Alzheimer's Disease & 

Other Dementias. 

Fenomenologisk

design med 

kvalitativ 

ansats. 

 

 

12 makar till personer 

med diagnosen 

demens före 65 års 

ålder . 

Manlig 60 år 

Kvinnlig 52 år 

Semi- strukturerade 

intervjuer. 

Plats: i kognition 

klinik eller hemma 

på deltagarens hem 

Tematisk 

innehållsanalys . 

 

O'Shaughnessy

, M, Lee, 

Changes in the couple 

Relationship in dementia care: spouse 

Fenomenologisk

design med 

12 deltagare 

7 män 

En halvstrukturerad 

intervju. 

Kvalitativ 

innehållsanalys 



 

5 

 

K,&Lintern, T ,  

År: 2010 

Plats: Stor 

Britanian 

cares experience. 

 

kvalitativ 

ansats. 

 

 

 5 fruar 

 Ålder 59-86 

 

Plats: deltagarnas 

hem . 

 

Sarah 

Mattock1 and 

Anne 

McIntyre2, 

År: 2015 

plats: Stor 

Britanian 

Exploring the role of occupation for 

spouse-carers before and after the death 

of a spouse with dementia. 

 

Fenomenologisk

och mall design 

med kvalitativ 

ansats. 

 

 

9 deltagare 

2 män 

7 fruar 

Ålder 68-91 år 

Semi- strukturerade, 

djupintervjuer. 

Fem deltagare 

intervjuades hemma, 

och fyra på en lokal 

grupp. 

Fenomenologisk 

innehållsanalys. 
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Bilaga 2Tabell 3. Presentation av artiklarnas syfte och huvudresultat 

 

Författare Syfte Huvudresultat 

Landmark, B, Aasgaard, H, 

& Fagerström, L. 

2013 

Att undersöka och beskriva närståendes upplevelse 

av personer med demenssjukdom som bor hemma 

även att undersökanärståendes behov av stöd. 

Närstående kan inte klara sig i situationen, där värdighet för 

personen med demens är hotad. Närstående upplever en 

känsla av maktlöshet när de vårdar sina familjemedlemmar. 

Madsen, R, &Birkelund, R. 

2013 

Att undersöka upplevelse hos familjemedlemmar 

till en make/maka eller förälder som lider av 

demens. 

Det var identifierat att de alla hade upplevt rollförändringar, 

sorg och negativa känslor. Anpassning till nya roller och 

fysisk misshandel upplevdes som en känsla av självkritik. 

Helgesen, A, Larsson, M, 

&Athlin, E. 

2013 

Hur upplever närstående till personer med demens 

sin roll i patientens deltagandeprocess i särskilda 

boende, med fokus på det dagliga livet? 

 

Upplevelse av att "vara en besökare", "vara en talesman", 

"vara en väktare" och "vara en länk till världen på utsidan’’ 

beskrev de olika rollerna. Olika situationer och förhållanden 

utlöste olika roller. De närstående hade förtroende för 

personalen och det var en avgörande faktor. 

 

Hennings, J, Froggatt, K, 

& Payne, S. 

2013 

Att undersöka partners upplevelse av personer med 

demens som bor på särskilt boende. 

Skuldkänslor i samband med placering på särskilt boende 

även diskussion kring att hälsa på personen med demens på 

det särskilda boendet och det begränsade sociala livet för 

närstående beskrevs. 

Wong, O, Kwong, P, Ho, Att undersöka och beskriva de upplevelser som Konflikter mellan syskon, närståendes roll att delta i 
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C, Chow, S, Kwok, T, 

Wong, B, Ho, V, Lau, A, 

& Ho, F. 2015 

familjer som tar hand om äldre familjemedlemmar 

med demens har i det kinesiska samhället. 

omvårdnad och kontroll i förhållande med omvårdnad. 

Meyer, J, Mc Cullough, J, 

& Berggren, I. 

2016 

Att beskriva maka/makes upplevelse av att leva 

med en partner som har drabbats av demens. 

Från gemenskap till ensamhet, som beskrevs tillsammans 

med tre beskrivande kategorier: förändringar i sin partners 

beteende, förändringar i vardagen och en förändringiframtid. 

Unson C, Flynn D, 

Glendon MA, Haymes E, 

Sancho D. 

2015  

 Att undersöka och bedöma stress i samband med 

omvårdnad till en person med demenssjukdom.  

Närstående upplevde förlusten av frihet och att vara bundna 

till hemmet. Närstående uttryckte också rollförändringar och 

förbittring när de tog hand om personen med demens. De 

upplevde brist på information om ekonomiskt stöd.   

Malthouse, R, & Fox, F. 

2014 

 Att förbättra förståelsen om hinder till fysisk 

aktivitet för personer med Alzheimers sjukdom och 

sin vårdande make/maka.  

Makor upplevde en rollförändring inom parförhållande som 

kopplades till utvecklingen av demenssjukdomen. Makor 

kände sig trötta eller mindre energiska och upplevde känslan 

av förlust av frihet.  

Ford JL1, Linde BD, 

Gigliotti C, Kim KY  

2013 

 

Att undersöka upplevelse hos tre kvinnor som 

vårdar sina dementa makar och hur de bearbetar och 

sörjer sina förluster.  

Kvinnorna upplevde smärtsamma, psykologiska och fysiska 

förluster av sin make som de vårdade. De var missnöjda och 

misstrodde vården.  

  

Ducharme, F, Kergoat, M, 

Antoine, P, Pasquier, F, 

Att dokumentera den aktuella erfarenheten av unga 

kvinnor/män som ger vård åt sina partner för att 

Make/maka upplevdesvårigheter att hantera 

beteendemässiga och psykologiska symptom, även 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ford%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22611236
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Linde%20BD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22611236
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gigliotti%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22611236
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kim%20KY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22611236
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&Coulombe, R   

2013 

informera om utvecklingen av professionellt stöd 

anpassat till deras verklighet.  

svårigheter att hantera konstiga beteenden hos sin partner. 

De upplevde att brist på information ledde till ångest och 

känslan av hjälplöshet.   

 O'Shaughnessy, M, Lee, 

K,&Lintern, T  

 2010 

Att undersöka partnerns upplevelser i samband med 

nedsatt kognitiv förmåga och påverkan på deras 

parrelation.  

Make/maka uttryckte känslan av avskildhet,ömsesidig 

förståelse och svårigheter i att hantera spänningen mellan att 

uppfylla sina egna behov och behoven hos den dementa 

partnern. De upplevde rädsla, skuld och osäkerhet om 

framtiden.  

Sarah Mattock och Anne 

McIntyre  

2015 

Att få en uppfattning ommakes/makasupplevelse 

under vården. 

 

Make/maka vårdare upplevde utvecklande roller. Deras roll 

hade ändrats från make/maka till förälder/barn.   
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