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Sammanfattning 

Introduktion: Idag finns det ungefär 160 000 personer i Sverige som har någon form av 

demens, och risken att drabbas utav demens ökar med stigande ålder. Alzheimers är den 

vanligaste formen av demenssjukdom. Personer som befinner sig tidigt i sin Alzheimers 

utveckling klarar sig relativt bra med ett begränsat stöd från sin omgivning. Att vårda 

sin närstående med Alzheimers är krävande, och det ställs stora krav på den som är 

omvårdnadsansvarig.   

 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva anhörigvårdares upplevelse av att 

vårda sin närstående som lever med diagnotiserad Alzheimers sjukdom. Syftet är också 

att beskriva de valda artiklarnas undersökningsgrupper.  

 

Metod: En beskrivande litteraturstudie. Data har samlats in via PubMed och 10 artiklar 

valdes ut till denna litteraturstudie. Artiklarna var av antigen kvalitativ eller kvantitativ 

ansats.  

 

Resultat: Resultatet baseras på fem underrubriker utifrån anhörigvårdarnas upplevelser: 

”Upplevselsen av den psykiska påfrestningen”, ”brist på stöd och information”, 

”upplevelsen av att vårda sin närstående utifrån ett genusperspektiv”, 

”livsstilsförändringar” och ”förväntningar och farhågor”. 

 

Slutsats: Anhörigvårdarna är i stort behov av stöd och rådgivning både från sin sociala 

omgivning, men framförallt ifrån sjukvårdens olika institutioner. Sjuksköterskan har en 

viktig roll att fylla. Sjuksköterskan ska tillgodose både den som är drabbad utav 

Alzheimers, men även dennes anhöriga med individanpassad information och stöttning.          

 

Nyckelord: Alzheimers, demens, maka/make, anhörigvårdare, copingstrategi och 

närstående.      
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Abstract 

 

Introduction: Today, there are about 160 000 people in Sweden who have some form 

of dementia, and the risk out of dementia increases with age. Alzheimer's is the most 

common form of dementia. Persons who are early in their development of Alzheimer 

cope relatively well with limited support from their surroundings. Caring for relatives 

with Alzheimer's are demanding, and it places great demands on the care that is 

responsible. 

 

Purpose: The purpose of this study is to describe the experience of family caregivers 

for their relatives who live with diagnosed Alzheimer's disease. The aim is also to 

describe the selected articles study groups. 

 

Method: A descriptive literature. Data was collected via PubMed and 10 articles were 

selected for this study. The articles were of either qualitative or quantitative approach. 

 

Results: The results are based on five sub-headings based on family caregivers: "Feels 

notification of mental stress", "lack of support and information", "the experience of 

caring for their loved one from a gender perspective", "lifestyle changes" and 

"expectations and concerns". 

 

Conclusion: family caregivers are in great need of support and advice both from their 

social environment, but above all from different healthcare institutions. The nurse has 

an important role to play. The nurse will satisfy both the afflicted out of Alzheimer's, 

but also his family with personalized information and jacking. 

 

Keywords: Alzheimer's, dementia, family caregiver, coping strategy and relatives. 
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1. Introduktion 

 

1.1 Bakgrund 

 

Idag finns det ungefär 160 000 personer i Sverige som har någon form av demens och 

risken att drabbas av demens ökar med stigande ålder. Alzheimers är den vanligaste 

formen av demenssjukdom, och sjukdomen står för cirka 60 - 70 procent av alla 

förekommande fall. Alzheimers tillhör de så kallade degenerativa demenssjukdomarna 

vilket innebär att hjärnans nervceller successivt förtvinar och så småningom dör 

(Socialstyrelsen, 2014). Även runt om i världen förväntas fler individer i framtiden att 

drabbas av Alzheimers. Under de nästkommande 40 åren förväntas 4,3 procent av den 

kinesiska befolkningen att utveckla Alzheimers. Det är individer som har fyllt 60 år 

eller äldre som förväntas drabbas av sjukdomen, konstaterar Keogh-Brown, Tarp 

Jensen, Arrighi & Smith (2015). Individer med Alzheimers är i stort behov av sin 

sociala omgivning för det främjar deras livskvalité enligt Beerens et al. (2016).  

 

1.2 Olika symtom och fastställande av diagnos   

 

Symtomen kommer oftast smygande och småningom försämras även de kroppsliga 

funktionerna hos den som är drabbad. Typiska symtom vid Alzheimers är att individen 

får koncentrationsproblem, ett försämrat närminne, har svårt att orientera sig och får 

språkliga svårigheter att uttrycka sig med sin omgivning. Idag finns det inget botemedel 

mot sjukdomen, dock så finns det läkemedel som kan förbättra de kognitiva 

funktionerna hos den som drabbad (Socialstyrelsen, 2014). På senare år har även 

forskarna funnit att kost som består av frukt, nötter, grönsaker och fisk kan ha en 

motverkande effekt mot Alzheimers (Otaegui-Arrazola, Amiano, Elbusto, Urdaneta & 

Martı´nez-Lage, 2014). Det har också visat sig att musik och naturbilder kan ha en 

positiv inverkan på stress, ångest samt mot ett aggressivt beteende som personer med 

Alzheimers ibland kan uppvisa (Eggert et al., 2015). En demens utredning ska innefatta 

en noggrann anamnes, elektroencefalogram, blodprover, datortomografi (CT), 

magnetiskresonstomografi (MRT) och regional blödflödesmätning av hjärnan. Tiden 

från fastsällande av diagnos till döden varierar mellan två och tjugo år, men oftast så 

nämns en medelsjukdomstid på cirka tio år för den som har fått sin diagnos fastställd 
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(Edberg, 2009). Det ska också sägas att när en individ har fått sin diagnos fastställd  

ökar risken att drabbas utav en depression (Burke, Maramaldi, Cadet & Kukull, 2016).   

 

1.3 Stödinsatser  

 

Personer som befinner sig tidigt i sin Alzheimers utveckling klarar sig relativt bra med 

ett begränsat stöd från sin omgivning. De kan då få hemtjänst insatser beviljade såsom 

hjälp med städning, handling, tvätt och matlagning. I de senare stadierna i 

sjukdomsförloppet så behöver individen även hjälp med den personliga hygienen  

såsom hjälp med toalettbestyr och dusch. I det senare skeendet av sjukdomsförloppet så 

blir en flytt till vårdboende många gånger oundvikligt för den som är drabbad. Denna 

situation är oftast traumatisk för dennes anhöriga eftersom de då måste ”släppa taget” 

och lämna över ansvaret för den person som de älskar och har vigt sina liv till (Edberg, 

2009).  

 

1.4 Anhöriga, närstående och sjuksköterskan 

 

Begrepp som närstående, anhöriga samt familjemedlemmar är vanliga begrepp som 

används inom omvårdanden och omvårdnadsforskningen. Begreppet anhöriga är av 

tradition förknippat med en relation via blodsband, samboförhållande eller att en individ 

ingår i ett äktenskap (Benzein, Hagberg & Saveman, 2009). Ur ett vårdperspektiv så är 

det vanligt att den som vårdar och stödjer benämns som anhörig, och mottagaren utav 

omsorgen är den närstående enligt Socialstyrelsen (2010). När det gäller 

sjuksköterskans roll så har hen en viktig funktion att fylla. I sjuksköterskans 

yrkesutövande ska hen främja hälsa samt förebygga ohälsa genom att se till både den 

drabbades samt den anhöriges behov tillgodoses (Willman, 2014). Författarna kommer 

fortsättningsviss i denna litteraturstudie att använda sig utav begreppet anhörigvårdare, 

och syftar då till individer som är barn, make/maka, sambo eller syskon till en 

närstående med diagnotiserad Alzheimers sjukdom. Individerna är 18 år gamla eller 

äldre och de ansvarar för omvårdnaden över dennes närstående.  
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1.5 Coping 

 

Teoretikern Lazarus kognitiva- motivationella- relationella teori om stress, känslor och 

coping beskriver hur en individ tolkar, bedömer samt hanterar utmaningar i 

stressframkallande situationer. Modellen kan tillämpas som en begreppsmässig ram, ett 

verktyg för att nå insikt om hur dylika situationer bör hanteras för en individ. Lazarus 

definierar psykologisk stress som påfrestningar: förhållande som upplevs som 

belastande, överskrider ens individ resurser och hotar individens välbefinnande.  

Lazarus menar på att det finns tre copingstrategier för att hantera stressframkallande 

situationer: problemfokuserad coping, emotionsfokuserad coping samt den 

meningsskapande coping strategin. När det gäller den problemfokuserade coping 

strategin så försöker individen att aktivt lösa problemet den ställs inför eller förändra en 

stressframkallande situation. Med den emotionsfokuserad coping strategin försöker 

individen att göra något åt sin upplevelse av situationen. Emotionsfokuserad coping kan 

innebära att hen förändrar, tolererar, reducerar intensiteten i de egna känslorna så att hen 

upplever att den har kontroll över både sig själv, känslorna och situationen. Vid 

meningsskapande coping försöker hen att hitta en positiv mening i en stressframkallade 

situation (Harris Kalfoss, 2011).    

 

1.6 Problemformulering 

 

Alzheimers är idag den vanligaste förekommande demenssjukdomen. I dagens samhälle 

blir befolkningen allt större samt äldre, vilket gör att fler människor förväntas drabbas av 

Alzheimers i framtiden. I genomgång av litteratur inför föreliggande studie så visade sig 

att det finns en bred forskning om erfarenheter av att vara närstående och deras 

upplevelser av att leva med Alzheimers sjukdom. Dock så identifierade författarna att få 

litteraturstudie hade belyst vad anhörigavårdare har för erfarenheter av att vårda sin 

närstående med Alzheimers sjukdom. Vilket kan tyda på att det behövs mer forskning 

och kunskap inom det valda ämnesområdet. Författarna anser att det ska bli ett intressant 

ämne att titta närmare på samt belysa med denna litteraturstudie. 
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1.7 Syfte 

 

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva anhörigvårdares upplevelse av att vårda 

sin närstående som lever med diagnotiserad Alzheimers sjukdom. Syftet är också att 

beskriva de valda artiklarnas undersökningsgrupper.  

 

1.8 Frågeställningar 

 

1. Vad har anhörigavårdarna för upplevelse av att vårda sin närstående med 

Alzheimers sjukdom?  

2. Hur beskrivs undersökningsgruppen i artiklarna? 

 

2. Metod 

 

Forskningsmetoden som valdes för detta arbete är litteraturstudie vilket innebär att data 

samlades, bearbetades och ett resultat sammanställdes från vetenskapliga artiklar. 

Datainsamlingen genomfördes genom att formulera lämpliga sökord i olika 

kombinationer. Valda vetenskapliga artiklar kvalitetsgranskades, analyserades och 

sammanställdes. Granskade artiklar fanns tillgängliga i fulltext. 

 

2.1 Design 

 

Litteraturstudien har en beskrivande design (Polit & Beck, 2012). 

 

2.2. Databaser 

 

Databasen Medline via sökmotorn PubMed användes för artikelsökningen. Sökmotorn 

Pubmed användes för att den är en av de största medicinska databasen som har 

vetenskapliga artiklar inom omvårdnad (Polit & Beck, 2012).  
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2.3. Sökord och sökstrategi 

 

Utifrån arbetets syfte och frågeställningar valdes sökorden. De engelska sökorden som 

användes var Alzheimer`s disease, dementia, spouse caregivers, relatives och 

experience. Sökningsprocessen börjades med en ”bred” sökning för en term i taget, för 

att sedan begränsa sökningen genom sökordskombinationer med hjälp av booleanska 

termen (AND) (Polit & Beck, 2012). Sökorden användes i olika kombinationer för att 

precisera resultatet samt minska antal träffar. Sökningen begränsades i databasen med 

hjälp av ”limits” (begränsningar). Följande kriterier var väsentliga för att kunna minska 

antal träffar: artiklarna skulle vara i Högskolan i Gävle databas, i Full text samt skrivna 

på engelska. Tabell 1 presenterar resultatet av sökningar.  

 

Tabell 1. Översikt av litteratursökning och urval. 

Databas Begränsningar 

(limits) och sökdatum 

Söktermer Antal träffar 

i möjliga 

artiklar 

Analyserade 

abstrakt 

Valda 

källor  

(Exkl. 

dubletter 

Medline 

via 

PubMed 

Engelska 

Fulltext 

Högskolan i Gävle 

2016-10-28 

Alzheimer`s 

disease  

75364   

Medline 

via 

PubMed 

Engelska  

Fulltext 

Högskolan i Gävle 

2016-10-28 

Alzheimer`s 

disease AND  

Dementia 

50633   

Medline 

via 

PubMed 

Engelska  

Fulltext 

Högskolan i Gävle 

2016-10-28 

Alzheimer`s 

disease AND  

Dementia AND 

Spouse caregivers 

2009   

Medline Engelska  Alzheimer`s 827   
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via 

PubMed 

Fulltext 

Högskolan i Gävle 

2016-10-28 

disease AND  

Dementia AND 

Spouse caregivers 

AND Relatives  

Medline 

via 

PubMed 

Engelska  

Fulltext 

Högskolan i Gävle 

2016-10-28 

 

Alzheimer`s 

disease AND  

Dementia AND 

Spouse caregivers 

AND Relatives 

AND Experience 

128 128 10 

  

 

2.4 Urvalskriterier 

 

Inklusionskriterier: För denna litteraturstudie användes följande inklusionskriterier. 

Artiklarna skulle innehålla tydliga abstract samt skulle svara på föreliggande studiens 

syfte och frågeställningar. Ett annat viktigt inklusionskriterium för urvalet var att 

deltagarna skulle vara anhörigvårdare till sin sjuka närstående. Artiklarna skulle 

innefatta beskrivna erfarenheter av en anhörigvårdare till en person med Alzheimers 

sjukdom.  

 

Exklusionskriterier: Följande exklusionskriterier användes vid urvalsprocessen. 

Artiklar som var litteraturstudier valdes bort. Artiklar som var på andra språk än 

engelska exkluderades. Artiklar som beskrev anhörigvårdarnas livskvalitet samt andra 

typer av demenssjukdomar än Alzheimers sjukdom valdes bort. 

 

 

2.5 Urvalsprocessen och utfall 

 

Urvalsprocessen för föreliggande studie genomfördes på följande sätt. Titel och abstrakt 

lästes på samtliga 128 artiklar för att kunna få uppfattning om artiklarnas innehåll och 

syfte (se figur 1). De artiklar som ansågs svara på studiens syfte samt frågeställningar 

valdes ut för att kunna granskas och jämföras med varandra. Efter granskningen gjordes 

en ytterligare analys av samtliga artiklar. Detta gjordes med syfte för att hitta artiklar 
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som uppfyllde studiens inklusionskriterier. När ett tydligt samband hittades mellan 

samtliga artiklar som stämde med studiens syfte valdes 10 artiklar för fortsatt 

granskning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Beskrivning av urvalsprocessen 

 

2.6 Dataanalys 

 

10 artiklar valdes ut för denna litteraturstudie. Samtliga artiklar hade antingen kvalitativ 

eller kvantitativ ansats. Artiklarnas titel och abstrakt översattes för att sedan sortera in 

dem utifrån studiens syfte. Sedan översattes och diskuterades även metod och 

resultatdelarna. Artiklarna granskades enligt Polit & Beck (2012) och utifrån skillnader 

samt likheter som fanns i artiklarna bestämdes att dela dem på fem underrubriker: 

”upplevelsen av den psykiska påfrestningen”,” brist på stöd och information”, 

”anhörigas upplevelser av att vårda sin närstående utifrån ett genusperspektiv”, 

”livsstilsförändringar” och ”förväntningar och farhågor”. En summering av artiklarna 

utfördes i tabellform för att förenkla presentationen av resultatet (se bilaga 1 som 

128 artiklar hittades via sökning i 

databasen. Titel och Abstract lästes. 

45 artiklar kvarstod. Innehållet 

granskades. 

Totalt 10 artiklar inkluderades i 

studien. 

 

83 artiklar som inte stämde med 

studiens syfte samt frågeställningar 

exkluderades. 

35 artiklar exkluderades på grund 

av:  
 Stämde inte med litteraturstudiens 

inklusionskriterier, 

 Litteraturstudier, som beskrev 
anhörigvårdarens livskvalitet, 

 Andra typer av demenssjukdomar. 
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innehåller översikt av granskade artiklar och bilaga 2 som innehåller översikt av 

granskade artiklarnas syfte och resultat). Den metodologiska granskningen av artiklarna 

genomfördes genom att kontrollera hur undersökningsgruppen var beskriven samt om 

det fanns inklusions och exklusionskriterier presenterade, hur stor undersöknings-

gruppen var samt hur deltagarna valdes ut till studien. Likheter och skillnader i 

resultatet beskrevs utifrån följande sju aspekter: barn, make/maka, sambo eller syskon, 

åldersvariation, könsfördelningen och den geografiska spridningen.  

 

 

2.7 Forskningsetiska överväganden 

 

Utifrån ett etiskt perspektiv har de valda artiklarna bearbetats utan att utesluta eller 

förstärka ämnet. I arbetet har ingen plagiering eller kopiering förekommit. För att kunna 

presentera denna litteraturstudies innehåll så objektivt som möjligt, har inte författarna 

lagt in egna åsikter eller värderingar  (Polit & Beck, 2012). Samtliga artiklar har 

godkänts av etisk kommittén.   

 

3. Resultat 

 

I nedanstående text kommer resultatet att prestenteras i löpande text under fem 

huvudrubriker: ”Upplevelsen av den psykiska påfrestningen”, ”brist på stöd och 

information”, ”anhörigas upplevelser av att vårda sin närstående utifrån ett 

genusperspektiv”, ”livsstilsförändringar” samt ”förväntningar och farhågor”. 

Litteraturstudien baseras på 10 vetenskapliga artiklar med antingen kvalitativ eller 

kvantitativ ansats. Under rubriken metodologiska aspekter/undersökningsgrupp kommer 

undersökningsgrupperna att presenteras. De inkluderande artiklarna kommer att 

redovisas i tabellform, se bilaga 1 och 2.   

 

3.1 Upplevelsen av den psykiska påfrestningen 

 

Det som var utmärkande för många studier, var att anhörigvårdarna beskrev att det var 

påfrestande att vårda sin närstående med Alzheimers sjukdom. Den kontinuerliga samt 

omfattande omsorgen som de dagligen utförde upplevdes som en belastning i deras 

tillvaro. Det framgick att de kände sig deprimerade, och hade utvecklat ångest liknande 



 

14 

 

symtom på grund utav den omfattande omvårdnaden (Hong, Rong-hong, Hujiken, Jun-

jian & Xiao-qin, 2013; Wojtyna & Popiołek, 2015; Papastavrou, Kalokerinou, 

Papacostas, Tsangari & Sourtzi, 2007; Bergvall et al., 2011). De kände sig även 

orkeslösa och trötta som individer. De kunde aldrig känna att de riktigt var utvilade och 

många beskrev att de var utmattade enligt Wojtyna & Popiołek (2015). Detta 

resulterade i att de fick sömnstörningar. Anhörigvårdarna upplevde mycket stress i sin 

vardag, de skulle alltid finnas till hands för sin närstående vilket medförde att de hade 

svårt att komma till ro på kvällarna och drabbades utav sömnstörningar i slutändan 

(Mills et al., 2009).  

 

Majoriteten utav anhörigvårdarna påpekade att dem tyckte att hot och våld var de mest 

påfrestande situationerna de kunde ställas inför. Det kunde exempelvis vara situationer 

när den närstående blev arg, betedde sig hotfullt, kom med ogrundade anklagelser 

gentemot vårdgivaren själv (Papastavrou et al., 2007; Vellone, Sansoni & Cohen, 2002). 

Visa utav anhörigvårdarna berättade till och med att de hade fått tvångsmässiga 

beteenden, att de blev fientliga mot deras närmaste omgivning, fick paranoida 

vaneställningar som följd utav den omfattade omsorgen (Hong et al., 2013). Det 

framgick även att de levde med psykisk smärta i sin vardag. Den sjuke närståendes 

försämrade hälsotillstånd och en känsla av förlust var bidragande orsak till smärt 

sensationen. Det framgick även att de tog smärtliknande läkemedel mot smärtan. I vissa 

fall så hände det att dem tog läkemedlet utan att rådfråga med sin läkare innan (Wojtyna 

et al., 2015).  

 

3.2 Brist på stöd och information 

 

Många utav anhörigvårdarna beskrev i resultatet att de upplevde brist på socialt stöd, 

information samt på kunskap om hur de skulle ta hand om sin närstående på ett gediget 

sätt (Ducharme, Le´vesque, Lachance, Kergoat & Coulombe, 2011; Vellone et al., 

2002; Hong et al., 2013). Det framgick att de inte hade fått tillräckliga kunskaper om 

hur de skulle ta hand om dennes närstående på ett hälsofrämjande sätt som gynnade 

både den drabbade samt vårdgivaren själv (Vellone et al., 2002).  

 

De upplevde även att det uteblivna stödet från hälso- och sjukvårdens sida resulterade i 

att de istället hamnade i konflikter med andra familjemedlemmar i frustration över den 
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svåra situation de befann sig i (Ducharme et al., 2011; Vellone et al., 2002; Hong et al., 

2013). Det medförde även att de fick det svårt att se den närståendes vårdbehov och 

kunna tillgodose dem därefter. Förövrigt tyckte många anhörigvårdare att formella 

tjänster var svåra att få tag på i samhället (Ducharme et al., 2011; Vellone et al., 2002).  

 

3.3 Anhörigas upplevelser av att vårda sin närstående utifrån ett genusperspektiv 

 

Resultaten visar på att det fanns en rad skillnader på hur manliga och kvinnliga 

anhörigvårdare såg på sin arbetssituation och hur de upplevde omvårdanden. Först och 

främst tyckte kvinnliga anhörigvårdare att det var svårare att anpassa sig i sin nya roll 

som anhörigvårdare. Det framkom att de lättare hamnade i konflikt med övriga 

familjemedlemmar i frustration över den svåra situation de befann sig i med sin 

närstående (Ducharme et al., 2011; Lieberman och Fisher, 2001). Ur hälsosynpunkt 

upplevde kvinnliga anhörigvårdare i större utsträckning att de fick en nedgång på 

dennes hälsa jämfört med manliga anhörigvårdare (Lieberman et al., 2001). De beskrev 

även att de fick en försämrad gångförmåga som följd och en direkt påverkan på deras 

egen hälsa och välbefinnande (Fredman, Doros, Cauley, Hillier och Hochberg, 2010). 

Vidare framkom det att kvinnliga anhörigvårdare drabbades av psykisk ohälsa i större 

utsträckning än manliga anhörigvårdare. De tyckte att det var svårt att acceptera och 

förstå situationen kring deras närstående enligt Papastavrou et al. (2007) och Mills et al. 

(2009). När det kom till manliga anhörigvårdare beskrev dem att de drabbades utav 

sömnbesvär i större utsträckning jämfört med kvinnliga anhörigvårdare (Mills et al., 

2009).  

  

3.4 Livsstilsförändringar 

 

Gällande livsstilsförändringar beskrev ett flertal av anhörigvårdarna att de blev låsta 

samt begränsade i sin vardag enligt Ducharme et al. (2011); Vellone et al. (2002); Sun 

(2013) samt Wojtynal et al. (2015). Nästan aldrig fick de egen tid. Det framgick av 

studierna att all deras tid gick åt att övervaka dennes närstående med Alzheimers. De 

upplevde att de inte kunde åka på semester eller gå på aktiviteter som de tidigare hade 

kunnat gjort innan de blev anhörigvårdare (Vellone et al., 2002). De kunde även drabbas 

utav depression och känna sorg vilket medförde att de isolerade sig i större utsträckning 

från sin omgivning och fick därav en försämrad livskvalité (Lieberman et al., 2001). 
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En annan förändring som ett flertal anhörigvårdare hade gemensamt, var avsaknaden av 

den gamle närstående individen som inte var densamma längre efter att de hade 

drabbats av Alzheimers. Det hände också att anhörigvårdarna fick en förändrad relation 

till övriga familjemedlemmar under tidens gång enligt Vellone et al. (2002). Vissa var 

rädda att berätta till övriga familjemedlemmar att deras närstående hade drabbats av 

Alzheimers sjukdom och upplevde då skam. Detta resulterade i att de isolerade sig från 

sin omgivning och fick en förändrad livskvalité (Ducharme et al., 2011).        

 

3.5 Förväntningar och farhågor 

 

Anhörigvårdarna hade även förhoppningar kring sin fortsatta framtid. De hoppades på 

att medicinen som deras närstående tog skulle bota dem helt från sjukdomen, trots att 

anhörigvårdarna i själva verket visste att medicinen skulle enbart bromsa 

sjukdomsförloppet. De kände även oro för framtiden. Hur länge de skulle orka ansvara 

för omsorgen var ett orosmoment som många anhörigvårdare uttryckte (Vellone et al., 

2002). 

 

3.6 Metodologiska aspekter/ Undersökningsgrupp 

 

I detta avsnitt kommer undersökningsgrupperna i artiklarna att presenteras. I 

föreliggande studie inkluderades vetenskapliga artiklar med antingen kvalitativ eller 

kvantitativ ansats (Polit & Beck, 2012). När det gäller hur många barn, sambo, 

makor/makar eller syskon som deltog i studierna så visade det sig ett varierande 

resultat. I Suns studie (2013) bestod deltagarskaran av åtta makor, sex makar, tre döttrar 

samt en svärdotter. Undersökningen som gjordes av Vellone et al. (2002) bestod av 19 

makar och 7 barn. I studier (Ducharme et al., 2011; Lieberman et al., 2001) utgjordes 

majoriteten av deltagarna av den närståendes barn, 53 döttrar och 184 barn var 

medverkande i de olika studierna. Övriga deltagare i studien (Ducharme et al., 2011) 

utgjordes av 9 söner, 31 makor, 13 makar. Det framgick att fler individer deltog i 

studien, men vad de hade för relation till den närstående framgick inte av artikeln. Lika 

tvivelaktigt var det i studier skrivna av Papastavrou et al. (2007) samt Mills et al. 

(2009). Där söner, döttrar, makor/makar, svägerskor, samt andra släktingar deltog. Men 

hur många från respektive grupp som var med framhävdes inte av studiernas urval. 
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Likaså var det i de andra studier (Bergvall et al., 2011; Fredman et al., 2010; Hong et 

al., 2013; Wojtyna et al., 2015) där det framhävdes enbart att de var anhörigvårdare.  

   

Författarna för föreliggande studie fann att det var en stor åldersvariation på deltagarna i 

de olika studierna. Samtliga deltagare i studierna var över 18 år (Sun, 2013; Vellone et 

al., 2002; Wojtyna et al., 2015; Hong et al., 2013; Papastavrou et al., 2007). Den yngsta 

registrerade deltagaren var 35 år gammal och deltog i Vellone et al. (2002) studie och 

den äldsta var 97 år gammal som deltog i Papastavrou et al. (2007) studie. I Hong et al. 

undersökning (2013) så låg åldersintervallet mellan 42 och 66 år på deltagarna.     

 

När det gäller könsfördelningen i de olika studierna, så visade det sig att kvinnliga 

deltagare var överrepresenterade i ett flertal av studierna (Ducharme et al., 2011; 

Vellone et al., 2002; Papastavrou et al., 2007; Hong et al., 2013; Fredman et al., 2010; 

Sun, 2013). I studien skriven av Lieberman et al. (2001) var det lika många kvinnliga 

som manliga deltagare som deltog i forskningsprojektet. Likaså var det i Mills et al. 

(2009) undersökning där 81 manliga samt kvinnliga anhörigvårdare deltog i projektet. I 

studien deltog även 41 personer som inte var anhörigvårdare, och det framgick inte hur 

många utav dessa som var kvinnor respektive män. Även i artikeln skriven av Bergvall 

et al. (2011) fanns det en del frågetecken kring antalet kvinnliga deltagare. Det framgick 

att det sammanlagt deltog 1222 personer i projektet. Det var anhörigvårdare samt deras 

närstående med diagnotiserad Alzheimers som deltog. Studien utfördes inte bara i 

Sverige, andra länder som var representerade var Spanien, Storbritannien samt USA. Ur 

ett svenskt perspektiv så bestod 44,5 procent utav deltagarna av det manliga könet. Men 

författarna fann inte antalet kvinnliga anhörigvårdare som var ifrån Sverige som deltog i 

denna studie.                   

 

Majoriteten utav studierna utfördes utomlands som exempelvis Mills et al. (2009); 

Fredman et al. (2010) och Lieberman et al. (2001) studier som alla gjordes i USA. I 

China gjordes två av studierna Sun (2013) samt Hong et al. (2013). Den enda studie 

som utfördes på svensk mark var Bergvall et al. (2011). Delar av denna studie gjordes 

även i andra länder, som exempelvis Spanien, USA och Storbritannien. Övriga studier 

(Papastavrou et al., 2007; Wojtynal et al., 2015; Vellone et al., 2002) gjordes i Canada, 

Cypern, Polen samt Italien.       
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4. Diskussion 

 

4.1 Huvudresultat 

 

Syftet med denna studie var att beskriva anhörigvårdares upplevelser av att vårda sin 

närstående som lever med diagnotiserad Alzheimers sjukdom. Resultatet visade att 

anhörigvårdarna upplevde en psykisk påfrestning i de flesta fall. Det framgick av 

studierna att anhörigvårdarna upplevde att de belastades, vilket medförde att de fick 

ångestliknande symtom och depression som följd. Livsstilsförändringar var ett annat 

tema som författarna identifierade. Anhörigvårdarna var tvungna att bortse från egna 

intressen och aktiviter för att istället fokusera på den närstående individen. Bristen på 

stöd och information var också ett framstående ämne som flertal utav anhörigvårdarna 

var missnöjda med. De kände sig utelämnade vilket innebar att de inte fick något 

känslomässigt stöd varken ifrån hälso- och sjukvården eller från familj samt vänner. Ur 

ett genusperspektiv fanns det en rad olika skillnader på hur manliga respektive 

kvinnliga anhörigvårdare såg på sin arbetssituation och hur de upplevde omvårdanden. 

Förväntningar och farhågor var också ett tema som identifierades. Anhörigvårdarna 

hade förhoppningar att medicinen som deras närstående tog skulle bota dem helt ifrån 

sjukdomen. Men samtidigt kände de oro för framtiden. De visste inte hur länge de 

skulle orka vårda sin närstående i fortsättningsvis.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

 

Att vara anhörigvårdare innebar att hen ska hjälpa den närstående med dusch, samt 

förflyttningar i dennes hem (Edberg, 2009). Det är en stor utmaning och 

anhörigvårdaren kan ställas inför svårhanterliga situationer med dennes närstående. 

Psykisk ohälsa som depression, ångest, trötthet samt utmattning var indikationer på att 

anhörigvårdarens situation många gånger hada blivit ohållbar (Hong et al., 2013; 

Wojtyna och Popiołek, 2015; Papastavrou et al., 2007). Dessa resultat överensstämmer 

med vad tidigare studier har påvisat. Anhörigvårdare till individer med Alzheimers 

sjukdom kan drabbas utav depression och kan på så sätt få en försämrad livskvalité 

(Moore, Höfer, McGee & Ring, 2005).  

Anhörigvårdare upplevde psykisk smärta samt en känsla av förlust i sin tillvaro. Båda 

dessa faktorer bidrog till att anhörigvårdaren fick insomningsbesvär i många fall 



 

19 

 

(Wojtyna et al., 2015). Även Mills et. al (2009) betonade att höga nivåer utav stress 

resulterade i att individen fick insomningsbesvär. Resultaten från denna studie tycks 

överensstämma med annan forskning. Sömnproblem är ett relativt vanligt problem hos 

anhörigvårdarna (Lerdal et al., 2015). Så länge sömnstörningen förblir obehandlad  kan 

anhörigvårdaren få en försämrad livskvalité. Det kan då vara lägligt för anhörigvårdaren 

att på eget begär vända sig till sjukvården för att få någon form utav behandling, som 

exempelvis kortvarig användning utav insomningstabletter för att få bukt på sin 

sömnproblematik.  

 

Brist på stöd och information är ett vanligt missnöje bland många anhörigvårdare. I 

Peterson, Hahn, Lee, Madison och Atri (2016) studie uppmärksammas att 

vårdpersonalen inte har kännedom om hur de skulle inskaffa sig information och 

kunskap om olika sjukdomar. Detta kan vara bra bevis på att det finns stora 

kunskapsluckor hos ett flertal anhörigvårdare. Detta stämmer överens med vårt resultat. 

Anhörigvårdare fick inte tillräckligt stöd och information, samt rätta kunskaperna hur de 

skulle hantera omsorgen (Ducharme et al., 2011; Vellone et al., 2002; Hong et al., 

2013). Det uteblivna stödet från hälso- och sjukvården resulterade i att anhörigvårdarna 

kände sig frustrerade med sin tillvaro. Detta resulterade i att det uppstod konflikter inom 

familjerna (Ducharme et al., 2011; Vellone et al., 2002; Hong et al., 2013).  

 

Ur ett genusperspektiv framkommer det att manliga och kvinnliga anhörigvårdare 

upplever omvårdnaden på lite olika sätt och ur olika avseenden. I Ducharme et al. 

(2011) studie visade det sig att kvinnor drabbades oftare av psykisk ohälsa jämfört med 

män. Denna åsikt stöds av både Papastavrou et al. (2007) och Mills et al. (2009) som 

vidhåller att kvinnor hade svårare att acceptera den påfrestande situationen kring sin 

närstående. Det finns emellertid flera tänkbara förklaringar till varför kvinnliga 

anhörigvårdare drabbas oftare än män utav den psykiska ohälsan. En förklaring kan vara 

att kvinnor är känslomässigt involverade i omsorgen och verkligen värnar över sin 

närstående i större utsträckning. En annan förklaring kan vara att de saknade kunskaper 

om hur de skulle ta hand om och hantera sin närstående vilket också ökade riskerna att 

drabbas utav psykisk ohälsa i slutändan (Lieberman et al., 2001). 

 

Livsstilsförändringar var en viktig faktor som hade en direkt inverkan på 

anhörigvårdarens liv (Ducharme et al., 2011; Vellone et al., 2002; Sun, 2013 &Wojtynal 
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et al., 2015). Anhörigvårdarna kände sig begränsade i sin vardag. Det framkom i 

artiklarna att de ständigt var tvungna att bevaka dennes närstående och att de sällan hade 

egen tid.  Resultaten från samtliga studier styrker tidigare forskningsresultat inom 

området. I Ott, Sanders och Kelber (2007) studier upplever anhörigvårdare sorg och 

längtan, oro och isolering, psykisk och fysisk börda. I denna studie belyser även 

forskarna att anhörigvårdarna saknar sitt gamla liv. Resultaten från denna studie 

överensstämmer med vad Vellonce et al. (2001) fann i sin artikel. Forskarna ansåg att 

förändringarna i relationen kunde leda till skuld och skamkänslor samt depression för 

anhörigvårdaren. Detta kunde småningom leda till att anhörigvårdaren isolerade sig och 

fick en försämrad livskvalitet. Utifrån den litteratur som vi hade läst var detta ett 

förväntat resultat (Lieberman et al., 2001; Ducharme et. al., 2011; Vellone et al., 2002; 

Sun ,2013 &Wojtynal et al., 2015).  

 

Anhörigvårdarna hade även förhoppningar kring deras framtid med dennes närstående. 

De hoppades på att medicineringen skulle ha en positiv inverkan och att den närstående 

skulle botas från sjukdomen. Trots att de visste att medicineringen i själva verket enbart 

skulle bromsa sjukdomsförloppet (Vellone et al., 2002). Det finns säkert flera 

bakomliggande förklaringar till varför anhörigvårdare trodde att deras närstående skulle 

botas. En av förklaringarna kan vara att hoppet är det sista som överger en människa 

vilket verkar troligt i detta fall för anhörigvårdarna. De kände även oro för framtiden, 

hur länge de skulle orka vårda dennes närstående var ett frågetecken och ett 

orosmoment som hela tiden fanns där.    

 

Författarna för föreliggande studie anser att det är viktigt att anhörigvårdarna arbetar 

hälsofrämjande. Olika copingstrategier kan hjälpa anhörigvårdaren att hantera och 

bearbeta stressfyllda situationer i mötena med dennes närstående. I Ghane, Farahani, 

Seyedfatem och Haghani (2016) studie kommer forskarna fram till att copingstrategier 

är effektiva mot att minska belastningen hos anhörigvårdarna. Forskarna konstaterar att 

strategierna hjälper anhörigvårdaren att ha kontrollen över sina känslor vilket kommer 

att gynna deras tillvaro och välbefinnande. Förutom kunskaper och färdigheter om 

copingstrategier behöver anhörigvårdaren även empati, stöd och rådgivning för att 

skulle kunna hantera situationen med sin närstående, anser Ghane et al. (2016). 

Resultaten från denna studie överensstämmer med vad Bremault-Phillips et al. (2016) 

fann i sin studie. Forskarna betonar vikten av att använda copingstrategier. De anser att 
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det bör finnas mer utbildningsmöjligheter, ökad tillgång till resurser samt finansiellt 

stöd för anhörigvårdare.  

 

4.3 Diskussion av metodologiska aspekter 

 

Litteraturstudiens författare valde att granska artiklarnas undersökningsgrupper. 

Artiklarnas undersökningsgrupper innefattade den geografiska spridningen på 

deltagarna, men även könsfördelningen, åldersvariationen samt antalet sambos, make/ 

maka, barn, syskon, nära släktingar som var medverkande i studierna. Enligt Polit & 

Beck (2012) är det viktigt att könsfördelningen, åldersvariationen samt antalet deltagare 

framgår i en studie, för att det ska anses som tillförlitligt. 

 

Det visade sig att åldersvariationen på deltagarna var stor i undersökningsgrupperna, 

samtliga deltagare var över 18 år (Sun 2013; Vellone et al., 2002; Wojtyna et al., 2015; 

Hong et al., 2013; Papastavrou et al., 2007). Den yngsta deltagaren var 35 och den 

äldsta var 97 år gammal (Vellone et al., 2002; Papastavrou et al., 2007). I en annan 

studie låg åldersintervallet mellan 42 och 66 på deltagarna (Hong et al., 2013). 

Författarna till föreliggande studie anser att det ökar studiens tillförlitlighet när både 

yngre samt äldre deltagare deltog i studierna. Enligt Polit och Beck (2012) det är viktigt 

att redovisa åldern på deltagarna för att få en helhetsbild som neutral läsare för att 

resultatet ska anses som trovärdigt.  

 

Utifrån ett genusperspektiv framkom det att könsfördelningen var ojämn, eftersom 

kvinnliga deltagare var överrepresenterade i artiklarna. Det var bara två artiklar 

(Lieberman et al., 2001; Mills et al., 2009) som innehöll samma antal kvinnliga och 

manliga deltagare. Det kan konstateras med hänsyn till könsperspektivet att 

undersökningsgrupperna var ojämn fördelade mellan manliga och kvinnliga 

anhörigvårdare och kunde knappt vara representativa för båda könen. Det ultimata är att 

ha en undersökningsgrupp med en stor spridning vad gäller kön på deltagarna. Enligt 

Polit och Beck (2012) är det en svaghet för en studie, att det ena könet är 

överrepresenterat, vilket medför att det uppstår frågetecken kring om resultatet blir 

sannenligt med hur det i själva verket ser ut i verkligheten.  
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Geografiska och kulturella aspekter spelar också en betydande roll för hur 

undersökningsgruppernas representanter upplever att vårda sin närstående. Artiklarnas 

geografi var väldigt omfattande och det fanns artiklar från olika länder såsom USA 

(Mills et al., 2009; Fredman et al., 2010; Lieberman et al., 2001) och China (Sun, 2013; 

Hong et al., 2013). En artikel var från Sverige (Bergvall et al., 2011). En artikel kan 

knappast avspegla hur svenska anhörigvårdare upplever sin situation i det moderna 

samhället, vilket är en svaghet med denna litteraturstudie. Övriga studier (Papastavrou 

et al., 2007; Wojtynal et al., 2015; Vellone et al., 2002) gjordes i Kanada, Cypern, Polen 

samt Italien. Däremot ur ett internationellt perspektiv blev resultatet mera tillförlitligt nu 

när många länder var representerade i studierna. 

 

När det gäller hur många respektive barn, makor/makar, sambos, syskon samt andra 

nära släktingar som var representerade i studierna så visade det sig att de var ett 

varierande resultat. Exempelvis i följande studier (Ducharme et al., 2011; Lieberman et 

al., 2001) utgjordes majoriteten av deltagarna av den närståendes barn. I de båda 

studierna var 53 döttrar och 184 barn medverkande. I studie skriven av Vellone et al. 

(2002) var antalet barn istället minioritet. Sju barn och 19 makar var då representerade. 

Enligt Suns studie (2013)  bestod deltagarskaran av en svärdotter, åtta makor, sex makar 

och av tre döttrar. Det fanns dock frågetecken kring antalet deltagare i de olika 

studierna. I de andra studierna (Papastavrou et al., 2007; Mills et al., 2009) deltog söner, 

döttrar, makor/makar, svägerskor, samt andra släktingar. Men hur många från respektive 

grupp som i själva verket var med, framhävdes inte av studiernas urval. Likaså var det i 

studier skrivna av Bergvall et al. (2011); Fredman et al. (2010); Hong et al. (2013) samt 

Wojtyna et al. (2015) där det enbart framgick att de var anhörigvårdare. Författarna för 

föreliggande studie anser att det är en styrka för litterastudiens resultat att makor/makar 

samt barn var majoritet i de olika studierna. Det kan tyda på att resultatet är tillförlitligt, 

och andra sidan så är det en svaghet att antalet vårdgivare inte redovisas i samtliga 

studiers undersökningsgrupper vilket är en svaghet för resultatet.       

 

 

 

 

 

 



 

23 

 

 

4.4 Metoddiskussion 

 

I denna studie användes 10 vetenskapliga artiklar som söktes i databasen PubMed. En 

styrka med att välja databasen PubMed var att den innehöll många artiklar som 

handlade om omvårdnadsperspektivet. Artiklarnas innehåll samt perspektivet stämde 

väl med föreliggande litteraturstudies syfte och frågeställningar. Polit och Beck (2012) 

nämner att det är en fördel i fall artiklar har ett etiskt godkännande. I föreliggande studie 

användes bara artiklar som hade detta godkännande. Studien utgick från antingen 

kvantitativa eller kvalitativa ansatser. Kvantitativa studier baserades mest på enkäter 

och frågeformulär. Antalet av deltagare kunde variera mycket beroende på vilken form 

av studie det var (Polit & Beck, 2012). Vidare nämner forskarna att individens egna 

erfarenheter samt uppfattningar utgörs en viktig aspekt i kvalitativa studier eftersom de 

baseras på intervjustudier. Man kan  konstatera att denna studie är trovärdig eftersom 

den mest utgick från kvalitativa artiklar och individens upplevelser och känslor. Polit & 

Beck (2012) nämner att kvalitativa studier ger författarna möjlighet att själva bilda 

kunskaper samt analysera insamlad data. För att hitta empiriska studier, som skulle 

svara på litteraturstudiens syfte och frågeställningar, användes olika sökord i varierande 

kombinationer. Booleska söktermen AND tillämpades för att underlätta sökningen 

(Polit & Beck, 2012). Att använda begränsningar som Fulltext och Högskolan I Gävle 

var styrka i metoden, eftersom det hjälpte att hitta flera tillgängliga vetenskapliga 

artiklar som svarade på litteraturstudiens syfte och frågeställningar. 

 

En beskrivande design valdes för att analysera och tolka insamlad data. Styrkan med 

denna metod var att vetenskapliga artiklar var relativ färska och kunde användas i 

vidare forskning. En ytterligare styrka var att vetenskapliga artiklar valdes ut ur 

internationellt perspektiv det vill säga från världens olika delar. Syftet med detta var att 

få bättre förståelse för vad forskningen hade kommit fram till om den aktuella frågan i 

olika länder. Ett ytterligare syfte var att sammanställa resultaten från artiklarna för att 

sedan analysera samt skapa en överblick över nuvarande forskningsläge. Samtliga 

artiklar diskuterades utifrån deras syfte och frågeställningar av bägge författarna för att 

kunna få en sådan absolut tolkning som möjlig.  
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I starten av litteraturstudien hade författarna tänkt sig att ha ett annat syfte. Det handlade 

om hur äldre anhörigvårdare upplevde att vårda sin maka/make som hade diagnotiserad 

Alzheimers sjukdom. En svaghet i sökningen som uppstod var att det visade sig vara 

svårt att hitta vetenskapliga artiklar som skulle handla endast om de äldre anhöriga som 

vårdade sin sjuke make eller maka. Förutom make eller maka, bestod 

undersökningsgrupperna i artiklarna av andra anhöriga till exempel barn, make/maka, 

sambo, syskon eller nära släkting. Ytterligare en svaghet som kunde nämnas var att det 

var svårt att hitta vetenskapliga artiklar som handlade om anhörigvårdare som endast 

var 65 år och äldre, däremot inträffades undersökningsgrupper med varierade åldrar. 

 

En svaghet i denna studie var att den inkluderade enbart en svensk artikel och resultatet 

krävde en försiktig tolkning just när det gällde Sverige. Författarna till föreliggande 

studie kunde inte beskriva forskningsresultatet kring svenska anhörigvårdares 

upplevelser. En annan svaghet var att databehandling och analys utfördes bara med 

hjälp av sökmotorn PubMed. Andra sökmotorer användes inte. En ytterligare svaghet 

var att mycket litteratur hittades på andra språk än engelska som behandlade ämnet. 

Men alla dessa artiklar valdes bort. Litteraturen lästes bara på engelska och relevanta 

artiklar översattes till svenska. 

 

4.5 Kliniska implikationer och förslag till fortsatt forskning   

 

Författarna för föreliggande studie anser att anhörigvårdarna idag gör ett stort och 

krävande arbete. Författarna tycker att anhörigvårdarna är en viktig resurs för hälso- och 

sjukvården, men att de lätt försvinner från sjukvårdens blickfång. Upplevelserna av att 

vara anhörigvårdare till en person med Alzheimers visade sig vara varierande, där flera 

faktorer spelar in och utifrån dessa faktorer kan det upplevas som antingen positivt eller 

negativt för anhörigvårdaren. Stöd och information framkommer som ett område där det 

finns stora brister, men också goda möjligheter till förbättring kring framtiden. Det är 

viktigt att anhörigvårdarna får individanpassad information och att de erbjuds olika 

stödinsatser som de har rätt till. Sjukvården ska även värna över anhörigvårdarens hälsa 

och välbefinnande. Det är viktigt att anhörigvårdarna känner sig väl tillmods med sin 

situation, och att de känner sig bekväma i sin roll som anhörigvårdare.  
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För blivande sjuksköterskor är det viktigt att de känner till anhörigvårdares erfarenheter, 

för att på så sätt kunna tillgodose deras behov och kunna stötta samt hjälpa 

anhörigvårdaren därefter. Vår förhoppning med denna litteraturstudie, är att den 

information som har framkommit ska kunna hjälpa sjuksköterskor i deras profession för 

att lättare kunna vägleda och hjälpa anhörigvårdare i framtiden. Fler individer förväntas  

att bli drabbade utav Alzheimers vilket är ett faktum. Därav kommer det att ställas 

högre krav på hälso- och sjukvården för att kunna bemöta och rå om dessa individer. 

Vidare forskning inom detta område är att föredra anser författarna, det skulle generera 

att sjukvården kan bemöta vårdarnas behov på bästa möjliga sätt. Men det skulle även 

resultera i att anhörigvårdarna inte kände sig så ensamma och fick en bättre syn på 

hälso- och sjukvården.  

 

4.6 Slutsats 

 

Litteraturstudien visar att anhörigvårdares upplevelser av att vårda sin närstående med 

Alzheimers sjukdom är påfrestande. Genom att leva tillsammans med en närstående 

som har Alzheimers, gick de miste om egen tid och detta medför i att de får psykiska 

besvär och blir begränsade i deras vardag. Sammanfattningsvis identifierar författarna 

att behovet av stöd och information är av yppersta vikt för att de ska förmå att vårda sin 

närstående i det långa loppet, både från sin sociala omgivning samt ifrån hälso- och 

sjukvården. Detta är viktiga aspekter för att de ska känna välbefinnande och mening i 

deras liv. Författarna anser att anhöriggrupper i varje kommun i landet bör vara något 

som det ska satsas mer på från politikerna. Det visar sig att det är bra att kunna få 

identifiera sig med andra individer i samma situationer. Sjuksköterskan bör stödja både 

individen med Alzheimers sjukdom samt dess anhöriga.  

 

Vi hoppas med denna litteraturstudie visa att anhörigvårdares erfarenheter är något som 

ska beaktas och belysas utav sjuksköterskan. Det är viktigt för framtida möten att kunna 

hjälpa dem och tillgodose deras behov.  
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Aschbacher,  
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Caregivers of 
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Alzheimer’s 
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CDR-gruppen bestod av tveksamt till 

mild demens patienter . Icke-
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beteendemässig status 

hos patienten, graden 

av belastning av 

vårdgivaren, närvaron 

av 

depressiva symtom 

och strategier som 

används av 

vårdgivare till 

klar stress för vård. 

Data analyserades med användning av 

oberoende urval t-

tester,korrelationsanalys och en envägs 

ANOVA (analysmetod) följt av post 

hoc justeringar för multipla jämförelser 

Sun 

År: 2014 

USA 

Caregiving stress 

and coping: A 

thematic analysis 

of Chinese family 

caregivers of 

persons with 

dementia 

Beskrivande 

 

 

18 anhöriga på 53-82 år. 

De var maka/make, barn, 

svärdotter till närstående. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer 

 

Alla intervjuer var ljud spelas in och 

transkriberas. Transkript avlästes och 

analyserades med forskargruppen, som 

omfattar den primära utredare och 

forskningsassistent 

Vellone, Sansoni & 

Zichi Cohen.  

År: 2002 

Italien 

The experience of 

Italians caring for 

family 

members with 

Alzheimer’s 

disease 

Hermeneutisk 26 anhörigvårdare 

rekryterades på en 

geriatrisk avdelning på en 

vårdcentral i Italien. 6 utav 

dem var män och 20 var 

kvinnor. Varav 19 var 

makar, 7 barn 

Anhörigvårdarna 

intervjuades, 28 

vårdgivare 

kontaktades 2 utav 

dem vägrade att vara 

med i studien 

Varje transkriptet analyserades med 

hjälp av fenomenologisk metod. Den 

första personen lyssnade till varje band 

och läste varje utskrift flera gånger till 

få en känsla av det hela, identifierade 

teman i varje utskrift, analyserade dem 

rad för rad, och sedan grupperas i 

liknande teman. Slutligen, teman var 

syntetiseras i en engelsk rapport av 

upplevelsen.  

Wojtyna & Popiolek 

År: 2015 

Polen 

 

The pain of a 

heart broken: pain 

experience and 

use of analgesics 

by caregivers of 

patients with 

Alzheimer's 

disease 

Tvärsnittsdesign 127 anhörigvårdgivare där 

av 73 kvinnliga och 54 

manliga, medelåldern var 

54 år. De var make/maka 

till närstående. 

Enkätundersökning. Den ”STATISTICA 10” paketet 

användes för analys 
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Bilaga 2. Översikt av granskade artiklarnas syfte och resultat  

Författare, år, land  
 

Syfte Resultat 

Bergvall, Brinck, Eek, Gustavsson, Wimo, Winblad 

& Jönsson   

År: 2011 

Sweden 

Syftet var att undersöka anhörigvårdarnas upplevelser i 

omvårdnaden av patienter med Alzheimers sjukdom. I 

länderna Sverige, Spanien, Storbritannien och USA.   

  

De amerikanska anhörigvårdarna upplevde 

mindre börda än de brittiska anhörigvårdarna. 

Medan de spanska anhörigvårdarna hade sämre 

livskvalité.  

Ducharme,  Le`vesque, Lachance, Kergoat & 

Coulombe 

År: 2011  

Canada 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet var att beskriva övergången till att bli 

anhörigvårdare efter deras närstående blivit 

diagnotiserade med Alzheimers sjukdom. 

 

 

 
 

I resultatet framkom de att anhörigvårdarna fick 

lite stöd och rådgivning från hälso- och 

sjukvården. Anhörigvårdarna upplevde även att 

de hade otillräckliga kunskaper hur de skulle 

sköta om omvårdnaden på ett gediget sätt. Och 

det medförde att de fick svårt att planera för den 

närståendes enskilda vård behov. I resultatet så 

framkom även att kvinnliga anhörigvårdare 

tycker det är svårare att anpassa sig i sin nya roll 

som vårdgivare och upplever att de får flera 

psykiska besvär jämfört med manliga vårdare. 

Fredman, Doros,  Cauley,  Hillier & Hochberg  

År: 2010  

USA 

 

Syftet var att undersöka hur äldre kvinnor som var 

anhörigvårdare påverkades i sin gånghastighet när 

denne lever med en metabolisk sjukdom. 

 

I resultatet framkom de att äldre kvinnor som 

hade varit anhörigvårdare i 4 år eller mera, och 

som hade 3-4 metabola störningar fick en 

försämrad hälsa samt gånghastighet. 

Hong,  Rong-hong,  Hujiken,  Jun-jian & Xiao-qin  

År: 2013 

China 

 

 

 

Syftet var att undersöka anhörigvårdares upplevelse av 

det sociala stödet, familjefunktioner och upplevelsen av 

den psykiska påfrestningen i att vårda en närstående 

med demens. Inklusive vaskulär demens och 

Alzheimers i fastlandet Kina. 

 

De framkom att demenssjuka individer har en 

negativ inverkan på den psykiska hälsan hos 

majoriteten utav anhörigvårdarna. 

Anhörigvårdarna upplevde att det fick lite stöd 

från sin sociala omgivning. Och upplevde att 

dem fick svårt att hålla ihop familjen. 

Lieberman & Fisher  

År: 2001 

USA  

 

 

Syftet med denna studie var att beskriva hur 

anhörigvårdare på vårdboende som vårdar sin 

närstående med Alzheimers 

sjukdom välbefinnande och hälsa påverkas.  

 

Anhörigvårdarna upplevde att de fick en 

försämrad hälsa. Det framkom i resultatet att 

kvinnliga anhörigvårdare framförallt får en 

nedgång på deras hälsa och välbefinnande i större 

utsträckning.  

Mills, Ancoli-Israel,  Känel, Mausbach, Aschbacher,  

Patterson,  Grant 

År: 2009 

USA 

Syftet var att undersöka eventuella skillnader i 

sömnkvaliten hos manliga och kvinnliga anhörigvårdare 

som vårdar sin maka/make med Alzheimers sjukdom. 

Och risken för att utveckla koagulations och 

inflammationsbildningar. 

Det framkom att män som vårdar en maka med 

svår en demens, får en mera störd sömn och har 

större risk för att ådra sig koagulationsbildningar. 

 

Papastavrou, Kalokerinou, Papacostas, Tsangari & 

Sourtzi 

År: 2007 

Cypern 

Syftet med studien var att undersöka primära 

vårdgivares samt anhörigvårdares upplevelser utav den 

psykiska påfrestningen utav omsorgen av en närstående 

med demens. Syftet med studien var även att se vilka 

coping strategier de använde sig utav för att kunna ge 

vård. 

Anhörigvårdarna upplevde att dem belastades i 

sin vardag, och majoriteten utav anhörigvårdarna 

indikerade på depressiva symtom. De framkom 

att anhörigvårdarna använde sig utav den 

emotionella copingstrategien för dem mest 

svårhanterliga situationerna i mötet med en 

dement individ. Och för lindrigare situationer så 

använde de sig istället utav den 

problemfokuserade strategin. 
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Sun 

År: 2014 

USA  

 

 

 

 

 

 

Syftet med studien var att identifiera vilka faktorer som 

bidrog till att anhörigvårdarna tyckte situationerna med 

en dement individ var ansträngande i Kina. Syftet var 

också att ta reda på vilken coping strategier de använde 

sig utav till de olika situationerna.   

 

 

Det framkom att anhörigvårdarnas fysiska 

begränsningar samt emotionella, 

beteendemässiga problem var stressfaktorer. 

Andra faktorer som bidrog till stress för 

anhörigvårdarna var påtryckningar från den 

sociala tillvaron och familjekonflikter.   

Anhörigvårdarna använd sig för det mesta utav 

problemfokuserade och emotionsfokuserade 

coping strategin.   

Vellone, Sansoni & Zichi Cohen 

År: 2002 

Italien 

Syftet var att undersöka italienska anhörigvårdares 

erfarenheter av att vårda personer med Alzheimers 

sjukdom.  

 

 

Sex teman identifierades utifrån 

anhörigvårdarnas erfarenheter: förändringar i 

relationer, förändringar i livsstil, svårigheter i att 

bry sig, hopp och oro för framtiden, familjen 

plikt, och respekten för  

behandlingen.  

Wojtyna & Popiolek 

År: 2015 

Polen  

Syftet med studien var att utvärdera smärt sensation 

bland en grupp anhörigvårdare som vårdar Alzheimers 

sjuka patienter. Syftet var också att bestämma 

de psykologiska (känslo och relationsmässiga) 

faktorerna  

som bidrar till smärtupplevelsen, och användning av 

smärtstillande medel. 

En stor majoritet av anhörigvårdare upplevde 

någon form av smärta och att många utav dem 

tog smärtstillande läkemedel utan att rådfråga 

med sin läkare innan. De bidragande orsakerna 

till smärtupplevelsen hos anhörigvårdarna, var 

patientens försämrade hälsotillstånd och en 

känsla utav förlust. 
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