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Sammanfattning  

Bakgrund: I Sverige finns det cirka 160 000 personer med demenssjukdom. Av dessa 

uppskattas ungefär 8000-9000 personer vara under 65 år. Tillsammans med anhöriga är 

omkring 1 000 000 drabbade av demenssjukdom och dess följdeffekter. Allt fler äldre 

och sjuka bor kvar i hemmet och anhörigas vårdinsatser i hemmet ökar. Genom att 

tillämpa familjefokuserad omvårdnad kan sjuksköterskan stödja hela familjen och på så 

sätt främja hälsan. 

Syfte: Syftet var att belysa anhörigas upplevelser av att vårda en nära anhörig med 

demenssjukdom i hemmet, samt att beskriva undersökningsgrupper i de inkluderade 

artiklarna.  

Metod: En beskrivande litteraturstudie som inkluderade tolv vetenskapliga artiklar som 

söktes fram i databaserna Cinahl och PubMed.  

Huvudresultat: Problem som anhöriga upplevde, gäller både problem i vardagen, 

förändring i familjens funktion, relationer och anhörigas känslor och reaktioner. 

Vårdandet ledde till att de anhöriga kände sig ensamma och isolerade. Några upplevde 

en brist på information och stöd, andra ansåg att supportgrupper och att träffa andra som 

befann sig i samma situation som stödjande. Anhöriga upplevde även en oro och rädsla 

inför framtiden. Några nämnde positiva aspekter som kommit av vårdandet. I artiklarna 

som utgör resultatet var det mellan 6-42 deltagare, de flesta deltagarna var kvinnor, 

åldersspannet var mellan 25-88 år och vård längden varierade mellan 1-14 år. 

Slutsatser: Anhöriga var i stort behov av avlastning. Det är därför viktigt att sjukvården 

känner till anhörigas upplevelser och skapar en tillit till dem, så att de törs överlämna 

vårdandet av sin närstående och nyttjar den hjälp som samhället har att erbjuda. En 

omvårdnadsåtgärd som sjuksköterskan kan använda sig av är hälsostödjande samtal. 

Genom samtalet kan sjuksköterskan hjälpa familjens att inspektera de resurser som 

finns inom och utanför familjen.  
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Abstract 

Background: In Sweden there are approximately 160,000 people with dementia. Of 

these, approximately 8000-9000 people are estimated to be under 65 years old. Together 

with relatives, about 1,000,000 are affected by dementia and its consequential effects. 

More and more elderly and ill live in the home and relatives' carers in the home are 

increasing. By applying family-focused nursing, the nurse can support the whole family 

and thus promote health. 

Aim: The aim was to highlight family experiences of caring for a close relative with 

dementia at home, as well as describing research groups in the included articles. 

Method: A descriptive literature study that included twelve scientific articles that were 

sought in the databases Cinahl and PubMed. 

Main result: Problems that relatives experienced pertained to both everyday problems, 

change in family functioning, relationships and relatives' feelings and reactions. The 

care caused the relatives to feel alone and isolated. Some experienced a lack of 

information and support, others felt support groups and meeting others who were in the 

same situation as supportive. Families also experienced anxiety and fear of the future. 

Some mentioned positive aspects that came from care. In the included articles, there 

were between 6-42 participants, most participants were women, the age range was 

between 25-88 years and the care duration varied between 1-14 years. 

Conclusions: Relatives were in great need of relief. It is therefore important that the 

healthcare professionals know the family's experiences and creates trust in them so that 

they dare to hand over the care of their close relatives and make use of the help that 

society has to offers. A nursing measure that the nurse can use is health-promoting 

conversation. Through the conversation, the nurse can help the family to inspect the 

resources available inside and outside the family. 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

I Sverige finns det cirka 160 000 personer med demenssjukdom. Av dessa uppskattas 

ungefär 8000-9000 personer vara under 65 år, vilket klassas som demens med tidig 

debut (Socialstyrelsen 2017a). Tillsammans med anhöriga är omkring 1 000 000 

drabbade av demenssjukdom och dess följdeffekter (Demensförbundet u.å.). 

Befolkningen i Sverige antas 2060 vara närmare 12,9 miljoner, vilket beror bland annat 

på en ökad invandring, men även på en ökad medellivslängd (SCB 2015). Allt fler äldre 

och sjuka bor kvar i hemmet (Socialstyrelsen 2017a) och anhörigas vårdinsatser i 

hemmet ökar (Szebehely & Ulmanen 2008). För att förebygga ohälsa hos 

familjemedlemmar kan familjefokuserad omvårdnad tillämpas. Genom hälsostödjande 

samtal kan sjuksköterskan bidra med stöd till familjemedlemmarna. Samtalet sker inom 

icke-hierarkiskt ramen, där både familjen och sjuksköterskan anses ha kunskap inom 

området (Benzein, Hagberg & Saveman 2012). 

 

1.2 Demenssjukdomar 

Demens är ett samlingsnamn för flera olika progressiva sjukdomar som drabbar hjärnan 

(Progressiv sjukdom innebär att denna förvärras och försämras med tiden). Vilka 

symtom personen upplever beror på var i hjärnan skadan sitter och skadans placering är 

avgörande för vilken typ av demenssjukdom som personen utvecklar. 

Demenssjukdomar delas in i tre grupper: primärdegenerativa, vaskulära och sekundära 

demenssjukdomar (Edberg 2009). 

 

1.2.1 Primärdegenerativa demenssjukdomar  

Gemensamt för dessa är att celler i hjärnan dör i onormal takt. Symtomen blir tydligare 

ju mer skadan sprider sig. Alzheimers är den vanligaste primärdegenerativa 

demenssjukdomen och drabbar främst tinning- och hjässlob (Edberg 2009). Frontallobs- 

eller pannlobsdemens är en mer ovanlig primär form som framförallt drabbar främre 

delen av hjärna, det vill säga pannlob och tinninglob (Ragneskog 2011). Den har ett 

smygande förlopp och påverkar främst sociala och praktiska funktioner hos den 

drabbade (Edberg 2009). Till den primärdegenerativa gruppen hör förutom Alzheimers 

och Frontallobsdemens, även Pick sjukdom, Huntingtons sjukdom (Larsson & 

Rundgren 2010) och Lewy body (Edberg 2009). 
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1.2.2 Vaskulära demenssjukdomar  
Den näst vanligaste demensdiagnosen är vaskulära demenssjukdomar. Orsaken är 

minskad syretillförsel till hjärnan, vilket kan orsakas av en blodpropp eller blödning. 

Symtomen uppkommer hastigt och visar sig olika beroende på vart i hjärnan skadan 

uppstått (Edberg 2009). 

 

1.2.3 Sekundära demenssjukdomar 

Denna är egentligen inte en demenssjukdom, utan ett tillstånd som ger demensliknande 

symtom. Dessa tillstånd beror på olika bristtillstånd, som brist på b12, folsyra eller 

ämnesomsättningsstörningar, infektioner samt alkoholskada eller lågtrycks 

hydrocefalus, och kan oftast behandlas (Larsson & Rundgren 2010). 

 

1.3 Riskfaktorer 

Den starkaste riskfaktorn att drabbas av demens är hög ålder (Edberg 2011). Det är dock 

viktigt att känna till att demens är en sjukdom och inte något som hör till det normala 

åldrandet (Lindqvist 2015). Andra potentiella risker för att utveckla sjukdomstillståndet 

har visat sig vara andra sjukdomar som diabetes, stroke, parkinsons sjukdom, 

kranskärlssjukdom, mild cognitive impairment (MCI) samt mentala och 

beteendemässiga störningar på grund av alkoholanvändning eller hjärnskada (Booker, 

Jacobs, Rapp, Bohlken & Kostev 2016).  

 

1.4 Symtom och diagnos 

Symtomen som uppstår beror på att nervcellerna i hjärnan bryts ner och dör i olika 

områden, vilket leder till att den drabbade tappar funktioner som påverkar såväl 

kognitiva, sociala som yrkesmässiga funktioner. Symtomen leder till att även 

omgivningen drabbas av sjukdomen (Eriksdotter-Jönhagen 2011). Tecken som anhöriga 

uppmärksammar innan sjukdomen fastställts var att personen hade svårt att skilja på 

dröm och verklighet, förväxlade eller glömde namn, upplevde oro och ångest som 

kunde övergå i paranoia och depression (Nogueras, Postma & Son 2016). Enligt en 

studie av Tomiko, Rush, Berg, Johansson och Piccinin (2017) kan 

personlighetsförändringar vara ett tidigt tecken på demens. Längre fram i 

demensutvecklingen blir symtom som förlust av närminne, personlighetsförändringar, 

beteende och psykiska symtom vid demens (BPSD), inbundenhet samt försämrat språk, 

allt vanligare (Lindqvist 2015). 
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För att diagnostisera demenssjukdom gör man i första hand en basal utredning. I den 

ingår anamnes, intervju med anhöriga, kognitiva tester Minimentaltest (MMT), (numera 

Mini Mental State Examination (MMSE)). blodprovstagning (lumbalpunktion) och 

datortomografi (Ragneskog 2011).  

 

1.5 Begreppsdefinitioner 

Begreppet anhörig förknippas vanligen med att det finns en relation via släktskap, 

äktenskap eller samboförhållande (Edberg 2011). Enligt Socialstyrelsen (2015b) 

definieras anhörigvårdare som en ”person som vårdar närstående som är långvarigt sjuk, 

äldre eller har en funktionsnedsättning”.  

 

1.6 Anhörigvårdare 

Att vara anhörigvårdare innebär allt från att hjälpa personen med sysslor rörande 

aktiviteter i det dagliga livet (ADL) såsom att hjälpa till med den personliga hygienen, 

nutrition/att äta, bistå med sjukvårdande insatser som att utvärdera symtom, sjukdom och 

behandling samt att samordna vården runt den drabbade (Carlsson & Wennman-Larsen 

2009). 

 

När en person drabbas av en demenssjukdom påverkas inte bara livet för den 

drabbade utan livet påverkas och kan även bli påfrestande för de anhöriga (Socialstyrelsen 

2017a). Koyanagi et al. (2018) har påvisat att sidoeffekter av att vårda en närstående kan 

vara förknippat med hög risker för negativa psykiska hälsoeffekter. 

 

1.7 Lagen 

I Sverige har kommunen enligt socialtjänstlagen (2001:453) en skyldighet att erbjuda 

någon form av stöd till den som vårdar en äldre och långvarigt sjuk i hemmet 

(Socialstyrelsen 2017a). Stödet till anhöriga kan bestå av utbildning, samtalsgrupper, 

daglig verksamhet, avlastning i form av korttidsboende samt träffpunkt för anhöriga 

(Edberg 2011). 

 

1.8 Sjuksköterskans roll och teoretisk referensram 
Som sjuksköterska ingår det i yrkesrollen att stödja och undervisa både patienter och 

anhöriga, samt att identifiera och bedöma resurser hos patienten, för att på så sätt 

främja hälsa och förebygga ohälsa (Willman 2013). När en närstående drabbas av en 
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demenssjukdom kan stödet till den anhörige bestå av utbildning om demenssjukdomar, 

symtom, orsaker och utveckling, för att få en bättre förståelse för sjukdomen (Edberg 

2011). 

 

I dagens samhälle har familjen fått en större roll och anhöriga ses som en förväntad 

vårdgivareresurs. Om fokus läggs antingen på den sjuke eller den anhörige så kommer 

den ena parten i skymundan. Därför är det viktigt att se familjen som en enhet. Ett 

sådant förhållningssätt innebär vinster både för samhället, den drabbade och familjen.  

Inom familjefokuserad omvårdnad ses familj som ett system där alla delar påverkar 

varandra det vill säga när en familjemedlem blir sjuk så kommer alla i familjen 

påverkas. Familjefokuserad omvårdnad innefattar familjecentrerad och familjerelaterad 

omvårdnad (Benzein, Hagberg & Saveman 2012). 

 

Vid familjecentrerad omvårdnad utgår sjuksköterskan från att en sjukdom kommer 

påverka hela familjens vardag och ser därmed patienten och familjemedlemmarna som 

en helhet. I samtalet mellan familjen och sjuksköterskan ligger fokus på att identifiera 

och frigöra familjens interna och externa resurser. En metod för detta är att använda sig 

av hälsostödjande samtal (Benzein, Hagberg & Saveman 2009). I familjecentrerad 

omvårdnad har sjuksköterska och familjen icke hierarkisk relation där 

familjemedlemmar och sjuksköterska ses som likvärdiga. Vid familjerelaterad 

omvårdnad fokuserar sjuksköterska på närstående eller patient som står i centrum och 

övriga utgör kontext (Benzein, Hagberg & Saveman 2012). 

 

Att vara anhörig och vårda en person med en progressiv sjukdom kan vara påfrestande 

och upplevas stressfullt för den anhörige (Sun 2014). En persons förmåga att hantera 

olika stressorer kallas för coping (Folkman 1997). Med hjälp av inre och yttre resurser 

och olika strategier kan stressen hanteras. Syftet är att antingen förändra situationen 

eller personens uppfattning om den aktuella situationen. Om en person har otillräckliga 

resurser och strategier, så kan en kris leda till lidande och ohälsa (Brattberg 2008). 

Lazarus & Folkman (1984) beskriver två olika typer av copingstategier: 

problemfokuserad och emotion fokuserad. De emotionsfokuserade strategierna används 

då en person inte ser någon uppenbar lösning på ett problem. Personen försöker då 

ändra sättet att se på situationen. Detta kan göras genom t.ex. förnekelse, undvikande 

eller att välja att endast se det positiva i situationen. Vid problemfokuserad coping 
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försöker personen i stället att hantera de problem som förorsakar lidandet, genom att 

försöka lösa de problem eller situationer som ger upphov till stressen. 

 

1.9 Problemformulering 
Befolkningen i Sverige har ständigt ökat och antas 2060 vara närmare 12,9 miljoner. 

Detta beror bland annat på en ökad invandring, men även på en ökad medellivslängd. Allt 

fler äldre och sjuka bor kvar i hemmet och anhörigas vårdinsatser i hemmet ökar. Tidigare 

forskning har påvisat att anhörigas vårdgivande är förknippat med högre risker för att 

drabbas av negativa psykiska hälsoeffekter. Därför är det av vikt för sjuksköterskor att ha 

förståelse för hur personer som vårdar en närstående med demens upplever sin situation. 

Detta för att sätta in rätt stödåtgärder och på så sätt främja hälsa och förebygga ohälsa och 

underlätta för anhöriga.  

  

1.10 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att belysa anhörigas upplevelse av att vårda en nära anhörig med 

demenssjukdom i hemmet, samt att beskriva undersökningsgruppen i de inkluderade 

artiklarna.  

 

• Hur beskriver anhöriga upplevelsen av att vårda en person med demenssjukdom 

i hemmet? 

• Hur ser undersökningsgruppen ut i de inkluderade artiklarna? 

 

2 Metod 

2.1 Design 

En beskrivande litteraturstudie har valts för att få en inblick i valt problemområde (Polit 

& Beck 2017). 

 

2.2 Sökstrategi  
Sökord valdes ut efter studiens syfte och frågeställning. De specifika Medical Subject 

Headings (MeSH) termerna hittades genom Svenska MeSH. Sökning gjordes i 

databaserna Medline via Pubmed samt Cumulative Index to Nursing and Allied Health 

Literature (Cinahl) vid EBSCO (Polit & Beck 2017).  

I Pubmed användes sökorden: "Dementia”, "Caregivers”, samt "Home Nursing". 

Dementia söktes som Major topics då de ansågs vara av störst vikt för syftet. För att få 
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en mer specifik sökning kombineras de olika sökorden och kombinationerna med den 

booleska sökoperatören ”AND” (Polit & Beck 2017). Med begränsningarna de senaste 

tio åren, engelska och artiklar som är tillgängliga genom Högskolan i Gävle gav ett 

slutgiltigt resultat på 111 artiklar, (se tabell 1). 

  

I Cinahl hittades sökorden via Cinah Headings. Följande sökord användes vid 

sökningen i Cinahl ”Dementia”, "Caregivers” samt "Home Nursing". Dementia söktes 

som utökad inklusive Cinahl Headings, vilket är Cinahls motsvarighet till MeSH term. 

Sökorden kombinerades med den booleska sökoperatören ”AND”. Med 

begränsningarna Peer Reviewed, senaste tio år och engelska, gavs ett resultat på 92 

artiklar, (se tabell 1). En sökning där ordet ”Experience” lades till, gjordes i de båda 

databaserna. Då denna sökning resulterade i ett litet utfall och då samtliga av de möjliga 

artiklarna fanns i den bredare sökningen, valde författarna att utgå från den bredare 

sökningen.  

 

Tabell 1 – utfall av artikelsökning 

 

Databas Begränsningar (limits) 

sökdatum 

Söktermer Antal 

träffar 

  

Möjliga 

artiklar 

(exk. 

dubletter) 

Medline via 

PubMed 

10 år, engelska, 

Högskolan i Gävle 

2018-01-15 

"Dementia"[MeSH Major 

Topic] 

38310   

Medline via 

PubMed 

10 år, engelska, 

Högskolan i Gävle 

2018-01-15 

"Home Nursing"[Mesh] 1007   

Medline via 

PubMed 

10 år, engelska, 

Högskolan i Gävle 

2018-01-15 

"Dementia"[MeSH Major 

Topic] AND 

"Home Nursing"[Mesh] 

131  

Medline via 

PubMed 

10 år, engelska, 

Högskolan i Gävle 

2018-01-15 

"Caregivers"[Mesh] 13430   

Medline via 

PubMed 

10 år, engelska, 

Högskolan i Gävle 

2018-01-15 

"Dementia"[MeSH Major 

Topic] AND 

"Home Nursing"[Mesh] AND 

"Caregivers"[Mesh] 

111 14 

Cinahl via 

EBSCO 

Linked full text; Peer 

Reviewed; Senaste 10 

åren; English 

2018-01-15 

(MM "Dementia+")  11,176   

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?cmd=HistorySearch&querykey=84
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Cinahl via 

EBSCO 

Linked full text; Peer 

Reviewed; Senaste 10 

åren; English 

2018-01-15 

(MH "Home Nursing") 699  

Cinahl via 

EBSCO 

Linked full text; Peer 

Reviewed; Senaste 10 

åren; English 

2018-01-15 

(MM "Dementia+") AND (MH 

"Home Nursing") 

104  

Cinahl via 

EBSCO 

Linked full text; Peer 

Reviewed; Senaste 10 

åren; English 

2018-01-15 

(MH "Caregivers")  8816   

Cinahl via 

EBSCO 

Linked full text; Peer 

Reviewed; Senaste 10 

åren; English 

2018-01-15 

(MM "Dementia+") AND (MH 

"Caregivers") 

1479  

Cinahl via 

EBSCO 

Linked full text; Peer 

Reviewed; Senaste 10 

åren; English 

2018-01-15 

(MM "Dementia+") AND (MH 

"Caregivers") AND (MH 

"Home Nursing") 

92 18 

 Totalt resultat från Cinahl och Pubmed 203 32 

 

2.3 Urvalskriterier 

Följande inklusions- och exklusionskriterier har valts för att specificera vilka artiklar 

som skulle ingå i föreliggande arbete (Polit & Beck 2017).  

Inklusionskriterier: Alla typer av demenssjukdom, artiklar där vårdgivaren var en 

anhörig. Artiklar som följer introduktion, metod, resultat, analys och diskussion 

(IMRAD). 

Exklusionskriterier: artiklar som inte var primärforskning, som har ett annat perspektiv 

än anhörigas, artiklar där den sjuke bor på ett boende, kvantitativa artiklar eftersom 

intresset för denna studie var upplevelser. 

 

2.4 Urvalsprocess och utfall av möjliga artiklar 

Totalt gav sökningen i de båda databaserna ett möjligt utfall av 203 artiklar, Fig. 1. För 

att reducera data gjordes en första urgallring genom att läsa artiklarnas titel och abstract. 

Där det inte fanns något abstract lästes endast titeln. De som bedömdes relevanta för 

studiens syfte och frågeställningar valdes ut. I den första gallringen föll 171 st bort och 

32 möjliga artiklar återstod. Dessa lästes flertalet gånger med fokus på metod- och 

resultatdel. Slutligen inkluderades tolv tänkbara artiklar till litteraturstudien. Se tabell 1 
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för att se sökord, sökkombinationer, begränsningar samt utfall av tänkbara artiklar. 

Nedan visas ett flödesschema för mer detaljer över urvalsprocessen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Dataanalys 

Två tabeller skapades, vilket var värdefullt för att få en överblick av artiklarnas innehåll 

(Polit & Beck 2017). Den första tabellen var en metodologisk översiktstabell och 

innehöll information om artiklarnas författare, publikations år, land, titel, design/ansats, 

undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod samt dataanalysmetod (Tabell 2). Den andra 

tabellen innehöll information om artiklarnas syfte och huvudresultat (Tabell 3)  

 

De valda artiklarna skrevs ut på papper och lästes i sin helhet och stödord skrevs i 

marginalen. Stödord som behandlade liknande områden parades ihop och bildade ett 

tema. Varje tema tilldelades en egen färg och artiklarna lästes sedan flertalet gånger 

med fokus på metod och resultatdel. Texten färgmarkerades utifrån de likheter/teman 

som framkom. Varje tema utgjorde grunden för skapandet av rubrikerna, se Fig. 2.  

Figur 1  
Flödesschema - urvalsprocessen och utfall av 

möjliga artiklar. 

203 titlar och  

abstract lästes 

32 tänkbara artiklar 

läste med fokus på 

metod och resultat 

12 artiklar  

inkluderades  

Svarade inte på syfte och frågeställningar 

3 st - personerna bodde inte hemma 

2 st - kvantitativa 

4 st - fel perspektiv 

2 st - fel fokus 

 

Dålig kvalité 

2 st - följde inte IMRAD 

4 st - andrahands analyser 

 

Övrigt 

2 st - gick inte att öppna 

1 st - endast en sammanfattning 

 

171 st bort 

Svarade inte på syfte  

och frågeställningar 

Reviews 

Kvantitativa 

Pilotstudie 

Casestudy 
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Utöver de tidigare nämnda tabellerna, skapades en matris för att få en överblick över 

vilka områden de olika artiklarna behandlade (Polit & Beck 2017).  

För att besvara den metodologiska frågeställningen avseende undersökningsgruppen, så 

valdes att titta på land som studien utförts i, antal deltagare, kön, ålder, relation till den 

sjuke samt vårdlängd. Den metodologiska aspekten redovisas i tabell 2, se bilaga 1 

 

 

 

2.6 Forskningsetiska övervägande  

Att inte fabricera, förfalska och plagiera hör till god forskningsetik. Ett objektivt synsätt 

har eftersträvats i tolkningen av data, för att på så sätt undvika fabricering och 

snedvridning av informationen. Plagiering har undvikits genom att använda en korrekt 

referenshantering, samt att presentera resultatet med egna ord (Polit & Beck 2017). I 

alla utom en av de inkluderade artiklarna, framgår att de hade genomgått en etisk 

prövning.   

 

3 Resultat 

Resultatet i föreliggande studie baseras på tolv vetenskapliga artiklar med kvalitativ 

ansats. Denna litteraturstudie belyser anhörigas upplevelser av att vårda en person med 

någon form av demenssjukdom. Upplevelserna redovisas utifrån följande rubriker och 

underrubriker: ”Förändrade roller och relationer”, ”Emotionella upplevelser” med 

underrubrikerna ”Att känna sig ensam och isolerad” och ”Rädsla och oro för 

framtiden”, ”Stöd och information” och ”Positiva aspekter”. För att besvara den 

metodologisk frågeställning, valdes att undersöka artiklarnas urvalsgrupp. 

 

3.1 Förändrade roller och relationer 

Anhöriga beskrev att rollen som vårdare var något som kommit smygandes i samband 

med den sjukes försämringar och kunde inte säga när rollförändringen skedde 

(Czekanski 2017; McDonnell & Ryan 2014). De beskrev allt från små 

relationsförändringar (Walters, Oyebode & Riley 2010) till att den sjuke sågs som helt 

förlorad och sorgeprocessen var över (Shanley, Russell, Middleton, Simpson-Young 

2011; Walters, Oyebode & Riley 2010; Williams et al. 2009). De kände sorg över hur 

Stödord 

Oro, skuld 
Tema 

känslor 
Rubrik 

Emotionella upplevelser 

Figur 2 

Flödesschema som visar exempel på rubriksättning  
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sjukdomen successivt förändrade den sjuke, över relationen som de en gång delat 

(Czekanski 2017; Navab, Negarandeh & Peyrovi 2012; Walters, Oyebode & Riley 

2010), samt att den sjuke inte kände igen dem (Duggleby, Williams, Wright, Bollinger 

2009). Makar beskrev att relationen förändrades genom att sjukdomen hamnat i centrum 

och relationen gått från att bestå av kärlek och tillgivenhet till att tillhandahålla vård och 

skydd (Walters, Oyebode & Riley 2010). Några beskrev att den gått från att vara partner 

till att vara förälder (Czekanski 2017; Drennan, Cole & Iliffe 2011). Andra såg 

vårdandet mer som ett jobb, som var tvunget att göras, även om vårdandet också var 

emotionellt jobbigt och mödosamt (Czekanski 2017; McDonnell & Ryan 2014; Walters, 

Oyebode & Riley 2010). Det intima förhållandet mellan vårdaren och den vårdade tog 

slut och relationen blev mer vänskaplig (da Maia Lima, Pereira Caldas, dos Santos, 

Correa Trottem & Corrêa da Silva 2017) och anhöriga saknade intimiteten med sin 

partner (da Maia Lima et al. 2017; Shanley et al. 2011; Williams et al. 2009). Andra 

sörjde förlusten av den dagliga sociala relationen till den sjuke och samtalen och 

umgänget de tidigare haft tillsammans (Navab, Negarandeh & Peyrovi 2012; Shanley et 

al. 2011; Walters, Oyebode & Riley 2010). I de fall där barnen var vårdare hoppades de 

på att syskonrelationer skulle stärkas och syskonen skulle vara delaktiga i vårdandet. 

Istället uppfattade vårdare att deras relationer försämrades (McDonnell & Ryan 2014). 

 

3.2 Emotionella upplevelser 

Anhöriga beskrev vårdandet som extremt tungt och emotionellt påfrestande (Czekanski 

2017; Drennan, Cole & Iliffe 2011; Duggleby et al. 2009; Gillespie, Harrison & Mullan 

2015; McDonnell & Ryan 2014; Navab, Negarandeh & Peyrovi 2012; Netto, Jenny & 

Philip 2009; Shanley et al. 2011; Tasci, Kartin, Ceyhan, Sungur & Göris 2012; Walters, 

Oyebode & Riley 2010; Williams et al. 2009) och många som gav vård gjorde det på 

bekostnad av sin egen hälsa (Williams et al. 2009; Shanley et al. 2011; Tasci et al. 

2012). De anhöriga kände sig hjälplösa, utmattade och uttryckte en brist på livsglädje 

(Tasci et al. 2012). Sjukdomens långsamma och ovissa förlopp upplevdes också 

betungande (Williams et al. 2009). Att lägga ner så mycket tid och energi på vårdandet 

utan att se någon förbättring hos den sjuke på grund av sjukdomens progressiva 

utveckling, upplevdes sorgligt och smärtsamt. Sorgligt och smärtsamt var också 

beteendeförändringar hos den sjuke, som gjorde att de ständigt upprepade sig samt tog 

upp och påminde dem om händelser från det förflutna (Navab, Negarandeh & Peyrovi 

2012). De upplevde det emotionellt jobbigt att den sjuke blivit som barn (Walters, 
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Oyebode & Riley 2010). Anhöriga kände oro kring medicinering, att den sjuke skulle 

vägra ta sin medicin, samt vid mild demens att de inte skulle klara av sin medicinering 

själv. Anhöriga som hade ett annat modersmål upplevdes det stressfullt att inhämta 

information om t.ex. mediciner och sjukdomen på ett för dem främmande språk 

(Gillespie, Harrison & Mullan 2015). Flera upplevde även negativa emotioner kopplade 

till kroppsliga symtom som den sjukes inkontinensproblem (Drennan, Cole & Iliffe 

2011; Tasci et al. 2012). Lukten kunde göra att sociala kontakter undveks, då de 

anhöriga skämdes. En deltagare gick till soptunnan på natten för att grannarna inte 

skulle märka något (Drennan, Cole & Iliffe 2011). Besvären kopplade till sjukdomens 

förlopp kunde ta sig många olika uttryck, såsom att den demenssjuke trodde att prickar i 

toaletten var insekter och gjorde eld i toaletten för att bli av med dessa, eller att de 

gömde kläder för att slippa byta om (Tasci et al. 2012), att den sjuke inte tyckte om 

beröring och inte lät dem hjälpa dem (Drennan, Cole & Iliffe 2011).  

Anhöriga kände skuld över hur de reagerade på den dementas beteende och för att de 

skällde på dem trots att de visste att det inte skulle hjälpa, utan bara bidrar till att de 

anhöriga kortvarigt mådde lite bättre. Att ljuga för den sjuke, för att de inte längre kände 

för dem som de gjort tidigare skapade mycket skuldkänslor (Walters, Oyebode & Riley 

2010). Några skuldbelade sig själv och funderade vilka synder de begått för att få detta 

straff (Navab, Negarandeh & Peyrovi 2012). Hoppet beskrevs som oerhört viktigt för att 

orka fortsätta vårdandet (Duggleby et al. 2009). 

 

3.2.1 Att känna sig ensam och isolerad 

Flera anhöriga upplevde någon form av ensamhet och isolering (Czekanski 2017; da 

Maia Lima et al. 2017; Duggleby et al. 2009; Gillespie, Harrison & Mullan 2015; 

McDonnell & Ryan 2014; Navab, Negarandeh & Peyrovi 2012; Shanley et al. 2011; 

Tasci et al. 2012; Walters, Oyebode & Riley 2010; Williams et al. 2009). De beskrev att 

de kände sig ensamma på grund av att familj och vänner drog sig undan från den sjuke 

och en själv som vårdare och att båda därmed förlorade sociala kontakter (Shanley et al. 

2011). Längtan efter sällskap likt tidigare var påtaglig (da Maia Lima et al. 2017; 

Shanley et al. 2011; Williams et al. 2009). De upplevde också att de hade förlorat sin 

frihet (Czekanski 2017; Duggleby et al. 2009; McDonnell & Ryan 2014; Tasci et al. 

2012; Walters, Oyebode & Riley 2010; Williams et al. 2009) och kände sig isolerade då 

de var tvungna att vara tillgänglig dag som natt (McDonnell & Ryan 2014; Navab, 

Negarandeh & Peyrovi 2012; Tasci et al. 2012; Williams et al. 2009). Detta på grund av 
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att den sjuke inte lät dem sova (Duggleby et al. 2009; Tasci et al. 2012; Williams et al. 

2009), på grund av rädsla för att den sjuke skulle vandra iväg från hemmet (Navab, 

Negarandeh & Peyrovi 2012), samt att de inte tordes lämna den sjuke ensam ens korta 

stunder av rädsla för att det ska hända de något (da Maia Lima et al. 2017; Tasci et al. 

2012). Anhöriga beskrev att de varken hade tid eller ork att utöva några intressen eller 

sociala aktiviteter utanför hemmet (McDonnell & Ryan 2014; Shanley et al. 2011). De 

som hade avlastning fick ändå inte tid för återhämtning eftersom den tiden då lades på 

hushållsarbete de inte hunnit med på grund av vårdandet (Shanley et al. 2011). I de fall 

de fick ett avbrott kunde de ändå inte slappna av, då de var svårt att släppa ansvaret för 

den sjuke (Williams et al. 2009). 

Känslan av ensamhet förstärktes även av att det inte längre kunde kommunicera 

(Gillespie, Harrison & Mullan 2015; Tasci et al. 2012; Walters, Oyebode & Riley 2010; 

Williams et al. 2009), dela information och göra framtidsplaner (Walters, Oyebode & 

Riley 2010), samt på grund av bristande förståelse från såväl den sjuke (Gillespie, 

Harrison & Mullan 2015; Walters, Oyebode & Riley 2010) som andra utomstående 

(Shanley et al. 2011; Williams et al. 2009). Anhöriga kände att de förlorat sitt liv och 

det inte kändes som deras egna längre (Duggleby et al. 2009), deras psykosociala hälsa 

påverkades negativt och de kände att de var i behov av terapi (Tasci et al. 2012). 

 

3.2.2 Rädsla och oro för framtiden 

Att vårda en person med demens ledde även till tankar och rädslor på framtiden 

(Czekanski 2017; Duggleby et al. 2009; McDonnell & Ryan 2014; Navab, Negarandeh 

& Peyrovi 2012; Williams et al. 2009). De anhöriga beskrev en rädsla för att de själva 

(Navab, Negarandeh & Peyrovi 2012) och barnen skulle få sjukdomen (Williams et al. 

2009). Samt för hur sjukdomen skulle utveckla sig för den drabbade (Duggleby et al. 

2009; Navab, Negarandeh & Peyrovi 2012). Anhöriga ställdes också inför valet att ge 

upp sin karriär eller vårda sin anhörige, samt att få ekonomin att gå ihop (Williams et al. 

2009), vilket kan betraktas som oro och rädsla för framtiden. En person övervägde av 

ekonomiska skäl skilsmässa för att öka familjens inkomst (Williams et al. 2009). Att ta 

beslutet att överlämna vårdandet och släppa taget om den sjuke till någon institution var 

också något de oroade sig över (Czekanski 2017; Shanley et al. 2011; Tasci et al. 2012). 

De anhöriga var rädda för att den sjuke inte skulle klara av förändringen (Tasci et al. 

2012). Att hoppas på bot eller tro på ödet var två strategier för att hantera rädslan och 

oron inför framtiden (Williams et al. 2009). 
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3.3 Stöd och information 

Anhöriga upplevde brist på stöd och information inom flera områden (Czekanski 2017; 

Drennan, Cole & Iliffe 2011; Duggleby et al. 2009; Gillespie, Harrison & Mullan 2015; 

McDonnell & Ryan 2014; Shanley et al. 2011; Tasci et al. 2012). De upplevde bland 

annat en brist i vad samhället kunde erbjuda för stöd (Shanley et al. 2011). De anhöriga 

var i stort behov av avlastning, men kände inte att de fanns någon de kunde anförtro 

vården till (Tasci et al. 2012). De önskade såväl fysiskt stöd vid ADL (allmän daglig 

livsföring) och assistans vid dusch och påklädning (Shanley et al. 2011), som 

information gällande olika typer av hjälpmedel för den fysiska livsföringen som 

inkontinensskydd (Drennan, Cole & Iliffe 2011). Anhöriga önskade också information 

om dödsprocessen för att kunna hantera döden bättre, utbildning för själva kunna sköta 

vården av den sjuke (Shanley et al. 2011) samt kunskap om medicinering och hur 

läkemedlen kan distribueras, hur den verkar och dess biverkningar (Gillespie, Harrison 

& Mullan 2015). Då de anhöriga ofta kände sig ensamma önskade de träffa andra i 

samma situation, för att kunna prata och dela med sig av sina upplevelser (Tasci et al. 

2012). De som fick stöd upplevde att kontinuitet i stödet var värdefullt och det var 

viktigt att anhöriga kände att den formella vårdhjälpen skapade en relation till den sjuke 

och inte bara gav minimal vård (Shanley et al. 2011). De som hade tillgång till 

information och stöd, uppgav att erhålla information om sjukdomen var viktigt för att 

kunna klara av rollen som vårdgivare (Czekanski 2017; Duggleby et al. 2009). 

Supportgrupper och socialt stöd ansågs viktigt för deras välmående (Czekanski 2017; 

Shanley et al. 2011; Tasci et al. 2012). Där kunde anhöriga få ett avbrott i vardagen och 

samtala med andra som befann sig i samma situation (Shanley et al. 2011; Tasci et al. 

2012), dela strategier och lära sig nya sätt att hantera svårigheter som uppstod i 

vårdandet (Czekanski 2017). Att träffa andra och att få förståelse ledde till ökat hopp, 

vilket var viktigt för att orka fortsätta vårdandet (Duggleby et al. 2009). Att få 

genomföra sina hobbys såg som en möjlighet att träffa andra och var viktigt för att orka 

med vårdandet, dock var det inte en självklarhet att andra familjemedlemmar hjälpte till 

med avlastning för att möjliggöra detta. Växelvård gav också chans till frihet och 

återhämtning (McDonnell & Ryan 2014). 

 

3.4 Positiva aspekter av att vårda 

Några anhöriga nämnde även någon form av positiva aspekter som kom av vårdandet 

(da Maia Lima et al. 2017; McDonnell & Ryan 2014; Netto, Jenny & Philip 2009; 
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Williams et al. 2009). Några såg vårdandet som något tillfredsställande och en chans att 

ge tillbaka något till sina närstående (McDonnell & Ryan 2014). Att ha ansvar för den 

person som de älskade och ta hand om någon som behöver det ansågs som drivande 

kraft i relationer vilken inte tillät den anhörige att ge upp (da Maia Lima et al. 2017). 

Personlig utveckling var en sak som också sågs som något positivt och beskrevs genom 

att de fått bättre tålamod och förståelse, blivit starkare, mer motståndskraftig, och blivit 

mer självmedvetna. De hade även blivit mer kunniga, mindre dömande och bättre på att 

lösa problem. Några nämnde även att de blivit bättre på att hantera prövande situationer 

som ett resultat av vårdandet. En förbättrad relation och att de kommit närmare sin 

närstående var också något som sågs som positivt. (Netto, Jenny & Philip 2009). En 

person tyckte han hade blivit en bättre människa tack vare vårdandet (Williams et al. 

2009) 

 

3.5 Metodologisk frågeställning: Undersökningsgruppen 

I föreliggande arbete har en granskning av undersökningsgruppen gjorts. Utifrån vilket 

land studien utförts, antal deltagare, kön, ålder, relation till den sjuke samt vårdlängd. 

För mer detaljer angående undersökningsgruppen, se bilaga 1, tabell 2. 

Samtliga av de tolv artiklar som inkluderades i arbetet var av kvalitativ ansats 

(Czekanski 2017; da Maia Lima et al. 2017; Drennan, Cole & Iliffe 2011; Duggleby et 

al. 2009; Gillespie, Harrison & Mullan 2015; McDonnell & Ryan 2014; Navab, 

Negarandeh & Peyrovi 2012; Netto, Jenny & Philip 2009; Shanley et al. 2011; Tasci et 

al. 2012; Walters, Oyebode & Riley 2010; Williams et al. 2009). Länderna som ingick i 

studierna var England (Drennan, Cole & Iliffe 2011; Walters, Oyebode & Riley 2010), 

Australien (Gillespie, Harrison & Mullan 2015; Shanley et al. 2011), Singapore (Netto, 

Jenny & Philip 2009), Brasilien (da Maia Lima et al. 2017), USA (Czekanski 2017; 

Williams et al. 2009), Canada (Duggleby et al. 2009), Turkiet (Tasci et al. 2012), Irland 

(McDonnell & Ryan 2014), Iran (Navab, Negarandeh & Peyrovi 2012). Totalt 

medverkade 204 deltagare i de inkluderade artiklarna. Antalet varierade mellan 6 

(Czekanski 2017; Walters, Oyebode & Riley 2010) till 42 deltagare (Williams et al. 

2009). I de inkluderade artiklarna var majoriteten kvinnor (n=136) och resterande män 

(n=68). I nio av artiklarna redovisades deltagarnas ålder som var mellan 25-88 år 

(Czekanski 2017; da Maia Lima et al. 2017; Duggleby et al. 2009; McDonnell & Ryan 

2014; Netto, Jenny & Philip 2009; Navab, Negarandeh & Peyrovi 2012; Shanley et al. 

2011; Walters, Oyebode & Riley 2010; Williams et al. 2009). I en artikel redovisades 
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endast medelåldern (n=48,87) (Tasci et al. 2012). I två artikel redovisades ingen ålder 

alls (Drennan, Cole & Iliffe 2011; Gillespie, Harrison & Mullan 2015). I sex av de 

inkluderade artiklarna redogjordes för hur lång tid de anhöriga vårdat sina närstående 

och det varierade från 1-14 år (Czekanski 2017; da Maia Lima et al. 2017; McDonnell 

& Ryan 2014; Navab, Negarandeh & Peyrovi 2012; Netto, Jenny & Philip 

2009; Shanley et al. 2011). I samtliga artiklar var vårdgivarna en anhörig till personen 

med demenssjukdom. I tre artikel var det endast makar som var vårdgivare (da Maia 

Lima et al. 2017; Duggleby et al. 2009; Walters, Oyebode & Riley 2010), i tre var de 

antingen makar eller barn (Gillespie, Harrison & Mullan 2015; Navab, Negarandeh & 

Peyrovi 2012; Shanley et al. 2011) i två artiklar var de anhöriga antingen makar, barn 

eller svärdöttrar (Drennan, Cole & Iliffe 2011; Tasci et al. 2012), i en artikel vad de 

antingen makar, barn eller en systerdotter som var vårdare (Netto, Jenny & Philip 

2009). i en var det endast barn (Netto, Jenny & Philip 2009) i en var det makar och 

föräldrar (Williams et al. 2009), i en var det antingen makar, barn, partner eller 

svärdotter (Czekanski 2017). 

 

4 Diskussion 

4.1 Huvudresultat 
När anhöriga träder in i rollen som vårdare möter de en ny livssituation med olika 

svårigheter. Problem som anhöriga upplever i förhållande till hur demenssjukdomens 

symtom yttrar sig, gäller både problem i vardagen, förändring i familjens funktion, 

relationer och anhörigas känslor och reaktioner. Anhöriga beskrev vårdandet som 

extremt tungt och emotionellt påfrestande och många som gav vård gjorde det på 

bekostnad av sin egen hälsa. Rollen som vårdare kommer oftast smygandes i samband 

med den sjukes försämringar. Sjukdomen förändrade gradvis den sjukes personlighet, 

vilket påverkade relationen. Vårdandet ledde till att de anhöriga kände sig ensamma och 

isolerade. Några upplevde en brist på information och stöd, andra ansåg att 

supportgrupper och att träffa andra som befann sig i samma situation var hjälpande. 

Anhöriga upplevde även en oro och rädsla för vad framtiden skulle föra med sig. Några 

nämnde även positiva aspekter som kommit av vårdandet.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Förändrade roller och relationer 
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I föreliggande arbete framkom att anhöriga kände en sorg över relationsförändringar 

och förlusten av den närstående (Czekanski 2017; Navab, Negarandeh & Peyrovi 2012; 

Walters, Oyebode & Riley 2010) som uppstått i och med den närståendes gradvisa 

försämring, och beskrev att övergången till rollen som vårdare var något som hade skett 

successivt i och med den närståendes försämringar (Czekanski 2017; McDonnell & 

Ryan 2014). Detta överensstämmer med hur deltagarna beskrev rollförändringar och 

förlust av sin närstående i en studie av Meyer, Mc Cullough och Berggren (2016) samt 

Evans och Lee (2014). Vidare beskrev anhöriga i föreliggande resultat att relationen 

förändrats i termer av att vara förälder eller att utföra ett jobb (Czekanski 2017; 

Drennan, Cole & Iliffe 2011; McDonnell & Ryan 2014; Walters, Oyebode & Riley 

2010). Även detta överensstämmer med resultat från Meyer, Mc Cullough och Berggren 

(2016), samt Evans och Lee (2014), där anhöriga beskrev att relationen förändras till 

mer förälder-barn eller vårdgivare-vårdmottagare relation snarare än en make-fru 

relation. Att de anhöriga upplevde förändring i relationen framkom även i en studie av 

McCabe, Robertson och Kelly (2018).  

Att ändra sätt att se på relationen kan ses som en emotionell copingstrategi, då de 

anhöriga inte hittar något sätt att hantera den nya situationen och därmed skapa distans 

till problemet. För att på så sätt minska stressen och skydda sig mot överbelastning 

(Folkman 2010).  

 

4.2.2 Emotionella upplevelser 

I föreliggande arbete beskrev de anhöriga vårdandet som extremt tungt och emotionellt 

påfrestande (Czekanski 2017; Drennan, Cole & Iliffe 2011; Duggleby et al. 2009; 

Gillespie, Harrison & Mullan 2015; McDonnell & Ryan 2014; Navab, Negarandeh & 

Peyrovi 2012; Netto, Jenny & Philip 2009;Shanley et al. 2011; Tasci et al. 2012; 

Walters, Oyebode & Riley 2010; Williams et al. 2009). Anhöriga upplevde 

beteendeförändringar hos de demenssjuka, såsom att de vägrar ta sin medicin (Gillespie, 

Harrison & Mullan 2015), minnesproblematiken (Navab, Negarandeh & Peyrovi 2012), 

hallunicationer (Tasci et al. 2012) och att de gick i barndom (Walters, Oyebode & Riley 

2010) som emotionellt jobbigt och ledde till påfrestningar hos anhörigvårdare. Detta 

styrks även av Allen, Oyebode och Allen (2009) där de anhöriga beskrev att den sjukes 

beteende gjorde vårdandet svårt och utmanande. Gratao et al. (2010) visade även i sin 

studie att den dementas beteende var det som orsakade mest emotionell stress hos den 

anhörige. I resultatet beskrev några anhöriga att hoppet var en viktig del för att orka 
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fortsätta vårdandet av sin närstående (Duggleby et al. 2009). I situationer där ovisshet 

rådet fungerar hoppet som en emotionell fokuserad copingtrategi. Hoppet fungerar då 

som en motvikt till stressorer som kommer antingen inifrån personen såsom ångest och 

skuldkänslor eller utifrån, så som stress orsakad av den närståendes progressiva 

sjukdom (Folkman 2010).  

 

4.2.2.1 Att känna sig ensam och isolerad 

I föreliggande arbete framkom att flera anhöriga kände sig ensamma och isolerade till 

följd av deras närståendes sjukdom (Mcdonnell & Ryan 2014; Navab, Negarandeh & 

Peyrovi 2012; Shanley et al. 2011; Tasci et al. 2012; Walters, Oyebode & Riley 2010; 

Williams et al. 2009). De beskrev att de kände sig ensamma på grund av att familj och 

vänner drog sig undan från den sjuke och vårdaren och därmed förlorade sociala 

kontakter (Shanley et al. 2011).  Detta överensstämmer med en svensk studie av 

Vikström, Josephsson, Stigsdotter-Neely och Nygård (2008) där det framkom att 

deltagarna upplevde att de förlorat de sociala kontakterna så väl inom relationen som 

utanför, och majoriteten av deltagarna vittnade om en svårighet att upprätthålla vänskap 

med andra. I föreliggande arbete framkom även att de anhöriga kände sig ensamma då 

de inte längre kunde kommunicera (Gillespie, Harrison & Mullan 2015; Tasci et al. 

2012; Walters, Oyebode & Riley 2010; Williams et al. 2009), dela information och göra 

framtidsplaner med sina närstående (Walters, Oyebode & Riley 2010). Detta 

överensstämmer med resultat från studier av Vikström, Josephsson, Stigsdotter-Neely 

och Nygård (2008) & Evans och Lee (2014), där det framkom att den dagliga 

konversationen försvann i takt med att sjukdomen utvecklades.  

 

4.2.2.2 Rädsla och oro för framtiden 

Att vårda en person med demens ledde även till tankar och rädslor på framtiden 

(Czekanski 2017; Duggleby et al. 2009; McDonnell & Ryan 2014; Navab, Negarandeh 

& Peyrovi 2012; Williams et al. 2009). Detsamma framkom i en studie av McCabe, 

Robertson och Kelly (2018) där anhöriga uttryckte en känsla av osäkerhet inför 

framtiden, rädsla för sjukdomsförloppets utveckling, att det själva ska drabbas samt 

rädsla för att klara familjens ekonomi. Att anhörig upplevde en ovisshet och oro inför 

vad framtiden kom även fram i en studie av Allen, Oyebode och Allen (2009). Att 

hoppas på bot eller tro på ödet var två strategier för att hantera rädslan och oron som de 

anhöriga kände inför framtiden (Williams et al. 2009).  
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4.2.3 Stöd och information 

I resultatet framkom att några anhöriga upplevde en brist på stöd och/eller information 

(Drennan, Cole & Iliffe 2011; Gillespie, Harrison & Mullan 2015; McDonnell & Ryan 

2014; Tasci et al. 2012). Det har även visat sig i en annan studie att anhöriga som i 

början av sjukdomsförloppet sökte stöd och information och inte fick det gav upp 

sökandet, vilket senare ledde till en fördröjning av vårdinsatser (Robinson et al. 2009). 

De som hade tillgång till information och stöd upplevde att stödet samhället kunde 

erbjuda (Czekanski 2017; Duggleby et al. 2009), såsom information om sjukdomen 

(Czekanski 2017; Duggleby et al. 2009), supportgrupper där de fick möjlighet att träffa 

andra (Czekanski 2017; Shanley et al. 2011) samt växelvård (McDonnell & Ryan 2014) 

var viktigt för att de skulle må bättre. Växelvård har visat sig öka känslor av börda hos 

vårdgivaren (Schoenmakers, Buntinx & DeLepeleire 2010). Detta framkom även i en 

annan studie där den anhörige kände skuld över att skicka iväg sin make på avlastning, 

men kände däremot ingen skuld när maken var på dagverksamhet (Tretteteig, Vatne, 

Mork & Rokstad 2017).  

Dagverksamhet har visat sig ha positiva effekter för såväl den drabbade som den 

vårdade, då det visat sig att det minskar bördan, beteende mässiga problem, minskar 

stressen samt förbättrar sömnkvalitén (Vandepitte et al. 2016). Det är därför viktigt att 

vården tidigt skapar ett förtroende hos vårdgivaren så att de anhöriga känner tillit och 

kan överlämna vården för att få återhämtning, må bättre och därmed orka fortsätta vårda 

sin närstående. Kunskap om sjukdomen och att komma i kontakt med andra, reducerade 

stressen och var också något som bidrog till ett bättre mående hos de anhöriga. Detta 

kan ses som en problemfokuserad coping då stressen reducerades genom att skaffa sig 

kunskap och därmed verktyg för att hantera den nya situationen (Folkman 2010).  Det är 

av viktigt för sjuksköterskor att känna till anhörigas behov, så att sjuksköterskan tidigt 

kan erbjuda informera och stöd som uppfyller deras behov och på så sätt minska 

påfrestande och lidande. Genom hälsostödjande samtal kan familjen tillsammans med 

sjuksköterskan reflektera över problematiken och familjens resurser. Samtalet ge 

förutsättningar för att skapa nya alternativ att se situationen och hitta passande lösningar 

för den drabbade familjen. Hälsostödjande samtal kompletteras ibland med ekokarta 

som anses som hjälpmedel för både familjen och samtalsledare. Med hjälp av ekokarta 

gör man översikt av familjens struktur samt inspektera de resurser som finns inom och 

utanför familjen. Varje familjemedlem betraktas som ett system och förändringar i detta 

system utgår ifrån individens bio-, psyko-, sociala- och andliga struktur. Varje individ 
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har sin biologisk och social historik i form av genetisk uppsättning samt tidigare 

samspel med omgivningen som spelar avgörande roll på hur individen reagerar på 

information och vad som kommer att medföra till förändringar. Information måste passa 

individens struktur för att förändringar skulle ske. I den situationen kan det vara svårt att 

känna till vilken information som kommer bli mottagen av individen. Informationen kan 

bara erbjudas som en möjlighet av personal (Benzein, Erlingsson, Hagberg, Saveman 

2012).  

 

4.2.4 Positiva aspekter av att vårda 

I resultatet nämnde några deltagare även det positiva som kommits av vårdandet da 

Maia Lima et al. 2017; McDonnell & Ryan 2014; Netto, Jenny & Philip 2009; Williams 

et al. 2009, som något tillfredsställande och en chans att ge tillbaka (McDonnell & Ryan 

2014), samt personlig utveckling (Netto, Jenny & Philip 2009; Williams et al. 2009). 

Detta framkommer även i en studie av Faes et al. (2010) där några deltagare beskrev att 

de kände tillfredsställelse av vårdandet och att det bidragit till en förbättrad självkänsla 

hos de anhöriga. Att välja att se det positiva i något som många beskriver som mycket 

påfrestande kan ses som en emotionsfokuserad copingstrategi (Lazarus & Folkman 

1984). 

 

4.2.5 Metodologisk frågeställning: Undersökningsgruppen 

Studierna genomfördes i olika länder som England, Australien, Singapore, Brasilien, 

USA, Canada, Turkiet, Irland och Iran. Totalt ingick 204 personer, antalet varierade 

från 6 till 42 deltagare. Enligt Polit och Beck (2017) finns det ingen fast regel på hur 

många deltagaren som ska ingå i en kvalitativ studie. Antalet kan variera beroende på 

när mättnad uppnås. Ett brett syfte och informanternas förmåga att reflektera över sina 

erfarenheter är två faktorer som bidrar till storleken på urvalsguppen. Studiens design är 

också avgörande för hur stort antal deltagare som rekommenderas. I de inkluderade 

artiklarna var majoriteten kvinnor (n=136) och resterande män (n=68). I nio av 

artiklarna redovisades deltagarnas ålder som var mellan 25-88 år. I en artikel 

redovisades endast medelåldern (n=48,87) och i två artiklar redovisades ingen ålder alls. 

Att redogöra för undersökningsgruppens egenskaper, är viktigt för att läsaren ska kunna 

avgöra huruvida urvalet är användbart (Polit & Beck 2017).  

I sex av de inkluderade artiklarna redogjordes för hur lång tid de anhöriga vårdat sina 

närstående och det varierade från 1-14 år. Det kan ses som en brist att alla artiklar inte 
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redovisade vård längden, då olika upplevelser säkerligen kan variera över tid allt 

eftersom sjukdomen förändrar den närstående. I samtliga artiklar var vårdgivarna en 

anhörig till personen med demenssjukdom. I tre artiklar var det endast makar, i tre var 

de antingen makar eller barn, i två artiklar var de makar, barn eller svärdöttrar, i en 

artikel vad de makar, barn eller en systerdotter, i en var det endast barn, i en var det 

makar och föräldrar (Williams et al. 2009). i en var det antingen makar, barn, partner 

eller svärdotter (Czekanski 2017). Relationen till den demenssjuke kan eventuellt ha 

påverkat hur de upplevde situationen. I en studie av Lee, Lee, Seong, Park och Lee 

(2017) gjordes en jämförelse mellan döttrar och svärdöttrar som visade att beteende 

symtom hos den sjuke närstående var förknippat med högre nivå av depression hos 

döttrar än hos svärdöttrar. Detta kan antas bero på att döttrar har ett starkare emotionellt 

band till sina föräldrar jämfört med svärdotter band till sina svärföräldrar.  

 

4.3 Metoddiskussion 

Syftet med föreliggande studie var att göra en sammanställning av anhörigas 

upplevelser av att vårda en person med demenssjukdom i hemmet. För detta ändamål 

valdes en beskrivande litteraturstudie. För att finna artiklar som svarade på arbetets 

syfte och frågeställningar söktes artiklar i omvårdnadsdatabaserna Cinahl och Pubmed 

som är passande databaser att söka artiklar i inom omvårdnadsforskning (Polit & Beck 

2017). Att sökningen gjordes i två olika databaser kan ses som en styrka, då detta gav 

en bredare sökning och möjlighet till flera tänkbara artiklar. Sökorden “Dementia”, 

“Home nursing” och “Caregivers” som slutligen användes, söktes i respektive databas 

Thesaurus och var samtliga indexerade enligt MeSH respektive Cinahl headings. Detta 

kan ses som en styrka då det öka chansen att hitta relevanta artiklar då det innebär att 

alla artiklar som indexerats med detta ord behandlar samma eller närliggande koncept 

(Polit & Beck 2017). Ytterligare sökord som ”Family” och ”Experience” testades men 

exkluderades då de gav ett för smalt utbud av artiklar. Istället valdes inklusions 

respektive exklusionskriterier och en manuell genomgång av artiklar gjordes. Detta kan 

ses som en styrka då artiklar som inte indexerats med det sökorden ”Family” eller 

”Experience” också kom med i sökningen. Sökordet ”Caregivers” inkluderar såväl 

formella som informella vårdgivare. Att sökningen inte gav några dubbletter de båda 

databaserna i mellan kan ses som en svaghet då det skulle kunna betyda att orden inte 

täcker in samma områden. Att endast artiklar med kvalitativ ansats valdes att inkluderas 

i arbetet kan ses som en styrka, då dessa artiklar ger en mer nyanserad bild av 
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personernas upplevelser. Det hade även varit möjligt att haft kvantitativa artiklar som 

undersökte anhörigas livskvalité, men då kvantitativa artiklar ofta bygger på olika 

frågeformulär ger det ingen fördjupad kunskap inom området. I Cinahl valdes 

begränsningen Peer review, det kan ses som en styrka då det ger en annan garanti av 

artikelns kvalité. Det innebär att andra forskare inom samma forskningsområde har 

granskat artikeln (Polit & Beck 2017). Den begränsade tiden kan ha medfört brister i 

arbetet. Dataanalysen hade genom en innehållsanalys kunnat ske mer systematiskt och 

hade kunna stärka arbetets kvalitet, detta är en insikt som författarna tar med sig i 

framtiden.  

 

Förförståelse kan ha påverkat tolkningen av resultatet, samt att de inkluderade artiklarna 

är skrivet på annat språk än författarnas modersmål, kan ha bidragit till att feltolkningar 

av texten kan ha gjorts och kan därmed ses som en svaghet i arbetet. En styrka är att 

artiklar som hållit en sämre kvalitet, så som andrahandsanalyser, case studies och 

pilotstudier valts bort. Att studierna genomförts i andra länder än Sverige kan ha 

påverkat resultatet då sjukvårdssystem och kulturella skillnader länderna emellan kan 

påverka hur personer uppfattar en situation och andra sidan ska resultatet i en kvalitativ 

studie inte vara generaliserbart utan endast ge en bild av hur personer kan uppleva en 

viss situation. 

 

4.4 Kliniska implikationer 

I sjuksköterskeyrket är omvårdnad huvudämne. Målet är att stärka och stödja likväl 

patienter som anhörigas hälsa och det är därför av vikt att veta hur de upplever sin 

situation. Genom att få ökad förståelse för hur anhörigvårdare till personer med 

demenssjukdom som bor hemma upplever sin situation, kan sjuksköterskan utforma 

lämpliga stödåtgärder och på så sätt främja hälsa och förebygga ohälsa. Förhoppningen 

är att resultatet i föreliggande arbete kan bidra med kunskap till sjuksköterskor så att de 

kan får en djupare förståelse för anhörigas situation och behov av information och stöd.  

 

 

4.5 Fortsatt forskning 

I resultatet framkom delade meningar om upplevd tillgång till stöd och information.  

Det skulle därför behövas vidare forskning för att få mer kunskap om anhörigas 

upplevelser av tillgängligt stöd i början av sjukdomsförloppet samt hur det stödet kan 
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effektiviseras. Detta skulle kunna göras genom en kvalitativ studie där anhöriga får 

berätta om vilket stöd de önskar samt problem de upplever i samband med sökandet 

efter detta. 

 

4.6 Slutsats 

När en person drabbas av demenssjukdom förändras livet både för den drabbade och 

dennes anhöriga. Anhöriga beskrev vårdandet som extremt tungt och emotionellt 

påfrestande och många som gav vård till en närstående gjorde det på bekostnad av sin 

egen hälsa. Fler anhöriga upplevde att de var i stort behov av avlastning, men kände inte 

att de fanns någon de kunde anförtro vården av den närstående till. De anhöriga som 

hade tillgång till stöd och information upplevde det viktigt att få information om 

sjukdomen och vilket stöd som fanns att tillgå för att klara av rollen som vårdgivare. 

Det är därför viktigt att sjukvården känner till anhörigas upplevelser och skapa en tillit 

till dem, tidigt i sjukdomsförloppet så att de törs överlämna vårdandet av sin närstående 

och nyttjar den hjälp som samhället har att erbjuda. Genom hälsostödjande samtal kan 

sjuksköterska ta reda på vilka resurser familjen har och på vilket sätt det kan bidra till 

vårdandet, och på så sätt bidra till ett bättre välbefinnande.  
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Bilaga 1 

  

Tabell 2 - Metodologisk översikt 

 

Författare, år, 

land 
Titel Design och 

eventuell 

ansats 

Undersöknings- 

grupp 
Datainsamlin

gsmetod 
Dataanalys 

metod 

Czekanski 

(2017) 

Phiadelphia, 

USA 

 

The experience 

of transitioning 

to a caregiving 

role for a family 

member with 

alzheimers 

disease or 

related dementia 

Ansats: 

kvalitativ 

  

Design: 

utforskande 

 

Antal deltagare: 6 

Ålder: 64-78 år 

Kön: kvinnor 

Relation: makar 

Vårdlängd: 2 år 

 

Semistruk-

turerade 

intervjuer 

Fenomeno-

logisk metod 

av Barritt et 

al., Cohen et 

al. 

Drennan, Cole 

& Iliffe (2011) 

A taboo within a 

stigma? a 

qualitative study 

of managing 

incontinence 

with people with 

dementia living 

at home. 

Ansats: 

kvalitativ 

 

Design: 

beskrivande  

 

Antal deltagare: 32 

Kön: 19 kvinnor, 

13 män 

Relation: 21 av de 

var makar 

 

Semistruk-

turerade 

Intervjuer 

Tematisk 

analys 

Duggleby et al. 

(2009) 

Canada 

Renewing 

everyday hope: 

the hope 

experience of 

family 

caregivers of 

persons with 

dementia 

Ansats: 

kvalitativ 

 

Design: 

utforskande 

Antal deltagare: 17 

Ålder: 48-84 år 

Kön: 3 män, 14 

kvinnor 

Relation: makar 

Vårdtid: 2-11 år 

Intervjuver 

med open-

ended frågor 

Grounded 

theory; 

teoretisk 

kodning, 

kategorier, 

teman, koncept 

Gillespie RJ, 

Harrison L, 

Mullan J 

Australien 

(2015) 

 

Medication 

management 

concerns of 

ethnic minority 

family 

caregivers of 

people living 

with dementia. 

Ansats: 

kvalitativ 

 

Design:  

utforskande 

Antal grupper: tre 

fokusgrupper  

mångkulturell 

Antal deltagare: 29 

Kön: 26 kvinnor, 3 

män 

Relation: makar, 

vuxna barn  

Fokusgrupper, 

Sju semi-

strukturerade 

intervjuer  

 

Tematisk 

analys 

da Maia Lima 

et al. (2017) 

Brasilien  

Therapeutic 

nursing care: 

transition in 

sexuality of the 

elderly 

caregiving 

spouse. 

Ansats: 

kvalitativ 

 

Design: 

utforskande  

Antal deltagare: 12 

Kön: 7 män, 5 

kvinnor 

Ålder: 63-88 år 

Intervjuer från 

maj 2014 till 

2015 

Tematisk 

innehållsanalys

en  

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/24339089
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/24339089
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/24339089
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/24339089
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/24339089
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/24339089
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/24339089
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/24339089
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McDonnell E, 

Ryan AA. 

(2014) 

Irland 

 

The experience 

of sons caring 

for a parent with 

dementia 

Ansats: 

kvalitativ 

 

Design: 

utforskande 

och 

beskrivande 

Antal deltagare: 13 

Ålder: 32-60 år 

Kön: 13 män 

Relation: söner  

Vårdtid: 2-5 år 

 

Semi 

strukturerad 

intervju 

Colaizzi´s sju 

stegs process 

Navab E, 

Negarandeh R, 

Peyrovi H. 

(2012) 

Lived 

experiences of 

Iranian family 

member 

caregivers of 

persons with 

Alzheimer's 

disease: Caring 

as 'captured in 

the whirlpool of 

time' 

Ansats:  

kvalitativ 

 

Design:  

Heideggerian 

hermeneutik  

fenomenologi 

Antal deltagare: 8 

Kön: 7 kvinnor, 1 

man 

Ålder: 25–67 år 

Relation: 5 döttrar,  

2 fruar, 1 make 

Vårdtid: 1–11 år 

Semi 

strukturerad 

intervju 

Hermeneutik 

reflektion 

Netto, Jenny, 

Philips 

(2009) 

Singapore 

Growing and 

gaining through 

caring for a 

loved one with 

dementia. 

Ansats: 

kvalitativ 

 

Design: 

utforskande 

och 

beskrivande 

Antal deltagare: 12 

Kön: 10 kvinnor,  

2 män 

Ålder: 32-72 år 

Etnicitet: 

11 - kineser 

1 - indier 

Relation: 8 döttrar, 2 

söner, 1 fru och 1 

systerdotter 

Religion: 8 kristna, 1 

buddist, 3 fritänkare  

semi 

strukturerade 

intervjuer 

Grounded 

theory 

Shanley, 

Russell, 

Middleton 

Simpsson-

Young 

(2011) 

Australien 

Living through 

end-stage 

dementia: The 

experiences and 

expressed needs 

of family carers. 

Ansats: 

kvalitativ 

 

Design: 

utforskande 

 

Antal deltagare: 15  

Ålder: makarnas 

ålder: 43-75 år 

barnens åldrar: 35-58 

år 

Kön: 8 kvinnor, 7 

män 

Relation: 5 fruar, 5 

makar, 2 söner, 3 

döttrar 

Vårdtid: 1-14 år 

semi-

strukturerade, 

djupgående 

intervjuer 

Tematisk 

analys  

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/24339083
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/24339083
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/24339083
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/24339083
http://web.a.ebscohost.com.webproxy.student.hig.se:2048/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iuTbOk63nn5Kx95uXxjL6nrUm1pbBIr66eT7irtlKzrZ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVbCqr0y1q7ZQsJzqeezdu33snOJ6u9nnhrCmpIzf3btZzJzfhrunrk2xrK9ItKmkfu3o63nys%2bSN6uLyffbq&vid=30&sid=72da1b54-8d9e-4fda-98c8-00b877fc22e9@sessionmgr4010
http://web.a.ebscohost.com.webproxy.student.hig.se:2048/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iuTbOk63nn5Kx95uXxjL6nrUm1pbBIr66eT7irtlKzrZ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVbCqr0y1q7ZQsJzqeezdu33snOJ6u9nnhrCmpIzf3btZzJzfhrunrk2xrK9ItKmkfu3o63nys%2bSN6uLyffbq&vid=30&sid=72da1b54-8d9e-4fda-98c8-00b877fc22e9@sessionmgr4010
http://web.a.ebscohost.com.webproxy.student.hig.se:2048/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iuTbOk63nn5Kx95uXxjL6nrUm1pbBIr66eT7irtlKzrZ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVbCqr0y1q7ZQsJzqeezdu33snOJ6u9nnhrCmpIzf3btZzJzfhrunrk2xrK9ItKmkfu3o63nys%2bSN6uLyffbq&vid=30&sid=72da1b54-8d9e-4fda-98c8-00b877fc22e9@sessionmgr4010
http://web.a.ebscohost.com.webproxy.student.hig.se:2048/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iuTbOk63nn5Kx95uXxjL6nrUm1pbBIr66eT7irtlKzrZ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVbCqr0y1q7ZQsJzqeezdu33snOJ6u9nnhrCmpIzf3btZzJzfhrunrk2xrK9ItKmkfu3o63nys%2bSN6uLyffbq&vid=30&sid=72da1b54-8d9e-4fda-98c8-00b877fc22e9@sessionmgr4010
http://web.a.ebscohost.com.webproxy.student.hig.se:2048/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iuTbOk63nn5Kx95uXxjL6nrUm1pbBIr66eT7irtlKzrZ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVbCqr0y1q7ZQsJzqeezdu33snOJ6u9nnhrCmpIzf3btZzJzfhrunrk2xrK9ItKmkfu3o63nys%2bSN6uLyffbq&vid=30&sid=72da1b54-8d9e-4fda-98c8-00b877fc22e9@sessionmgr4010
http://web.a.ebscohost.com.webproxy.student.hig.se:2048/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iuTbOk63nn5Kx95uXxjL6nrUm1pbBIr66eT7irtlKzrZ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVbCqr0y1q7ZQsJzqeezdu33snOJ6u9nnhrCmpIzf3btZzJzfhrunrky0rLFOrq%2bkfu3o63nys%2bSN6uLyffbq&vid=29&sid=72da1b54-8d9e-4fda-98c8-00b877fc22e9@sessionmgr4010
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Tasci, Sultan; 

Kartin, Pinar 

Tekinsoy; 

Ceyhan, 

Özlem; 

Sungur, Gönül; 

Göris, Songüll 

(2012) 

Turkiet 

 Living with an 

Alzheimer 

patient in 

Turkey. 

Ansats: 

kvalitativ 

Design: 

utforskande  

Antal deltagare: 8 

Medelålder: 48,87 

Kön: 6 kvinnor, 

2 män 

Relation: 3 makar, 4 

barn, 1 svärdotter 

Fokusgrupp  Metodologisk 

triangulering, 

olika 

dokumentation

s metoder för 

att 

dokumentera 

samma fall 

Walter, 

Oyebode, iley 

(2010) 

England 

The dynamics of 

continuity and 

discontinuity for 

women caring 

for a spouse 

with dementia 

Ansats: 

kvalitativ  

 

Design: 

undersökande 

 

Antal deltagare: 6 

Ålder: 64-78 år 

Kön: kvinnor 

Relation: makar 

vård längd: 2 år, 

samboende 

 

Semi-

strukturerade 

intervjuver 

 

 

Interpetative 

phenomenolog

ical analysis 

(IPA) 

 

Fenomenologi 

Williams, 

Skirton, 

Paulsen, Tripp-

Reimer, 

Jarmon, 

McGonigal 

Kenney, 

Birrer, Hennig, 

Honeyford 

(2009) 

USA 

The emotional 

experiences of 

family carers in 

Huntington 

disease 

Ansats: 

kvalitativ 

 

Design: 

undersökande 

 

 

Antal deltagare: 42  

Ålder: 35-79 år 

Kön: 15 män, 27 

kvinnor 

Relation: 35 makar, 

6 föräldrar, 1 syskon.  

Fokusgrupp Grounded 

theory  

 

Tematisk 

analys 

 

 

 

Bilaga 2 

Tabell 3 – Artiklarnas syfte och huvudresultat  

Författare Syfte Resultat 

Czekanski  

(2017) 

Att undersöka personers 

upplevelse av att övergår från 

rollen som familjemedlem till 

vårdare av en familjemedlem 

med Alzheimers sjukdom 

eller närliggande demens. 

Studien beskriver olika svårigheter 

som uppstår i samband med att en 

anhörig drabbats av demens. 

Deltagarna uttryckte bland annat 

en frustration över tiden från 

symtom till diagnos tagit långt tid. 

De beskrev att rollförändringen 

http://web.a.ebscohost.com.webproxy.student.hig.se:2048/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iuTbOk63nn5Kx95uXxjL6nrUm1pbBIr66eT7irtlKzrZ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVbCqr0y1q7ZQsJzqeezdu33snOJ6u9nnhrCmpIzf3btZzJzfhrunrk2uq7FIrq2kfu3o63nys%2bSN6uLyffbq&vid=30&sid=72da1b54-8d9e-4fda-98c8-00b877fc22e9@sessionmgr4010
http://web.a.ebscohost.com.webproxy.student.hig.se:2048/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iuTbOk63nn5Kx95uXxjL6nrUm1pbBIr66eT7irtlKzrZ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVbCqr0y1q7ZQsJzqeezdu33snOJ6u9nnhrCmpIzf3btZzJzfhrunrk2uq7FIrq2kfu3o63nys%2bSN6uLyffbq&vid=30&sid=72da1b54-8d9e-4fda-98c8-00b877fc22e9@sessionmgr4010
http://web.a.ebscohost.com.webproxy.student.hig.se:2048/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iuTbOk63nn5Kx95uXxjL6nrUm1pbBIr66eT7irtlKzrZ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVbCqr0y1q7ZQsJzqeezdu33snOJ6u9nnhrCmpIzf3btZzJzfhrunrk2uq7FIrq2kfu3o63nys%2bSN6uLyffbq&vid=30&sid=72da1b54-8d9e-4fda-98c8-00b877fc22e9@sessionmgr4010
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kommit smygandes. De kände 

sorg över förlorade relationer 

Drennan, Cole & 

Iliffe (2011) 

Syftet med studien var att 

undersöka vårdgivarnas 

uppfattning om 

inkontinensproblem hos den 

dementsjuke samt beskriva 

deras strategier för att hantera 

dessa. 

De flesta deltagarna rapporterade 

att de inte sökte hjälp hos hälso- 

och sjukvårdspersonal på grund av 

de ville skydda den sjukes 

värdighet. De angav även att 

vårdpersonal inte var till så stor 

hjälp med inkontinens hantering. 

Duggleby et al. 

(2009) 

Syftet var att undersöka 

upplevelsen av hopp hos 

familjemedlemmar som 

vårdar 

en person med demens  

 

Deltagarna beskrev vikten av att 

fokusera hoppet mot den närmaste 

framtiden, eftersom tillvaron 

snabbt förändrades och de inte 

visste vad morgondagen skulle 

innebära. Att träffa andra i samma 

situation beskrevs som positivt. 

Gillespie RJ, 

Harrison L, Mullan 

J 

(2015) 

Syftet med studien var att 

undersöka anhörigvårdares 

upplevelse av 

medicinhantering.  

Deltagarna upplevde stress i 

samband med medicinering på 

grund av brist av information och 

tillgång till stöd av vårdpersonal. 

da Maia Lima et al. 

(2017) 

Syftet med studien var att 

undersöka vårdare makars 

upplevelser av förändringar i 

äktenskaps sexualitet under 

utvecklingen av demens. 

Deltagarna upplevde förlust av 

livsrutiner, partnerrelationen, 

integritet och förlust i sexualiteten. 

De upplevde en fysisk och psykisk 

överbelastning på grund av 

demens processen. 

McDonnell E, Ryan 

AA. 

(2014) 

 

Syftet med studien var att 

utforska erfarenheterna av 

söner som vårdar en förälder 

med demens. 

Deltagarna saknade information 

och stöd. De upplevde även att 

deras hälsa påverkats negativt på 

grund av den stress och belastning 

som omsorgsrollen förde med sig.  

Navab E, 

Negarandeh R, 

Peyrovi H. 

(2012) 

 

Syftet med studien var att 

undersöka iranska 

anhörigvårdares 

erfarenhet/upplevelse av att 

vårda en person med 

Alzheimers sjukdom.  

Deltagarna beskrev sina känslor av 

förlust, ånger samt rädsla för den 

framtida försämringar av 

sjukdomen och vårdgivarnas 

framtida lidande. 

Netto, Jenny, 

Philips 

(2009) 

 

Syftet var att undersöka  

den upplevda vinsten av att 

vårda en person med demens 

Deltagarna beskrev vinster rörde 

den personliga utvecklingen i 

termer av att få bättre tålamod, 

förståelse, bättre kunde hantera 

situationen, utveckla nya 

färdigheter och förmågor samt 

ökad självinsikt. 
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Shanley, 

Russell, 

Middleton 

Simpsson-Young 

(2011) 

 

Syftet var att få en bättre 

förståelse för de informella 

vårdgivarnas upplevelse och 

deras behov vid vård av 

demenssjuka personer i livets 

slutskede. 

Deltagarna beskrev att det kände 

sig ensamma för att familj och 

vänner drog sig undan, samtidigt 

som de långsamt förlorade den 

viktigaste personen i sitt liv. Detta 

i samband med att de ofta var 

fysiskt och emotionellt utmattade 

efter en lång tid av vårdande. 

Tasci, Sultan; 

Kartin, Pinar 

Tekinsoy; Ceyhan, 

Özlem; Sungur, 

Gönül; Göris, 

Songüll 

(2012) 

Turkiet 

Syftet med studiet var att 

utforska vilka problem som 

anhörig vårdgivare upplever i 

samband med vård för sina 

närstående med Alzheimers 

sjukdom 

Deltagarna uppgav flera problem 

med vårdnad, som att de kände sig 

isolerade, svårigheter med 

personens beteende och önskade 

träffa andra i samma situation. 

Walters, Oyebode, 

Riley  

(2010) 

Syftet var att undersöka 

vårdande makars upplevelse 

och respons till deras partner 

med demens. 

Hälften av deltagarna såg inte 

längre sina partners som samma 

personer, medan den andra hälften 

fortfarande gjorde det, genom att 

behålla sin empati och anpassa sig 

till situationen. De som inte längre 

uppfattade dem som samma 

person, betraktade antingen sin 

partner som en annan person eller 

avpersonifierade dem.  

Williams, Skirton, 

Paulsen, Tripp-

Reimer, Jarmon, 

McGonigal 

Kenney, Birrer, 

Hennig, Honeyford 

(2009)  

Syftet med studien vara att 

undersöka den emotionella 

upplevelser hos 

anhörigvårdare till personer 

med HD, samt beskriv vilka 

strategier de använde för att 

hantera detta. 

Deltagarna upplevde att den 

emotionella belastningen var 

mycket tung och många 

vårdgivare som tog hand om sina 

älskade gjorde det på kostnad av 

sin egen hälsa. Makar kände en 

sorg över förlust av relation och 

oroade sig för barnens framtid. 
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