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SAMMANFATTNING 

Introduktion: Utvecklingen går mot att den demenssjuke ska bo kvar i det egna hemmet så 

länge det går, med stöd och hjälp från närstående och samhället. Undersökningar visar att 

närstående som vårdar en person med demenssjukdom, riskerar att drabbas av sjukdom och 

social isolering. Därför erbjuds närstående avlösning genom växelvård, avlösning i hemmet 

och eller att den sjuke får vistas på demensdagvård, beroende på behov.  

Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur närståendevårdare till personer med 

demenssjukdom, upplever att avlösning fungerar som stöd i vardagen. 

Metod: Information samlades in genom ostrukturerade intervjuer med nio närståendevårdare, 

i en mellansvensk kommun. Det insamlade materialet bearbetades sedan med hjälp av en 

manifest kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Resultatet visar att närståendevårdare har både positiva och negativa upplevelser av 

avlösningen. Upplevelserna är övervägande positiva, även om avlösning medför en del 

negativa konsekvenser också. Resultatet visar att stödet de närstående känner, hjälper dem 

hantera vardagen tillsammans med den sjuke, samtidigt som de värdesätter egen tid.  

Slutsats: Avlösning fyller en viktig funktion för närståendevårdare och behovet av 

individuella och flexibla lösningar, kommer att öka i framtiden.  

  

Nyckelord: Demenssjukdom, närståendevårdare, avlösning, stöd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACTS 

Introduction: The trend in care is that people with dementia, should live in their own home 

as long as possible, with support from family caregivers and the community. Research 

indicate that a family caregiver who cares for a person with dementia, have greater risk for 

acquiring diseases and social isolation. For that reason it is common that family caregivers 

according to needs offers respite through alternately care, respite at home and/or day care.  

Aim: The aim of this study was to describe how family caregivers to persons with dementia, 

experience that respite services can support their daily life.  

Method: Information was collected through unstructured interviews, with nine family 

caregivers, in a community in Sweden. The collected material was worked up with a manifest 

qualitative content analysis.  

Result: The result shows that family caregivers have both positive and negative experiences 

of respite services. Experiences are mostly positive, even if respite also leads to some 

negative consequences. The result shows that support helps them manage life with the sick 

person, as well as they appreciate the possibility of having their own time. 

Conclusion: Respite services are important for family caregivers and the need for individual 

and flexible solution, are going to increase in the future.  

 

Keywords: Dementia, family caregiver, respite, support. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1. INTRODUKTION…………………………………………………………….. 1 

    1.1. Demenssjukdom………………………………………………………...... 1 

    1.2. Närstående………………………………………………………………... 2 

    1.3. Mål och inriktning med demensvården………………………………… 3 

    1.4. Lagar som styr demensvården…………………………………………... 3 

    1.5. Avgifter..………………………………………………………………….. 4 

    1.6. Problemformulering……………………………………………………... 4 

2. SYFTE…………………………………………………………………………. 5 

3. METOD……………………………………………………………………….. 5 

    3.1. Design……………………………………………………………………... 5 

    3.2. Urvalsmetod och undersökningsgrupp…………………………………. 5 

    3.3. Datainsamlingsmetod…………………………………………………….. 6 

    3.4. Tillvägagångssätt…………………………………………………………. 7 

    3.5. Dataanalys………………………………………………………………... 8 

    3.6. Forskningsetiska överväganden…………………………………………. 8 

4. RESULTAT …………………………………………………………………... 9 

    4.1. Positiva upplevelser av avlösning i hemmet……………….……………. 9 

    4.2. Positiva upplevelser av demensdagvård………………………………… 11 

    4.3. Positiva upplevelser av växelvård……………………………………….. 13 

    4.4. Positiva upplevelser av personalens bemötande………………………... 14 

    4.5. Negativa upplevelser av avlösning i hemmet…………………………… 15 

    4.6. Negativa upplevelser av demensdagvård……………………………….. 16 

    4.7. Negativa upplevelser av växelvård……...………………………...……...18 

    4.8. Negativa upplevelser av kostnader i samband med avlösning………… 19 

5. DISKUSSION.………………………………………………………………… 19 

    5.1. Huvudresultat…………………………………………………………….. 19 

    5.2. Resultatdiskussion………………………………………………………... 21 

    5.3. Metoddiskussion………………………………………………………….. 23 

    5.4. Slutsats……………………………………………………………………. 26 

REFERENSER………………………………………………………………....... 27 

 



1 

 

1. INTRODUKTION. 

1.1. Demenssjukdom. 

Demens kan beskrivas som ett förvärvat syndrom bestående av förändringar av personligheten 

samt kognitiva och känslomässiga förändringar. Minnesstörningar som gäller orientering till 

tid, person, händelser och personliga omständigheter anses vara en förutsättning för 

demensdiagnos (1) sid 1. Vid diagnostisering, ska besvären funnits under minst sex månader 

och i frånvaro av grumlat medvetande (2). Risken att drabbas ökar med stigande ålder (1,2,3) 

och man räknar med att antalet personer som insjuknar i någon form av demenssjukdom, 

kommer att öka i takt med att antalet äldre personer ökar (2,3).  

 

Demenssjukdomar delas enligt Svenskt konsensus in i tre huvudgrupper beroende på orsaken 

till skadan. Primärdegenerativa demenssjukdomar, orsakas av en fortlöpande process som 

framförallt bryter ner cellerna i centrala nervsystemet. Symtomen beror på var i hjärnan 

skadan sitter och brukar delas in i Tempo-parietal dominas (tidig och sen debut av Alzheimers 

sjukdom), Fronto-temporal dominans (frontallobsdegeneration av icke-Alzheimers typ och 

Picks sjukdom) och Subcortikal dominans (Huntingtons sjukdom och andra typer av demens). 

Vaskulära demenssjukdomar, orsakas oftast av tromboembolier i hjärnan (stroke). Sekundära 

demenssjukdomar, inkluderar demenssjukdomar som orsakas av nutritions- och metabola 

störningar, förgiftningar, infektioner och/eller trauman (1). 

 

Sjukdomsutvecklingen sker gradvis och leder successivt till ett ökat behov av hjälp från andra 

(4). Förloppet brukar delas in i tre olika stadier: mild, medelsvår och svår demens. Vid mild 

demens är symtomen tydliga, men den sjuke klarar sig bra med stöd och hjälp från 

omgivningen. Medelsvår demens innebär att den sjuke behöver dagliga hjälpinsatser. I stadiet 

svår demens kräver den sjuke ständig tillsyn och kontinuerlig hjälp av andra och behovet av 

en plats på särskilt boende är stor (5). 

 

De flesta behöver tidigt hjälp med ekonomi, matlagning och annat hushållsarbete. Hjälp med 

aktiviteter i dagliga livet (ADL) är vanligt förekommande (6,7) och leder ofta till påfrestande 

situationer för de inblandade (6). Vanliga beteendeförändringar är sömnstörningar, oavbrutet 

upprepande av samma frågor och att saker göms undan (7). Senare tillkommer symtom som 

försämrad fysisk funktionsförmåga och svårigheter i att förstå sinnesupplevelser och verbal 

kommunikation (4).  
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Demenssjukdom går inte att bota, därför riktas insatserna främst mot att skapa förutsättningar 

för den sjuke att leva ett så gott liv det går i invand hemmiljö (8). Behovet av hjälp varierar 

över tid och vanligast är att hjälpbehovet pågår under ett till två år i hemmet. Samtidigt som 

undersökningen visar att genomsnittet är sex år, innan den sjuke flyttar till särskilt boende (9).  

 

1.2. Närstående. 

Med närstående menas i första hand familjen, andra nära anhöriga och sambos. Tidigare 

partner och nära vänner kan också räknas som närstående (10). 

 

Demenssjukdom påverkar även anhöriga och undersökningar visar att över hälften av alla 

personer med demenssjukdom vårdas av närstående (6). Närståendevårdare är vanligtvis äldre 

kvinnor (6,9,11) och maka eller barn till den sjuke (11).  

 

Många anhörigvårdare tycker det är värt att vårda, eftersom vården är värdefull för den sjuke, 

samtidigt som de känner sig emotionellt slutkörda (9,12) och söker vård p.g.a. psykiskt 

lidande (11). Det medför att det behövs stöd och avlösning, för att närstående ska orka vårda 

den sjuke i hemmet (9).  

 

Äldre personer som vårdar en sjuk make/maka, har ökad risk att drabbas av för tidig död (13) 

och störst problem, utgör den emotionella/psykiska pressen i början av sjukdomsförloppet 

(14). En studie av Schulz och Beach (13) visar att mental eller känslomässig påfrestning i 

samband med omvårdnad, är en oberoende faktor för tidig död hos äldre makar, som vårdat en 

sjuk anförvant under minst fyra års tid. Andra studier visar att vården av den demenssjuke 

ökar risken att drabbas av depressioner (15,16). Samtidigt som undersökningar visar att 

riskerna minskar, när närstående erhåller information (11) och stöd från vårdgivare (11,15).  

 

Personer som lever tillsammans med den sjuke, har ökad risk för social isolering. Närstående, 

som inte erhåller någon hjälp eller avlösning, löper ännu större risk att utsättas för social 

isolering (17). Resultatet i McConaghy och Caltabianos artikel (14) visar, att stort ansvar är 

starkt förknippat med nedsatt psykisk hälsa och att avlösning minskar närståendes känsla av 

ansvar, samtidigt som välbefinnandet ökar. Tillgång till social samvaro i samband med 

avlösning, förstärker den positiva effekten och anhöriga med stort socialt nätverk uppger att 

de känner sig nöjdare med avlösningen, än de med litet socialt nätverk (18).  
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Närstående upplever större tillfredsställelse med längre ledigheter, eftersom de då hinner 

träffa vänner och göra kortare resor. Dagvård ses mer som en möjlighet att utföra sysslor på 

kortare tid, än som avlösning. Anhöriga känner sig även pressade av att passa tiden, då den 

sjuke kommer hem och undviker därför att delta i aktiviteter tillsammans med andra (19). I en 

studie av Lee, Morgan och Lindesay (20) visade resultatet att närståendes nattsömn för-

bättrades avsevärt under två veckors sammanhängande avlastning. Samtidigt som nattsömnen 

förbättrades, minskade även behovet av att vila dagtid. 

 

Det är vanligt att make/maka känner skuld och har svårt att be om och ta emot hjälp från 

andra. Vanligast är att döttrar eller familjens läkare, är de som först ser behovet och påtalar 

vikten av avlösning (19).  

 

1.3. Mål och inriktning med demensvården. 

Utvecklingen går mot att den demenssjuke ska bo kvar i det egna hemmet så länge som 

möjligt, med stöd och hjälp från anhöriga och samhället (8). Vilket visat sig medföra ett stort 

problem, eftersom de flesta närstående som vårdar en sjuk anförvant i hemmet, inte har någon 

att överlämna ansvaret till (6,7). Ett viktigt stöd blir då att erbjuda avlösning, dels för att 

stimulera den sjuke men även för att avlasta närstående (8). Vanligast är växelvård, demens-

dagvård och avlösning i hemmet. Vid växelvård vistas den sjuke växelvis i hemmet och på ett 

boende. Vistelsen på demensdagvård eller annan dagverksamhet sker dagtid, en eller flera 

gånger i veckan. Det tredje alternativet handlar om avlösning i hemmet, då personal kommer 

till hemmet och avlöser den närstående (21). 

 

Resultatet i en studie visar att närstående skattade den sjukes sociala aktivering högre än sin 

egen. Det kanske kan förklaras med att anhöriga får ta över ett allt större ansvar för hushålls-

göromål och trädgårdsarbete, allt eftersom sjukdomen fortskrider. En annan förklaring kan 

vara att de inte orkar aktivera sig, eftersom de måste hjälpa den sjuke (16). 

 

1.4. Lagar som styr demensvården. 

Vård och omsorg om äldre regleras främst av tre lagar: Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), 

Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) (8). 

De tre lagarna omfattar olika områden och olika personkategorier, men i alla tre lagarna 

betonas individens rätt till självbestämmande och integritet (22). 
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Enligt SoL (2001:453) ska samhället värna om alla människors rätt till jämlika levnadsvillkor, 

aktivt deltagande i samhällslivet samt ekonomisk och social trygghet. Utifrån den enskildes 

unika situation, ska inriktningen vara att frigöra och utveckla befintliga resurser. I kap 5, 10 § 

står också att socialnämnden bör underlätta för närståendevårdare, genom att erbjuda dem 

stöd och avlösning (22). 

 

Enligt HSL (1982:763) avser man med hälso- och sjukvård, åtgärder för att förebygga, 

behandla och utreda sjukdomar och skador, med målet att uppnå god hälsa och vård på lika 

villkor (22). 

 

LSS (1993:387) innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och service till personer 

med medfödd eller förvärvad skada. Som leder till varaktiga fysiska och/eller psykiska 

funktionshinder i den dagliga livsföringen. Personer som omfattas av lagen ska ges samma 

rättigheter som alla andra och när det är möjligt, ska den enskilde ges möjligheten att påverka 

beviljade insatser. För att omfattas av lagen, ska ansökan komma kommunen tillhanda, senast 

dagen innan personen fyller 65 år (22). 

 

1.5. Avgifter. 

Enligt SoL (2001:453) kap 8, får kommunen ta ut en skälig ersättning för stöd- och 

hjälpinsatser, som beviljas den enskilde individen. Avgiften utgår från den beräknade 

inkomsten, för de nästkommande tolv månaderna. För makar, beräknas bådas avgiftsunderlag 

till hälften av den sammanräknade inkomsten. Maximal avgift som kommunen får ta ut varje 

månad per individ, får inte överstiga aktuellt prisbasbeloppet x 0,48, delat med tolv. Hänsyn 

måste även tas till den enskildes behov av andra normala levnadsomkostnader och förbehålls-

beloppet får inte understiga minimigränsen, om inget annat anges. Minimigränsen per månad 

får inte understiga prisbasbeloppet x 1,294 delat med tolv, för ensamstående och prisbas-

beloppet x 1,084 delat med tolv, för makar och sambos som lever tillsammans (22).  

 

1.6. Problemformulering. 

Risken att drabbas av demenssjukdom ökar med stigande ålder, vilket leder till att antalet 

personer med demenssjukdom kommer att öka, allt eftersom antalet äldre personer i samhället 

ökar. Utbyggnaden av demensboenden har inte ökat, det har till och med hänt att boenden för 

personer med demenssjukdom avvecklats. Kanske beroende på att undersökningar visat att 
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den demenssjuke mår bäst av att bo kvar i det egna hemmet (8). För att klara det behöver den 

sjuke hjälp i hemmet. Vanligast är att närstående med en nära relation till den sjuke, oftast 

maka/make eller barn står för de flesta hjälpinsatserna.  

 

Undersökningar visar att närstående som vårdar en anförvant med demenssjukdom, riskerar 

att drabbas av sjukdom (15,16) och social isolering (17). Därför erbjuder många kommuner 

närstående avlösning genom växelvård, avlösning i hemmet eller att den sjuke får vistas på 

dagverksamhet/dagvård, någon eller några dagar i veckan. I en systematisk granskning av 

tidigare studier i ämnet, visade resultatet att avlösning har liten effekt på närståendes hälsa. 

Trots detta uppgav de flesta att de kände sig mycket nöjda med hjälpen (23). Därför finns det 

ett behov av att ytterligare belysa närståendes upplevelser av hur avlösning fungerar som stöd. 

 

2. SYFTE. 

Syftet med studien var att beskriva hur närståendevårdare till personer med demenssjukdom, 

upplever att avlösning fungerar som stöd i vardagen. 

 

3. METOD. 

3.1. Design.  

Då syftet var att beskriva närståendes upplevelser, valdes en beskrivande design med en 

kvalitativ ansats (24). Metoden utgår från att man först samlar in narrativ och subjektiv 

information, som sedan analyseras och tolkas för att få fram förståelsen av den (24,25). 

 

3.2. Urvalsmetod och undersökningsgrupp. 

Kommunen där undersökningen genomfördes, erbjuder i nuläget de tre alternativen: avlösning 

i hemmet, demensdagvård och växelvård. Avlösning i hemmet kan vara, avlösning som ges 

på bestämda dagar och tider eller att kommunens demensstödteam eller hemtjänst gör punkt-

insatser beroende på behov. Stödinsatser kan vara att hålla den sjuke sällskap eller att vara 

behjälplig i svårlösta situationer.  

 

Utifrån de tre alternativen, bestämdes att undersökningsgruppen skulle bestå av nio 

närståendevårdare, med en jämn fördelning över de tre alternativen. Eftersom den kvalitativa 

innehållsanalysen syftar till att beskriva olika variationer, var en varierad undersökningsgrupp 

önskvärd (24). Som ett första urval bestämdes att alla närståendevårdare med en nära relation 

till den sjuke, skulle ingå i gruppen. Det andra urvalet gjordes, genom att välja relationer där 
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avlösning hade använts under det senaste året. Utifrån valda kriterier erhöll författaren en lista 

med namn på femton lämpliga informanter, som sedan delades in i tre olika grupper beroende 

på avlösning. Därefter kontaktades personerna allt eftersom, när en person tackade nej eller 

inte var anträffbar, kontaktades nästa person i samma grupp. Efter tio telefonsamtal och en 

uppringning, hade nio närstående tackat ja till att delta. Av de två som kontaktades men inte 

deltog i studien, var en inte anträffbar och den andra tackade nej p.g.a. stor arbetsbelastning, 

men kunde tänka sig att svara på frågor via telefon, vid ett senare tillfälle. Det blev inte 

aktuellt med nya kontakter, eftersom antalet informanter som tackade ja till personliga möten, 

räckte för att genomföra studien som planerat. 

 

Studiegruppen bestod av fem kvinnor och fyra män, i varierade ålder från 59 år till 89 år och 

den sjukes ålder varierade mellan 75 år och 86 år. I sju av nio relationer var den friska 

närstående, yngre än den de vårdar och åldersskillnaden varierade från fyra månader till trettio 

år. De flesta kunde berätta om upplevelser i samband med olika sorters avlösning. Därför blev 

det totala antalet: sex närstående med erfarenhet av avlösning i hemmet, sju med erfarenhet av 

demensdagvård och fyra som berättade om upplevelsen av växelvård. 

 

Enligt anhörigas beskrivningar befinner sig de sjuka i stadiet medelsvår demens, med stor 

variation. Någon befinner sig i början av stadiet och klarar sig ganska bra med hjälp av hand-

räckning och påminnelser, men några befinner sig på gränsen till svår demens och två av dem 

har redan beviljats särskilt boende. I studien har närståendevårdare till personer med demens-

sjukdom, med både primära och sekundära orsaker intervjuats. Där den vanligaste utredda 

demensdiagnosen uppgavs vara Alzheimerssjukdom. 

 

3.3. Datainsamlingsmetod. 

Data samlades in genom öppna intervjuer som fokuserade på deras upplevelser av avlösning 

som stöd i vardagen. Frågorna ställdes med en strategi för ”grand tour question”. Den 

inledande frågan utgick från studiens syfte och gav informanten friheten att berätta (25). 

Frågan varierade något i utformning, beroende på avlösning och relation men utgångsfrågan 

var denna: Syftet med studien är att ta reda på hur du upplever att avlösningen som ni 

beviljats, fungerar som stöd för dig i vardagen. Därför undrar jag om dina vanor förändrades, 

när ni beviljades avlösningen eller om du passar på att göra något speciellt när möjligheten 

finns? Under berättelsen växer förståelsen fram och följdfrågor ställs sedan utifrån behov, för 

att ytterligare öka förståelsen (25). Exempel på kompletterande frågor som ställdes under 
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intervjuerna: Du känner att de två dagarna räcker? Kom stödteamet in då och hjälpte dig? 

Upplever ni det som avlösning? Ni passar på att resa?  

 

Den första intervjun var en provintervju, eftersom Polit och Beck (25) menar att det är 

lämpligt att genomföra en provintervju, när man använder sig av en övergripande fråga. 

Eftersom provintervjun gav ett innehållsrikt material, genomfördes övriga intervjuer som 

planerat, där varje intervju tog mellan tjugo och fyrtio minuter. 

 

3.4. Tillvägagångssätt. 

Författaren kontaktade först ansvarig verksamhetschef och lämnade både muntlig och skriftlig 

information om studien. Efter att skriftligt informerat samtycke erhållits, tog författaren 

kontakt med kommunens demenssköterska och lämnade information om studiens syfte och 

kriterier för den tänkta undersökningsgruppen.  

 

Den första kontakten med lämpliga informanter, gjordes via telefon och då lämnades även 

muntlig information om syftet med studien. Enligt vetenskapsrådets anvisningar angående 

individskyddskravet (26), lämnades även information om att allt material behandlas 

konfidentiellt, att deltagandet är frivilligt och kan avslutas när man så önskar, utan att förklara 

varför. Därefter skickades ett informationsbrev med samma innehåll, till dem som visat 

intresse för att delta. Informationsbrevet innehöll även information om telefonnummer till 

författaren och handledaren, samt möjlighet till att lämna informerat samtycke till deltagande. 

En vecka senare hade författaren fått tillbaka samtliga svarskuvert, med skriftligt informerat 

samtycke. Ny telefonkontakt togs och tillfälle gavs till att ställa ytterligare frågor, samtidigt 

bestämdes dag och tid för intervjun. Intervjuerna beräknades ta ca 30 minuter, men eftersom 

författaren önskade uttömmande intervjuer, planerades besöken in med god marginal för att 

undgå tidspress. Den första intervjun planerades in med extra god tidsmarginal till nästa 

intervju, eftersom den var en provintervju. 

 

Polit och Beck (25) menar att miljön har stor betydelse för vad som kommer fram under 

intervjun och en ostörd miljö, underlättar för informanten att berätta. Alla informanter valde 

att genomföra intervjuerna i egen hemmiljö, på en dag och tid som passade dem. Där alla 

valde en tid, när den sjuke var på avlösning eller låg och vilade. Intervjuerna spelades in med 

hjälp av en MP3-spelare och överfördes till ett USB-minne, därefter skrevs de ut ordagrant för 

att sedan läsas igenom.  
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Intervjuerna genomfördes och spelades in under personliga möten, eftersom det i mötet är 

möjligt att registrera personens kroppshållning, ljuduttryck m.m (25). Graneheim och 

Lundman (24) menar att pauser, tystnad, suckar, skratt och gester ger texten en underliggande 

mening. Därför valde författaren att registrera andra uttryck inom parenteser i den fortlöpande 

texten, vid transkiberingen för att öka förståelsen av den. 

 

3.5. Dataanalys.  

Intervjuerna analyserades med hjälp av en manifest kvalitativ innehållsanalys utifrån 

Graneheim och Lundmans (24) olika steg. När materialet bearbetades för att få fram 

meningsenheter, som sedan kondenserades, kodades och grupperades i kategorier framträdde 

slutligen två domäner av innehållet tydligt. De kondenserade enheterna försågs med 27 koder 

som delades in i åtta kategorier och två domäner enligt exempel i tabell 1.  

Tabell 1. Exempel på sammanställning av analysprocessen.  

Meningsenhet Kondensering Kod Kategori Domän 

När jag skulle ta 

upp … … elak 

djävel som ville 

sparka upp xxx vid 

åtta, nio tiden och 

nu kommer 

hemtjänsten … Om 

dom inte skulle 

komma, skulle xxx 

ligga kvar i sängen 

hela veckan …  

 

Klarade inte själv 

att få upp den sjuke 

på morgonen, men 

med hjälp från 

hemtjänsten 

fungerar det bra. 

Hjälp vid 

konflikter. 

Positiva upplevelser 

av avlösning i 

hemmet. 

Positiva 

upplevelser. 

Det känns ju 

pinsamt att inte 

vara vaken eller gå i 

morgonrocken. 

Senast halv nio 

kommer dom och 

då vill man ju vara 

klar. 

 

Gör sig klar i tid för 

att vara färdig när 

hemtjänsten 

kommer. 

Anpassar egna 

rutiner efter hjälpen 

de får. 

Negativa 

upplevelser av 

avlösning i 

hemmet. 

 

Negativa 

upplevelser. 

 

3.6. Forskningsetiska överväganden. 

Data samlades in genom intervjuer där närståendevårdare fritt fick berätta om sina 

upplevelser. Där den största risken var att utsätta den sjuke för otillbörlig insyn och använda 

information, som kan uppfattas som kränkande. När den sjukes namn nämns i texten, har xxx 

använts. Xxx har även använts på andra lämpliga ställen, för att inte röja den sjukes identitet. 

I nyttjandekravet står att uppgifterna endast får användas för forskningsändamål (26). Vilket 

kommer att uppnås, genom att allt material kommer att kasseras då studien är godkänd. 
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4. RESULTAT. 

Resultatet visar hur närståendevårdare till personer med demenssjukdom i en mellansvensk 

kommun, upplever att avlösning fungerar som stöd i vardagen. Resultatet presenteras i 

löpande text utifrån de två domänerna, där de åtta kategorierna utgör rubrikerna och koderna 

innehållet under respektive rubrik som redovisas i tabell 2. 

Tabell 2. Sammanställning av koder, kategorier och domäner. 

Kod Kategori Domän 

Hjälp vid konfliktsituationer. 

Hjälp efter behov. 

Tar tillvara på tillfället. 

Kontinuitet ger trygghet. 

 

Positiva upplevelser av avlösning 

i hemmet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positiva upplevelser. 

Planerar in glädjestunder. 

Gör dagsutflykter. 

Kopplar av. 

Får mycket uträttat. 

Praktiska sysslor. 

 

Positiva upplevelser av 

demensdagvård. 

Bjuder hem vänner. 

Åker bort. 

Sover hela natten. 

Mår den sjuke bra, mår den 

närstående bra. 

 

Positiva upplevelser av 

växelvård. 

Känner trygghet. 

Känner stort stöd. 

Visar kärlek och omtanke. 

Positiva upplevelser av 

personalens bemötande. 

 

Kod Kategori Domän 

Anpassar egna rutiner efter 

hjälpen. 

Skyndar sig hem. 

Svårt att planera i förväg. 

 

Negativa upplevelser av 

avlösning i hemmet. 

 

 

 

 

 

 

 

Negativa upplevelser. 

Hela dagen inplanerad. 

Tiden räcker inte till. 

Oro för att inte hinna hem. 

Vaken hela natten. 

Väcks tidigt. 

 

Negativa upplevelser av 

demensdagvård. 

En vecka räcker inte. 

 

 

Negativa upplevelser av 

växelvård. 

Har inte råd. 

Kostnaden ett hinder. 
Negativa upplevelser av 

kostnader i samband med 

avlösning. 

 

4.1. Positiva upplevelser av avlösning i hemmet. 

Insatser i hemmet varierar och det är vanligt att hjälpen beviljas, som ett komplement till 

dagvård och växelvård. De individuellt anpassade insatserna hjälper närstående att hantera 

konflikter, samtidigt som det ger tillfälle till avkopplingen när den sjuke vistas i hemmet. 
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Hjälp vid konflikter. 

Livet tillsammans med den demenssjuke är fyllt av problem. Närstående försöker anpassa sitt 

liv efter den sjukes villkor och flera informanter berättade att de ibland känner sig mycket 

pressade. De är medvetna om att det beror på sjukdomen, men ibland blir livet tillsammans 

ohållbart och de har svårt att hantera situationen. Några berättar hur hjälpen de får genom 

avlösning i hemmet, förändrat allt och hur det hjälper dem att hantera vardagen tillsammans 

med den sjuke. 

 

En närstående berättade hur hemtjänsten kommer varje morgon och hjälper den sjuke upp. En 

längre tid kämpade informanten själv med detta och det slutade alltid med att xxx fick 

skuldkänslor och kände sig elak. Tidigare hanterade den närstående inte situationen, men när 

hemtjänsten kommer är det inga problem.  

 

         ” När jag skulle ta upp… … elak djävel som ville sparka upp 

            xxx vid åtta, nio tiden på morgon och nu kommer hemtjänsten … Om dom inte  

           skulle komma, skulle xxx ligga kvar i sängen hela veckan ….” 

 

Flera närstående berättade om hjälpen de får, de dagar den sjuke ska till demensdagvården. 

Av berättelserna förstår man att den demenssjuke helst vill vistas i hemmet och vilka problem 

det medför, då de beviljats dagvård. När den sjuke vägrar lämna hemmet, erbjuds de hjälp av 

kommunens stödteam och då fungerar det relativt problemfritt. 

 

En närstående berättade hur den sjuke plötslig vägrade att följa med i taxin. Då erbjöds de 

hjälp av stödteamet, de dagar det är demensdagvård och då fungerar det bra. Informanten är 

mycket nöjd med åtgärden, eftersom avlösningen fungerar som ett stort stöd i vardagen. 

 

         ” Dom kom hit, dom sa att det klarar du inte själv, så då kom dom. ” 

 

Passar på när tillfälle ges. 

Avlösning i hemmet erbjuder närstående en fristad, även om det bara handlar om några 

timmar och de använder tiden på bästa sätt. Avlösningen ger tillfällen till att utföra korta 

ärenden och andra praktiska göromål.  
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En närstående berättade att xxx går ut, när stödteamet kommer och gör något ute, beroende på 

säsong. Informanten vet att den sjuke har sällskap och passar på. 

 

         ” … eller som nu, när det börjar bli varmt och gräset börjar växa, då är det 

            gräsmattorna som tar sin tid och det är inte lite det.” 

 

Kontinuitet ger trygghet. 

Vid behov kan hemtjänsten eller stödteamet göra enstaka stödinsatser i hemmet. Närstående 

känner sig lugna när det är känd personal som kommer, det gör dem trygga och de kan åka 

iväg på ett möte eller någon annan tillfällig aktivitet.  

 

         ” … när jag skulle iväg på möte, å det var ju bra för dom kände han ju.”  

 

4.2. Positiva upplevelser av demensdagvård. 

Den sjukes vistelse på demensdagvården är mycket uppskattat, eftersom närstående då får 

egen tid, utan att behöva ta hänsyn till den sjuke. Antalet dagar som beviljas dem, beror 

främst på närståendes behov av avlösning.  

 

Planerar dagliga aktiviteter. 

Dagvård ger tillfälle till att träffa vänner eller göra något annat som intresserar dem. Tiden är 

begränsad, därför kan de inte göra några längre utflykter eller något som är tidskrävande, men 

de passar ändå på när tillfälle ges. 

 

En närstående berättade att en kompis ringt och att de planerat in en dagstur, som informanten 

ser fram emot med stor glädje.  

 

         ” … förra veckan ringde en kompis till mej och frågade om jag ville följa med till…, 

            Vi åker vid tio tiden, sen är vi hemma här vid ett, halv två tiden. ” 

 

En informant berättade om en hobby och planerna är att utöva den, när det ges tillfälle till det.  

 

         ” … vi har en liten klubb här … … och nu har jag tänkt ut att när xxx är där 

                inne så ska jag passa på…, Så det finns ingen bättre avkoppling för mej å 

                hålla på med än min hobby… ” 
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De flesta passar på att uträtta ärenden och andra praktiska aktiviteter. För många är det den 

enda möjligheten de har, eftersom de vanligtvis blir störda eller inte kan lämna hemmet när 

den sjuke vistas där. 

 

         ”Jag passar på att åka och handla, å så är det alla papper och telefon och så.  

          För jag får ingen ro att prata i telefon å skriva heller. För då gör xxx sig påmind, 

          då har xxx mycket att säga direkt. ”   

 

En närstående berättade att xxx passade på att klippa häcken, när tillfälle gavs. Om de går ut 

tillsammans ska den sjuke genast in igen.  

 

         ” … jag tyckte det var bra, så klippte jag häcken och kom ut och fick göra lite. ” 

 

Kopplar av. 

Den sjukes vistelse på demensdagvården ger närstående tid och möjlighet att koppla av från 

stressen, de känner då den sjuke vistas i hemmet. Att alltid vara tillgänglig tar på krafterna 

och några använder tiden till avkoppling.  

 

Flera informanter berättade att de alltid känner sig stressade när den sjuke är hemma. Där den 

vanligaste orsaken till upplevelsen, är att hon/han oftast sitter på en stol och tittar rakt fram. 

När den sjuke är på dagvård kan de koppla av och tänka på något annat en stund.  

 

En närstående berättade att de köpte huset för att aktivera den sjuke, men det blev inte som de 

tänkt sig. Meningen var att den sjuke skulle gå ut, men istället har det blivit informantens 

fristad.  

 

         ” Att ha xxx sittandes där hela tiden (pekar på en stol), hela dagarna. Ja, det 

            var jättejobbigt. … sitter bara där och väntar på mat. Jag blir nervös av att ha  

            xxx sitta där, att inte göra nånting… Jag försökte göra saker… Vara lite ute i 

            trädgården till exempel, när det var den årstiden. Så jag fick något annat att  

            tänka på. ” 
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4.3. Positiva upplevelser av växelvård. 

Patienter som beviljas växelvård, har ett stort behov av hjälp från andra. Den sjukes vistelse 

på boendet ger närstående möjligheter till att delta i sociala aktiviteter och att sova ut. 

Avlösningen de erhåller då den sjuke vistas på boendet, gör att de orkar vårda ett tag till. 

 

Planerar in sociala aktiviteter. 

Växelvård ger närstående en helt annan möjlighet till att delta i sociala aktiviteter, än vad 

dagvård och avlösning i hemmet gör. Då passar de på att bjuda hem vänner eller åker bort 

under några dagar. 

 

         ” Tänkte att jag skulle få bekanta på besök. Går inte när xxx är hemma ”. 

 

         ” Så vi passar på att åka till Stockholm och hälsa på… Förr kunde vi göra som vi  

            ville och nu bunden som när man själv hade småbarn. Måste planera all tid. ” 

 

Längre ledigheter. 

Längre sammanhängande ledighet ger större möjlighet till avkoppling, därför upplevs två 

veckor mer som avlösning än vad en vecka gör. Inledningsvis tycker de flesta att en vecka är 

tillräckligt, men efter ett tag märker de att tiden inte räcker till. 

 

En kvinna berättade att utökningen till två veckors växelvård, gör att hon hinner åka och 

besöka barn och barnbarn. Förr fanns inget utrymme för resor, nu kan hon åka bort utan att 

behöva oroa sig för hur det går. 

 

         ” Men sen efter ett tag utökades ju det där, då xxx var två veckor på hemmet, en 

            gång i månaden, utöver dom där tre dagarna. Så då kunde jag ju åka lite längre 

            å hälsa på. ” 

 

Sammanhängande nattvila. 

Växelvård innebär sammanhängande ledighet, vilket ger närstående bättre möjligheter att 

sova ostört och vila ut. För många är sömnen normalt ett stort problem och de flesta beskriver 

hur de blir väckta på nätterna eller tidigt på morgon.  
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En närstående berättade att xxx normalt blir väckt varje natt och att den sjukes vistelse på 

boendet, ger möjlighet till sammanhängande nattsömn. Nattvilan gör informanten utvilad och 

det gör att xxx orkar mer. Samtidigt som det inte finns något behov av att lägga sig på 

eftermiddagen, som informanten normalt gör då den sjuke är hemma. 

 

         ” Det finns inget. Det finns inte en natt, det var så skönt då när xxx åkte till…  

           När jag fick lägga mej på kvällen å sova hela natten. … då fick jag ju sova. ”  

 

Den närstående mår bra. 

Även den sjuke verkar må bra av vistelsen på boendet. Det i sin tur påverkar de närståendes 

upplevelser positivt.  

  

         ” Dels är han mycket piggare när han kommer hem från växelvården.” 

 

4.4. Positiva upplevelser av personalens bemötande. 

När närstående berättade om personalen använde de sig bara av positiva ord. De vet att den 

sjuke blir väl omhändertagen, samtidigt som de känner stöd i att veta att det finns hjälp att få. 

 

Tryggt att någon lyssnar. 

Alla känner ett stort stöd från kommunens demenssköterska, biståndshandläggare och 

enhetschefen på boendet. Bara vetskapen om att det finns någon att kontakta och att någon 

lyssnar på dem, fungerar som ett stort stöd som gör att de orkar kämpa vidare. De vet också 

att om situationen i hemmet blir ohållbar, får de hjälp att hantera det på ena eller andra sättet. 

Även om det inte går att ordna en permanent plats omgående, så stöttas de på andra sätt. Det 

kan handla om utökad dagvård, hemtjänst eller mer avlösning i hemmet.  

 

         ” … så fort jag känner mej orolig å så, så har hon sagt att jag ska ringa. Jag ska 

            inte sitta å grubbla. ” 

 

En närstående berättade att de beviljats växelvård och att den sjuke var iväg en vecka, men 

när det var dags för nästa tillfälle så gick det inte. Informanten känner att det inte fungerar 

utan mer avlösning, samtidigt som xxx inte kan tvinga iväg den sjuke. Den närstående har haft 

kontakt med ansvariga inom kommunen och första åtgärden är att vistelsen på demens-

dagvården utökats med en dag i veckan. 
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         ” … så vill dom att xxx ska komma flera gånger i veckan. ” 

 

Visar engagemang. 

Alla framhåller personalens insatser och tycker de är enastående. Personalen positiva 

bemötande, gör att de kan slappna av och ta till vara på den lediga tiden, utan att behöva oroa 

sig för hur det fungerar. 

 

En anhörig berättade hur personalen alltid visar den sjuke omtanke, genom att skoja och 

skämta. En annan förundras över personalens positiva bemötande och är mycket nöjd med 

hjälpen de får.  

 

         ” … skämtar och dom skämtar. Ja dom är fantastiska där inne.” 

       

         ” Jag tycker det är helt makalöst i dessa tider, när allt ska dras ner att xxx får  

            så fin vård. Det är helt makalöst. Det är så mycket kärlek och omtanke från dessa 

            flickor… ” 

 

Närstående känner sig också välkomna och passar gärna på att umgås med både personal och 

övriga gäster, när tid finns. Det händer även att ansvariga på demensdagvården eller boendet 

tar telefonkontakt, för att höra hur det går för dem. 

 

          ” … så får jag en kopp kaffe av mina underbara sköterskor. ” 

 

         ” Dom brukar ringa ibland, där inifrån. Frågar hur det är? ” 

 

4.5. Negativa upplevelser av avlösning i hemmet. 

Även om de flesta upplever avlösning i hemmet som mycket positivt, så leder det även till en 

del negativa konsekvenser för närstående. 

 

Anpassar egna rutiner. 

Vid dagliga insatser i hemmet, händer det att närstående anpassar sitt liv efter hemtjänstens 

tider. En närstående berättade att xxx alltid brukar vara klädd i god tid, innan hemtjänsten 

kommer och hjälper den sjuke anförvant upp på morgonen.  
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         ” Det känns ju pinsamt att inte vara vaken eller gå omkring i morgonrocken. 

            Senast halv nio kommer dom och då vill man ju vara klar. ”  

 

När avlösning i hemmet används vid behov, kan insatserna vara svåra att planera in och kan 

se olika ut. Ibland räcker det med ett tillsynsbesök, men det gör dem stressade och de skyndar 

sig hem. 

 

         ” … då kan vi passa på att göra lite på kvällen, att sticka iväg… Då kan vi lämna 

            …, men sen måste vi komma tillbaka. ” 

 

Svårt att planera. 

Tillfälliga stödinsatser kräver planering och många gånger kan det vara svårt att planera in 

med kort varsel. Det gör att många avstår från möjligheten, att delta i aktiviteter med andra 

och väljer att stanna hemma istället. 

 

         ” När xxx är hemma, så är vi hemma bara.” 

 

En kvinna berättade att hon tidigare hade hjälp med avlösning i hemmet, men att det sällan 

passade hennes behov och därför har hon avsagt sig hjälpen. Hon kan fortfarande få hjälp vid 

behov, men tycker det är svårt att planera in aktiviteter i förväg, eftersom behovet oftast 

uppstår spontant. 

 

         ” … när jag ville. Det var ju inte så ofta men dom var här ett par gånger.  

            Det var när det passade mej. ”  

 

4.6. Negativa upplevelser av demensdagvård. 

Närståendes negativa upplevelser av den sjukes vistelse på demensdagvården, beror till största 

delen på stressen de känner för att inte hinna. 

 

Tiden räcker inte till. 

De flesta planerar in aktiviteter som ska göras under dagen. Det innebär att när den sjuke åker 

iväg, gör de sig klara för att hinna allt. Det är sällan de får tid över för egna aktiviteter och när 

den sjuke kommer hem, fortsätter allt som vanligt igen.  
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          ” Jag ska hinna betala hyran och ta ut pengar och sen ska jag hinna baka också.” 

 

Den sjukes ständiga krav på uppmärksamhet begränsar närståendes rörelsefrihet, vilket gör att 

avlösningen främst används för att uträtta ärenden och andra praktiska sysslor. När den sjuke 

är hemma, planerar de varje rörelse in i minsta detalj och tre av informanterna berättade, att 

de inte gör mer än nödvändigt när den sjuke vistas i hemmet. När de försvinner utom synhåll 

kommer hon/han efter och vill veta var de är och vad de sysslar med. 

 

         ” väldigt beroende av mej hela tiden och svassar efter mej överallt. ” 

 

         ” Så fort jag försvinner så är xxx efter och tittar var jag är. ” 

 

Oro för att inte hinna. 

Vissa ärenden kräver tidsbeställning och ibland kan det dra ut på tiden. Samtidigt som den 

sjukes hemkomst från dagvården, innebär ytterligare en tid att passa. Att alltid känna att tiden 

inte räcker till, verkar vara ett vanligt problem som gör dem stressade och oroliga för att inte 

hinna hem. 

 

Närstående försöker alltid vara hemma i god tid, för att ta emot den sjuke när han/hon 

kommer från dagvården. Det innebär att alla aktiviteter måste planeras in i minsta detalj, 

vilket kan vara mycket stressande, speciellt om tiden inte räcker till. Något som försvårar 

ytterligare, är när de är bosatta på landet och helt beroende av bussförbindelserna. 

 

         ” Det var en avlastning visst var det det. Men det var ju det att jag alltid var tvungen 

            att passa tider, ständigt, … tvungen att komma hem … … det var mycket oroligt 

           faktiskt. ” 

 

Eftersom de flesta passar på att uträtta ärenden, har de svårt att få tid över till vila. En 

närstående försöker alltid vila en stund innan den sjuke kommer hem, men ibland kan det vara 

svårt att få tid över och det leder till stor oro. 

 

         ” Jag skynda mej att handla, sen hem, så jag har nån timma på mej att vila innan 

            xxx kom. Det var oroligt på nåt sätt.” 
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Störd nattsömn. 

När den sjuke ska till dagvården, kan det bli mycket oroligt innan och det är inte ovanligt att 

de håller den närstående vaken hela natten. Det bästa är att inte prata om saker som ska hända, 

men ibland kan det vara lätt att försäga sig. Många gånger räcker det med att vardagsrutinerna 

förändras, för att den sjuke ska känna att något är på gång. Oron för att något ska ske, gör att 

de väntar och för den friska närstående kan det innebära mycket oro och störd nattsömn. 

 

Några berättade att den sjuke oftast sover oroligt eller är vaken, natten innan han/hon ska till 

demensdagvården.  

 

         ” Då kunde xxx sitta här en hel natt, påklädd och vänta på bilen, med påföljd att 

           då kunde inte jag sova heller. Så det blev väldigt, ja rätt jobbigt. ” 

 

         ”  I morse var xxx uppe klockan sju och fråga om xxx skulle åka, men jag sa  

            att än är det inte dags. ” 

 

4.7. Negativa upplevelser av växelvård. 

Negativa upplevelser gäller främst längden sammanhängande ledighet. Inledningsvis räcker 

en vecka, men efter ett tag upptäcker de att den inte räcker till för allt de vill göra. 

 

En vecka räcker inte. 

Hur växelvården ser ut varierar, beroende på tillgång av plats och hur behovet ser ut. 

Inledningsvis brukar den sjuke beviljas växelvis vård, genom att han/hon bor en vecka på 

boendet och tre veckor i hemmet. Efter behov ändras det sedan till två veckor på boendet och 

två veckor i hemmet. När det inte fungera, brukar behovet av en permanent plats vara stor.  

 

En kvinna berättade att när växelvården ändrades från en vecka till två veckor på boendet, 

förändrades allt. Tidigare hann hon aldrig vila upp sig, men två veckors sammanhängande 

ledighet gör att hon får tid över till att vila, samtidigt som hon hinner annat också. 

 

         ” … det här med två veckor tycker jag är jättebra, en vecka hinner man knappt på.  

            … det tar ett tag att acklimatisera sej, att vara ledig… ” 
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4.8. Negativa upplevelser av kostnader i samband med avlösning. 

Avlösning kostar och ibland kan avgiften, utgöra ett stort problem. Speciellt när närstående 

anser att de inte har råd med mer avlösning och/eller hjälp i hemmet. 

 

Kostnaden ett hinder. 

Några är i behov av mer avlösning, men för dem verkar kostnaden vara ett stort hinder. De vet 

att de får mer hjälp när de behöver, men drar sig för att söka och kämpar på istället. 

 

          ” Ligger precis på gränsen till existensminimum, så egentligen har vi inte råd  

             att ha xxx där. … Det är ju alltid det här med pengar, pengar, pengar. Det  

            kostar ju varje dag på dagvården. ” 

 

Närståendes behov får stå tillbaka. 

Några berättade att de är trötta och/eller har värk, men att de kämpar på. Avlösning kostar 

bara för den sjuke, även om de lever tillsammans. Om hjälpen utökas med hjälp i hemmet, 

debiteras båda hälften av den ökade kostnaden. Eftersom den totala kostnaden skulle belasta 

ekonomin ytterligare, avstår de från att söka mer hjälp. 

 

          ” Det är därför som jag tackat nej, … hjälpa mej å handla och hjälpa mej med  

            matvaror å dä.  

 

          ” En har ju inte råd att ha så mycket hjälp som helst heller, det kostar ju pengar.” 

 

5. DISKUSSION. 

5.1. Huvudresultat. 

Positiva upplevelser av avlösning. 

Avlösning i hemmet upplevs för det mesta positivt och stödinsatser ses som ett välkommet 

bidrag, som underlättar livet tillsammans med den sjuke. Avlösning under några timmar, ger 

tillfällen till aktiviteter som inte kan göras då den sjuke vistas i hemmet. Närstående upp-

skattar när det är känd personal som kommer. Vetskapen om att personalen känner till och 

kan bemöta den sjukes vanor och ovanor, gör att de kan slappna av och ta över när personalen 

är klar. Tryggheten i att veta att det fungerar i hemmet, ger tillfälle till en stunds avkoppling.  
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Den sjukes vistelse på demensdagvård ger närstående tid till att uträtta ärenden och praktiska 

sysslor. Dagvård ger även tillfälle till att göra något roligt tillsammans med vänner och 

bekanta, samtidigt som några passar på att njuta av ensamheten och kopplar av i hemmet.  

 

Växelvård ger andra förutsättningar och tiden då den sjuke vistas på boendet använd för det 

mesta, till att umgås med andra. Några bjuder hem vänner, andra passar på att hälsa på barn 

och barnbarn. För många innebär livet tillsammans med den sjuke, störd nattvila och därför 

passar de flesta på att sova ut när den sjuke är på boendet.  

 

Närstående känner ett stort stöd från all personal och det de verkligen framhåller, är 

personalens positiva bemötande av den sjuke. Stödet de känner från kommunens 

demenssköterska, biståndshandläggare och enhetschefen på boendet gör dem trygga. De vet 

att det finns någon som lyssnar på dem och förstår deras situation. 

 

Negativa upplevelser av avlösning. 

Vid hjälp med stödinsatser, händer det att närstående anpassar egna rutiner efter hjälpen de 

får. De flesta har tillgång till avlösning vid behov, men avstår eftersom de tycker det är svårt 

att planera in aktiviteter i förväg. Samtidigt som ett tillsynsbesök kan upplevas stressande. 

 

Den sjukes vistelse på demensdagvården innebär egen tid, men för de flesta är dagen 

fullbokad med sysslor. Vilket innebär att det sällan blir tid över för avkoppling och/eller egna 

aktiviteter. De flesta stressar för att hinna hem, innan den sjuke kommer från dagvården. 

Natten innan besöket på dagvården kan ovissheten om vad som ska hända, skapa förvirring 

och oro hos patienten. Ibland händer det t.o.m. att den sjuke sitter färdig och väntar på taxin, 

hela natten och för närstående innebär det mycket oro och störd nattvila. 

 

Växelvård upplevs av de flesta som mycket positivt och inledningsvis tycker de flesta att en 

veckas vistelse på boendet är tillräckligt. Efter ett tag upptäcker de att en veckas samman-

hängande ledighet inte räcker till, för allt de vill göra. 

 

Kostnader i samband med avlösningen kan upplevas som ett stort hinder. Behovet av mer 

avlösning får stå tillbaka, eftersom merkostnaden innebär ett för stort ekonomiskt bortfall.  

Närstående är ofta trötta och/eller har värk, men anlitar inte hjälp i hemmet eftersom den 

ökade kostnaden, skulle belasta deras gemensamma ekonomi ytterligare. 
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5.2. Resultatdiskussion. 

Positiva upplevelser av avlösning i hemmet. 

Positiva upplevelserna av avlösning i hemmet, visar att närstående tar tillvara på hjälpen och 

uppskattar stödet de får genom avlösningen. Beteendeproblem som oro (27) och aggressivitet, 

är vanliga orsaker till utbrändhet hos närståendevårdare och gör hemsituationen ohållbar 

(27,28). Därför är hjälpen de får vid konfliktsituationer, en viktig förutsättning för att de ska 

orka vårda den sjuke i hemmet. 

 

En person med demenssjukdom har stort behov av hjälp med aktiviteter i dagliga livet 

(6,7,29,30) och är en av de vanligaste orsakerna till att närstående inte orkar vårda (27). 

Studien av Langa et al. (31) visar att närstående till personer med medelsvår demens, hjälper 

den sjuke i genomsnitt 17,4 timmar i veckan. För att förstå innebörden, bör det sättas in i 

sammanhanget att närståendevårdaren oftast är en äldre person (29), med egna sjukdomar och 

problem som kommer med åldern.   

 

Informanten som berättade om vilket kämpade det var tidigare, när den sjuke skulle upp på 

morgonen visar att de verkligen försöker. Hjälp med aktiviteter i dagliga livet är en vanlig 

orsak till depressioner hos närståendevårdare (32). Genom morgonhjälpen, klarar de nu att 

hantera dygnets övriga timmar utan större problem. Detsamma gäller för dem som får hjälp, 

då den sjuke ska på demensdagvård. Hjälpen betyder att den sjuke kommer iväg och den 

friska får egen tid. Utan hjälp blir den sjuke kvar i hemmet och det kan inte fungera i längden. 

Det finns ett stort samband mellan depressioner hos närståendevårdare och ett svagt stöd från 

familjen (32). De flesta äldre har barn som arbetar, bor på annan ort och/eller har egna 

familjer som kräver deras uppmärksamhet. Samtidigt som det är mycket vanligt att den sjuke 

bara kan lämnas ensam korta stunder (33). Därför är det extra viktigt att närståendevårdare får 

tillfällen till att utföra ärenden och annat som måste göras, för att vardagen ska fungera. 

Personal som känner till rutinerna (34), är en viktig förutsättning för att närstående ska lämna 

över ansvaret och samtidigt kunna koppla av.  

 

Positiva upplevelser av demensdagvård. 

Närståendes upplevelser av demensdagvård ser annorlunda ut och en studie av Philp et al. 

(35), visar att dagvård fyller en viktig funktion för närstående till personer med demens-

sjukdom. De flesta försöker hinna så mycket som möjligt och tidigare studier visar att 

närstående som vårdar en demenssjuk anförvant, har ökad risk att drabbas av depressioner 
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(15,16,29,32,33). Stressen några informanter känner när den sjuke vistas i hemmet, ökar 

också risken för depressioner (29). Därför är det viktigt att de stöttas och känner att de får tid 

över till annat, inte bara praktiska sysslor. 

 

Positiva upplevelser av växelvård. 

Växelvård innebär längre sammanhängande ledighet och ger närstående bättre möjligheter till 

avkoppling. Känslan av att aldrig vara ledig har stor inverkan och Nygaards (36) studie visar 

att närståendevårdare ofta känner sig ensamma och isolerade från andra. Flera berättar att de 

har barn och barnbarn på annan ort och studien av Ekwall, Sivberg och Hallberg (37) visar att 

närstående som sällan träffar sina barnbarn, upplever sig ha sämre livskvalitet än andra. Den 

sjukes vistelse på boendet, ger dem möjligheten att åka bort och flera informanter berättar att 

de passar på att besöka barn och barnbarn när tillfälle ges. Den sjukes onormala beteende att 

vakna på nätterna (30,36) påverkar även den andra partnerns nattvila. Därför passar de flesta 

på att sova ut, när den sjuke är på boendet. 

 

Positiva upplevelser av personalens bemötande. 

Närståendevårdare som erhåller extra stöd och hjälp från samhället, mår bättre än de som inte 

får extra hjälp och stöd (38). Demenssköterskan, biståndshandläggaren och enhetschefen på 

boendet, stöttar dem på bästa sätt och resultatet visar att bemötandet har stor betydelse för 

upplevelsen. Resultatet i Jeon, Brodaty och Chestersons (39) studie visar att närstående 

upplever hjälpen de får genom avlösningen, som ett stort stöd vid krissituationer. Det gör att 

vetskapen om att det finns hjälp att få om hemsituationen bli ohållbar, gör att de orkar vårda 

ett tag till. Personalens positiva inställning och uppmärksamheten de visar den sjuke, gör att 

närstående kopplar av och tar tillvara på den lediga tiden. Där en bidragande orsak kan vara 

att närstående anser att avlösning, även ger den sjuke social stimulering och förebygger 

försämringar i sjukdomsförloppet (39). 

 

Negativa upplevelser av avlösning i hemmet. 

Negativa upplevelser av avlösning i hemmet är få, men påverkar deras vardag på ena eller 

andra sättet. Att vara ledig, innebär för de flesta att planerar dagen som de vill. Det gäller inte 

för närstående som går upp i god tid, för att vara klara när hemtjänsten kommer på morgonen. 

Några har avlösning i hemmet enligt fast schema, andra vill ha det vid behov. Avlösning vid 

behov, bör planeras in minst en vecka i förväg och för många upplevs det som ett hinder. 

 



23 

 

Negativa upplevelser av demensdagvård. 

Negativa upplevelser vid demensdagvård gäller främst tidsbristen. De flesta planerar in hela 

dagen och ibland känner de sig stressade, för att inte hinna hem i tid. Stress påverkar livs-

kvaliteten negativt och ökar risken för depressioner (29) och utbrändhet (27). Kronisk 

utmattning är ett vanligt symtom hos närståendevårdare (36), där störd nattsömn är en 

bidragande orsak (30). Oron och rastlösheten som den sjuke känner vid förändringar, påverkar 

även den friske. Därför är det mycket vanligt att båda är vakna, när den sjuke inte kan sova. 

 

Negativa upplevelser av växelvård. 

Inledningsvis tycker de flesta att en vecka sammanhängande ledighet är tillräckligt, men efter 

ett tag upptäcker de att tiden inte räcker till. De hinner inte vila upp sig, träffa vänner och/eller 

göra en kortare resa, under den lediga veckan och behovet av längre sammanhängande 

ledighet ökar.  

 

Negativa upplevelser av kostnader i samband med avlösning. 

Avlösning innebär extra utgifter (40) och påverkar den gemensamma ekonomin. Förbehålls-

beloppet är tänkt att täcka övriga behov (22), men det innebär ändå att det blir mindre pengar 

över till annat. Konsekvenserna av den ökade omkostnaden, leder till försämrad livskvalitet 

för närstående (37,41), som får ta hand om alla bekymmer som det medför. 

 

Närståendevårdaren är oftast en äldre person och vården av den sjuke tar på krafterna (37), 

samtidigt som det egna behovet av hjälp med praktiska göromål ökar. För några innebär den 

ökade kostnaden ett stort hinder (37), eftersom de anser att de inte har råd med mer utgifter 

och avstår därför från att söka hjälp i hemmet.  

 

5.3. Metoddiskussion. 

Då syftet var att beskriva närståendes upplevelser, kändes det naturligt att använda en 

kvalitativ ansats med en beskrivande design. Då metoden lämpar sig bra när syftet är att 

beskriva informanternas upplevelser (24). 

 

För att få svar på syftet valde författaren att använda sig av ostrukturerade intervjuer, där den 

övergripande frågan utgick från studiens syfte. Kompletterande frågor ställdes främst för att 

öka förståelsen (25), men även för att täcka in områden som kom fram, när information söktes 

till introduktionen. Valet av en ”grand tour question” föll sig naturligt, eftersom författaren 
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har lång erfarenhet av att samtala med närstående och önskade ett innehållsrikt material. 

Erfarenheten av att använda intervjuer i studiesyfte var liten, därför var den första intervjun en 

provintervju, enligt Polit och Becks (25) rekommendationer. Då den första intervjun föll väl 

ut, ingick den som en del av studien. Den övergripande frågan tillät informanterna att berätta 

fritt, samtidigt som kompletterande frågorna gjorde författaren delaktig (42). Ett fråge-

formulär hade antagligen begränsat informationsflödet och underlättat bearbetningen, men 

frågan är om resultatet blivit lika omfattande. 

 

Redan vid första kontakten, märkte författaren att det fanns ett stort behov av att berätta och 

det var inga problem att få deltagare till studien. Kommunen där studien genomfördes har en 

befolkning på drygt 11000 invånare, vilket gjorde tillgången på lämpliga informanter mycket 

begränsat. Valet av urvalsmetod begränsade antalet ytterligare, men ansågs nödvändig för att 

få så aktuell och tillförlitlig information som möjligt.  

 

Två av deltagarna uppfyllde kriterierna och tilläts därför delta, trots att deras sjuka anförvant 

redan beviljats permanent plats på särskilt boende. Författaren anser inte att det har påverkat 

resultatet, eftersom de nyligen flyttat till boendet och närstående berättade utan problem, om 

sina upplevelser av avlösningen. Men det gör att några citat återges i dåtid, samtidigt som 

resultaten analyserats och bearbetats, ur information från fler intervjuer och återges i nutid. 

 

Studiegruppen bestod av nio informanter, men det totala antalet blev större, eftersom de flesta 

kunde berätta om erfarenheter av mer än en avlösning. Det gjorde materialet innehållsrikt och 

omfattande, men ökar inte studiens trovärdighet och överförbarhet nämnvärt. Samtidigt som 

tillförlitligheten och trovärdigheten ökar genom studiegruppens sammansättning, som 

stämmer väl överens med tidigare studier angående kön, ålderskillnad m.m.  

 

De transkiberade texterna lästes igenom och analyserades med hjälp av en manifest kvalitativ 

innehållsanalys (24,42) med en induktiv ansats (42). Metoden gjorde det möjligt att analysera 

materialet förutsättningslöst och ändå beskriva det som kom fram i texten. Analysarbetet har 

noggrant beskrivts med hjälp av tabell 1 och 2 och enligt Lundman (42) ökar en noggrann 

beskrivning resultatets tillförlitlighet. För att helheten i texten inte ska gå förlorad, måste hela 

texten ses i sitt sammanhang. Därför valde författaren att läsa igenom alla intervjuer en extra 

gång, för att säkerställa att innehållet stämmer överens med resultatet. Handledaren har också 

varit delaktig och haft tillgång till de transkiberade texterna. Lämpliga citat från intervjuerna 
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har tagits med, eftersom Graneheim och Lundman (24, 42) menar att studiens giltighet och 

tillförlitlighet stärks, när citat från intervjuerna används i resultatet.  

 

Författaren har lång erfarenhet av att arbeta i hemsjukvården och pratar ofta med närstående 

om deras problem. Det kan ha påverkad analysprocessen, men enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (42) är forskarens förförståelse en viktig del av tolkningen och gör honom/henne 

delaktig i processen. Polit och Beck (25) menar att miljön har stor betydelse för vad som 

kommer fram under intervjun och en ostörd miljö, underlättar för informanten att berätta. Alla 

informanter valde att genomföra intervjuerna i egen hemmiljö, det kan vara en av flera, 

bidragande orsak till att materialet blev omfattande. 

 

Studien genomfördes i en liten kommun, med ett fåtal informanter, där alla hade tillgång till 

samma avlösning och personal. Det har antagligen påverkade studien, men resultatet visar 

ändå att deltagarna har många, både positiva och negativa upplevelser av avlösningen. Urvalet 

representerar den aktuella kommunens verksamhet och författaren är övertygad om att samma 

studie, om ett år igen skulle ge ett liknande resultat, så länge inga större organisations-

förändringar vidtagits. Men det styrker inte studiens överförbarheten för att gälla andra 

kommuner, eftersom organisationen och verksamhetens uppbyggnad har stor betydels för 

resultatet.  

 

Det är svårt att uppnå tillförlitlighet och trovärdighet av studiens resultatet genom urvalet, 

eftersom en studie med ett fåtal informanter ger ett litet underlag (25). Samtidigt som 

trovärdigheten ökar, genom att stora delar av resultatet kan styrkas med referenser från andra 

studier. Trots detta och att citat använts i resultatet, kan författaren inte framhålla resultatet 

som tillförlitligt, trovärdigt och överförbart till att gälla för alla närståendevårdare, som vårdar 

en demenssjuk person i hemmet. För att säkerställa resultat, bör en liknande studie genom-

föras i större omfattning. Eftersom en större studiegrupp (25), med informanter boende i olika 

kommuner, ger ett tillförlitligare och trovärdigare resultat. 

 

Philp et al. (35) kommer i sitt resultat fram till att närstående som vårdar en demenssjuk 

person, behöver mer stöd i vården av den sjuke än vad andra närståendevårdare gör. Därför 

bör framtida forskning inom ämnet, först och främst inriktas på vad samhället kan göra för att 

ytterligare hjälpa och stötta närståendevårdare i vården av den sjuke. 
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5.4. Slutsats. 

Närståendes behov av avlösning varierar och orsakas främst av patientens symtom. I 

berättelserna märks det tydligt, att det är behovet som avgör hur mycket hjälp de behöver. 

Samtidigt som ansvariga inom kommunen, verkar mycket lyhörda för problemen och stöttar 

dem genom individuellt anpassade kombinationer av avlösning. 

 

Trots att avlösning medför en del negativa konsekvenser, uppvägs de negativa upplevelserna 

för det mesta av deras positiva upplevelser. Av berättelser förstår man att det är stödet de får 

genom avlösningen, som gör att de klarar av att hantera vardagen tillsammans med den sjuke.  

En informant jämför upplevelsen av stödet han känner genom avlösningen, med känslan han 

har på julafton. Övriga informanter uttrycker samma positiva inställning, men med andra ord. 

Därför får mannens citat stå för övriga informanters upplevelser också. 

 

         ” … det är julafton tycker jag. Jag ser fram emot det verkligen. ”  

 

I de nya nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom, som publicerades av 

Socialstyrelsen (43) den 1 Maj i år, framhålls vikten av att stödet utformas individuellt och i 

dialog med närstående. Rekommendationerna är att stödet sätts in tidigt i sjukdomsförloppet 

och med en långsiktig planering. Ett flexibelt tänkande är en annan viktig förutsättning, 

eftersom planeringen bör anpassas efter den aktuella situationen.  

 

Rekommendationerna stämmer väl överens med resultatet som visar att närstående upplever 

stor tillfredsställelse med avlösningen, även om det medför en del negativa konsekvenser. 

Avlösningen hjälper dem hantera livet tillsammans med den sjuke och det märks, att det finns 

ett stort behov av individuellt anpassad avlösning. Den ökade medellivslängden, leder till ett 

ökat behov av avlösning och studiens resultat, kanske får ansvariga att förstå betydelsen av 

fler och flexiblare lösningar i framtiden.  
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