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Sammanfattning 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva erfarenheter av att vara närstående och 

anhörigvårdare till en person med demens samt att beskriva urval, bortfall och 

undersökningsgrupp i de studier som presenterades. Metoden var en beskrivande design 

med kvalitativ ansats. Data har samlats in via Cinahl och Pubmed och 12 artiklar valdes 

ut till litteraturstudien efter närmare granskning. Resultatet baserades på två 

underrubriker utifrån närståendes erfarenheter och anhörigvårdares erfarenheter: att 

hantera förändringar och att hantera psykisk påfrestning. Det beskrevs många känslor 

utifrån erfarenheter av att vara närstående eller anhörigvårdare till en person med 

demens som bland annat social isolering, ilska, sorg, frustation, ångest och depression. 

Både närstående och anhörigvårdare använde sig av olika copingstrategier för att lättare 

förhålla sig till sjukdomsprocessen och därigenom hantera vardagen på bästa sätt. 

Strategier som förekom hos anhörigvårdarna var bland annat att använda 

personcentrerad vård, planering av aktiviteter och träna på kommunikation. Slutsatsen 

visade att gemensamt för närstående och anhörigvårdare var att få rätt information från 

hälso- och sjukvården. Att lära sig om sjukdomsprocessen och personen med demens 

behov var för många närstående och anhörigvårdare av stor vikt för att lättare kunna 

hantera olika situationer.   

 

Nyckelord: Demens, närstående, anhörigvårdare, copingstrategi, stöd och information. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

The aim of this study was to describe the experience of being a relative and family carer 

of a person with dementia and to describe the selection, non-response and investigation 

group in the studies presented. The method was a descriptive design with a qualitative 

approach. Data was collected by Cinahl and Pubmed and 12 articles were selected for 

the literature review after closer examination. The result was based on two sub-headings 

based on experiences related parties and carers experiences: managing change and 

managing psychological distress. It was described many emotions based on experiences 

of being a relative or carer of someone with dementia, including social isolation, anger, 

sadness, frustration, anxiety and depression. Both relatives and carers used different 

coping strategies to make it easier to relate to the disease process and thereby deal with 

everyday life in the best way. Strategies that occurred in carers was to use person-

centered care, planning of activities and practice communication. Common to relatives 

and carers were getting the right information from the health service. To learn about the 

disease process and the person with dementia needs were too many relatives and carers 

of great importance to more easily handle different situations. 

 

Keywords: Dementia, relatives, carers, coping strategy, support and information. 
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1. Introduktion  

1.1 Demens 

Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symtom som orsakas av 

hjärnskador. Det kan yttra sig på olika sätt beroende på vilka delar av hjärnan som 

drabbas. I Sverige insjuknar cirka 25 000 personer varje år i en demenssjukdom och det 

totala antalet beräknas till 160 000 personer. Risken att drabbas av demens ökar efter 65 

års ålder och var femte personer över 80 år har demens i Sverige (Demenscentrum 

2009). Vid demens försämras både kognitiva, psykiska, beteendemässiga och 

kroppsliga funktioner. De kognitiva förmågorna som försämras är ofta språk och minne. 

De psykiska symtomen som visar sig kan vara förvirring, ångest och aggression och de 

beteendemässiga brukar visa sig i att personen börjar vandra omkring, plocka i saker 

samt ropa och skrika. De kroppsliga förmågorna som försämras kan yttra sig genom 

motoriken och svårigheter att kontrollera urinen (Demenscentrum 2009; Linde, Rianne, 

Dening, Matthews & Brayne 2014). De tre vanligaste huvudgrupperna vid demens är 

primärdegenerativa, vaskulära och sekundära sjukdomar. Till gruppen primärgenerativa 

sjukdomar tillhör Alzheimers sjukdom som är den vanligaste demenssjukdomen i 

Sverige och står för 60-70 procent av samtliga fall. Sjukdomen orsakas av att hjärnceller 

förtvinar och förlorar sina synapser som leder till ärrbildning i hjärnbarken (Blass J-P 

2009; Larsson & Rundgren 2010). Vaskulär demens kallas även blodkärlsdemens och 

orsakas av blodproppar eller blödningar som stryper syretillförseln till hjärnan. 

Sekundära tillstånd som alkoholmissbruk eller B12- brist kan i vissa fall också leda till 

demens (Larsson & Rundgren 2010). Vid en demensutredning ställs en klinisk diagnos 

genom en bedömning av olika undersökningar och provtagningar som anpassas efter 

individ och ålder. Att ställa rätt diagnos är av stor vikt för både den drabbade, dennes 

närstående eller anhörigvårdare för att ge en inblick i sjukdomsprocessen och på bästa 

sätt ha möjlighet att hantera situationen (Milne 2010; Pesonen, Remes & Isola 2013).  

 

1.2 Närstående  

Begreppet närstående har en bred betydelse och relateras till den sjukes närmaste sociala 

nätverk, någon som individen anser sig ha en nära relation. Dessa kan vara föräldrar, 

far- och morföräldrar, barn, barnbarn, annan släkting, maka, make, sambo, särbo, 

granne eller vän (Socialstyrelsen 2010). Familj och sociala relationer utgör för många 

individer den närmaste fysiska, emotionella och sociala miljön. Demenssjukdom kan 

medföra påfrestningar och innebär ofta en omställning för närstående. Att vara 
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närstående till en person med demens innebär ofta att vara stöttande och försöka skapa 

en trygghet för att underlätta vardagen och minska problem som kan uppstå. Det finns 

en risk för den närstående att drabbas av passivitet, social isolering, depression och 

andra psykiska reaktioner när en person som står en nära drabbas av demens. 

Demenssjukdom kallas därför för de närståendes sjukdom eftersom livet påverkar både 

den sjuke och dennes närstående (Edberg & Wijk 2009; Holst & Edberg 2012). 

Situationen för den närstående kan också skifta beroende på vilken form av demens den 

sjuke har och hur symtomen utvecklas. Många demensformer har ofta smygande 

förlopp vilket kan göra det svårt för den närstående att uppfatta de symtom som finns 

och misstänka en demenssjukdom. Beskedet kan därför komma som en chock men 

samtidigt ge en förklaring till symtomen som visat sig (Larsson & Rundgren 2010; 

Milne 2010; Pesonen et al. 2013). 

 

1.3 Anhörigvårdare 

Till skillnad från begreppet närstående ansvarar en anhörigvårdare för större delar av 

omvårdnaden och har mer ansvar kring personen med demens. Anhörigvård utgörs av 

den närstående som står den sjuke närmast, vilket kan vara både barn, makar eller andra 

släktingar och vänner. Anhörigvård kallas även informell vård och omfattar både 

praktiska hemsysslor och personlig omvårdnad. Ofta är anhörigvårdarens insatser helt 

avgörande för att personen med demens ska kunna bo kvar hemma. Många 

anhörigvårdare är i sin tur beroende av samhällets stöd med tillexempel hemtjänst, 

växelvård, dagverksamhet eller i efterhand vårdplats för den sjuke (Socialdepartementet 

2008; Ploeg, Denton, Tindale, Hutchison, Akhtar- Danesh, Lillie & Plenderieith 2014). 

Stöd och information till anhörigvårdaren är av stor vikt för att lättare förhålla sig till 

sjukdomsprocessen. Det stöd och den hjälp som vårdaren behöver måste därför grundas 

på och vara utformad efter individuella behov för att skapa trygghet i rollen som 

anhörigvårdare (Ploeg et al. 2010) 

 

1.4 Coping 

Coping är ett begrepp som bland annat handlar om hur en individ hanterar påfrestande 

situationer (Papastavrou, Tsangari, Karayiannis, Papacostas, Efstathiou & Sourtzi 2011; 

Pellmer & Wramner 2007). Forskning har påvisat ett starkt samband mellan hög 

arbetsbörda och psykisk ohälsa hos närstående och anhörigvårdare till en person med 

demens och copingstrategier är därför av stor vikt för att hantera svåra situationer 
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(Papastavrou et al. 2011) Psykisk ohälsa hos närstående och anhörigvårdare kan 

definieras som en balans mellan den demensdrabbades behov och närstående eller 

anhörigvårdares möjlighet att uppfylla dessa (Larsson & Rundgren 2010). Antingen 

anpassar närstående och anhörigvårdare sig efter situationen eller så överbelastas 

systemet med utsöndring av stresshormoner, förhöjt blodtryck, störd sömn eller andra 

fysiologiska reaktioner (Allugander 2008). Med en bra copingstrategi kan man minska 

risken för psykisk ohälsa hos närstående och anhörigvårdare (Lundberg & Wents 2004) 

Alla individer har olika sätt att utföra coping, det vill säga att hantera en situation. 

Vilken typ av copingstrategi som används för att hantera svårigheter av att vara 

närstående och anhörigvårdare beror bland annat på dess psykiska och fysiska mående, 

personliga egenskaper och inre- och yttre resurser (Pellmer & Wramner 2007; Williams, 

Morrison & Robinson 2014). 

 

1.5 Problemformulering 

I genomgången av litteratur inför föreliggande studie framkom att de fanns mycket 

forskning om erfarenheter av att vara närstående och anhörigvårdare till en person med 

demens. Befintlig forskning påvisar dock många behov och upplevda problem bland 

närstående och anhörigvårdare. Detta kan tyda på att det krävs mer kunskap och 

forskning inom området då människor i Sverige lever allt längre, vilket gör att fler 

förväntas drabbas av demens i framtiden (Socialstyrelsen 2010). I rollen som 

sjuksköterska kan denna studie vara viktig kunskapsmässigt och i mötet med personer 

med demens och deras närstående eller anhörigvårdare för att lättare uppmärksamma 

individuella behov och införa tidiga kommunala stödinsatser.  

 

1.6 Syfte  

Syftet var att genom en litteraturstudie beskriva erfarenheter av att vara närstående och 

anhörigvårdare till en person med demens samt att beskriva urval, bortfall och 

undersökningsgruppen i de studerade artiklarna.  

 

1.7 Frågeställningar 

- Vilka erfarenheter beskrivs av att vara närstående och anhörigvårdare till en 

person med demens?  

- Vilken kvalitet har studierna utifrån de metodologiska aspekterna urval/bortfall 

samt undersökningsgrupp? 
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2. Metod 

2.1 Design 

Ämnet har studerats genom en litteraturstudie med beskrivande design av kvalitativ 

ansats i enlighet med Polit & Beck (2012). 

 

2.3 Databaser och sökord 

De databaser som har använts vid sökningen av artiklar till litteraturstudien är Cinahl 

och Pubmed genom Högskolan Gävle databas. Sökorden valdes utifrån syfte och 

frågeställning i studien. MeSH termen dementia kombinerades först med de andra 

sökorden relatives, kin och family care i fritext var för sig. Dessa sökord kombinerades 

sedan ytterligare med ordet experience i fritext. Sökorden kombinerades också med 

hjälp av den booleska operatorn AND för att hitta artiklar som innehöll samtliga sökord. 

Eftersom alla valda sökord inte fanns som MeSH- termer valde författarna att göra 

samtliga sökningar i fritext. Samma sökningar gjordes i båda databaserna och i de fall 

samma artiklar framkom i båda databaserna eller med de olika sökorden valde 

författarna att endast redovisa dessa artiklar vid ett tillfälle i tabellen. Författarna 

använde också en manuell sökning på tre artiklar från valde studiers referenslista. 

Nedan i tabellen presenteras de sökningar på kombinationer som genererat flest resultat. 

 

Tabell 1. Översikt av litteratursökning och urval. 

Databas Söktermer Antal träffar Valda källor för 

granskning i fulltext 

Pubmed Dementia AND 

relatives  

3065 0 

Pubmed  Dementia AND kin 

 

32 0 

Pubmed Dementia AND family 

care 

1201 0 

Pubmed Dementia AND 

relatives AND 

experience 

270 7 

Pubmed  Dementia AND kin 

AND experience 

4 1 

Pubmed  Dementia AND family 

care AND experience 

255 1 
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Cinahl Dementia AND 

relatives 

83 4 

Cinahl Dementia AND kin 

 

8 3 

Cinahl Dementia AND family 

care 

555 2 

Cinahl  Dementia AND 

relatives AND 

experience 

13 3 

Cinahl Dementia AND kin 

AND experience 

2 0 

Cinahl Dementia AND family 

care AND experience 

67 3 

Manuell sökning    3 

Totalt   27 

 

 

2.4 Urval 

Inklusionskriterier för denna studie var att artiklarna skulle vara av kvalitativ ansats och 

finnas fritt tillgängliga vid Högskolan Gävle databas. Artiklarna skulle vara skrivna på 

svenska eller engelska, innefatta beskrivna erfarenheter av att vara närstående och 

anhörigvårdare till en person med demens, godkända av etisk kommitté och för att 

erhålla senaste forskningen inom området skulle artiklarna inte vara äldre än fem år. 

Artiklarna skulle även innehålla tydliga abstract med tillgänglig fulltext samt vara peer- 

reviewed. Exklusionskriterier för studien var artiklar ur personer med demens 

perspektiv eller vårdpersonalens perspektiv, litteraturstudier eller artiklar med 

kvantitativ ansats. 

Med hjälp av sökorden har relevanta kvalitativa artiklar valts ut för att kritiskt granskas 

genom att sortera ut de artiklar som anses kunna svara på syfte och frågeställning. Om 

författarna bedömde titeln som relevant lästes abstract för att se om innehållet stämde 

överens med litteraturstudiens syfte och frågeställning. Av de 27 artiklarna som valdes 

ut för granskning exkluderades 15 artiklar då de visade sig vara av kvantitativ ansats 

eller inte svarade till studiens syfte och frågeställningar. Återstående 12 artiklar som 

uppfyllde inklusionskriterierna valdes ut till litteraturstudien för närmare granskning.  
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2.5 Dataanalys  

De 12 artiklar som valdes ut till litteraturstudien granskades enligt Polit & Beck (2012) 

och diskuterades mellan författarna till föreliggande studie. Detta resulterade i två 

huvudområden: erfarenheter av att vara närstående till en person med demens och 

erfarenheter av att vara anhörigvårdare till en person med demens. Som ett andra steg 

numrerades artiklarnas resultatdelar och delades in utifrån närståendes erfarenheter och 

anhörigvårdares erfarenheter för att sedan presenteras i form av underrubriker. Dessa 

underrubriker var att hantera förändringar och att hantera psykisk påfrestning. En 

översiktlig sammanställning gjordes sedan av artiklarna i tabellform för att underlätta 

presentation av resultatet (se bilaga 2 som innefattar översikt av de granskade artiklarna 

och bilaga 3 som innefattar översikt av artiklarnas syfte och resultat). För att svara på 

den metodologiska aspekten i syfte och frågeställning analyserades och sammanställdes 

artiklarnas urval, bortfall och undersökningsgrupp i en modifierad tabell (se bilaga 3) 

utifrån Polit & Beck (2012) checklistor för kvalitativa studier.  

 

2.6 Forskningsetiska överväganden  

Denna litteraturstudie har objektivt presenterat resultatet av vetenskapliga artiklar. Ingen 

plagiering eller förvrängning av text har förekommit och artiklarna har godkänts av 

etisk kommitté. 

 

3. Resultat 

Nedan följer en sammanställning av de inkluderade artiklarna i tabellform (se bilaga 2 

och 3) samt i löpande text, med utgångspunkt från syfte och frågeställning. I de 

inkluderade artiklarna användes två begrepp för att definiera skillnaden mellan en 

person som stödjer och en person som vårdar personen med demens. Författarna 

benämner begreppet närstående som en person som har en stöttande roll och relation till 

personen med demens. I de flesta fall i de studerade artiklarna hade personen med 

demens insatser av hemtjänst eller bodde på vård- och omsorgsboende. Begreppet 

anhörigvårdare benämns av författarna som en person som hade det primära ansvaret för 

personen med demens och utgjorde en större del i dennes omvårdnad. Anhörigvårdarna 

hade i de flesta fall i de studerade artiklarna bott tillsammans med personen med 

demens. Begreppet erfarenhet beskrivs som sinnesiaktagelser, byggande kunskap eller 

färdighet. Erfarenhet står för den process varigenom denna kunskap eller färdighet 

förvärvas och som för resultatet av denna process (Nationalencyklopedin 2014).   
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3.1 Att hantera förändringar- närståendes erfarenheter  

Helgesen et al. (2013) undersökte närståendes olika roller till en person med demens 

som bodde på vård- och omsorgsboende. Resultatet i studien visade att när en person 

med demens bodde på vård- och omsorgsboende var det vanligt att närstående gick in i 

en relativt passiv roll så länge personen med demens uttryckte tillfredsställelse och 

välbefinnande i sin situation. När de närstående uppfattade förändringar i personen med 

demens hälsa, humör eller beteende använde de sig av en mer aktiv roll. För att 

uppmärksamma dessa förändringar besökte närstående vård- och omsorgsboendet vid 

olika tidpunkter under dagen för att se hur personalen gav vård vid olika tillfällen. En 

annan studie av Duxbury et al. (2013) undersökte hur man på bästa sätt hanterade 

aggressivt beteende hos personer med demens som bor på vård- och omsorgboende och 

vad som orsakar beteendet. Resultatet av studien visade att det var viktigt för närstående 

till en person med demens att känna till bakomliggande orsaker och hur man kunde 

hantera aggressivt beteende med hjälp av olika copingstrategier. I studien lärde 

vårdpersonalen närstående att använda personcentrerad vård som en strategi för att 

hantera detta beteende. Genom att behålla sitt eget lugn, inte argumentera tillbaka och 

ge utrymme samt backa och komma tillbaka ett tag senare kunde man hantera aggressivt 

beteende hos personer med demens och minska negativa effekter som frustation och 

stress hos närstående. 

 

3.2 Att hantera förändringar- anhörigvårdares erfarenheter 

I en studie av Sommerlad et al. (2014) undersöktes om copingstrategier reducerade 

känslomässiga symtom hos anhörigvårdare när personen med demens förändrades under 

sjukdomsstadiet. Studiens resultat visade att de flesta anhörigvårdarna använde en eller 

flera strategier för att hantera olika förändringar hos personen med demens. Dessa 

strategier var bland annat att träna på att kommunicera, planering av aktiviteter, 

framtidsplanering och information om sjukdomen och dess symtom. Anhörigvårdarna 

valde strategi utifrån sina egna behov och ansåg att det blev lättare att hantera sin ilska 

och stress vilket gjorde att de kände sig mindre deprimerade och hanterade 

förändringarna bättre. En annan studie av Reamy et al. (2013) undersökte hur 

anhörigvårdare uppfattade personer med demens värderingar. Resultatet visade att i takt 

med förändringar som sämre minne och svårigheter att fatta beslut hos personen med 

demens antog anhörigvårdarna en mer aktiv roll som innefattade större beslut och 

ställningstagande åt personen med demens vägnar. Över tid lades inte lika stor vikt på 
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personen med demens värderingar då de inte hade förmåga att fatta beslut rörande deras 

livssituation. Heather et al. (2009) beskrev strategier anhörigvårdare använde sig av för 

att hantera beteendeförändringar vid måltidssituationer hos personer med demens. I 

studiens resultat uppgav anhörigvårdarna att de ofta kände frustation och stress över 

måltidssituationer tillsammans med personen med demens. De strategier som framkom 

för att hantera detta var bland annat att skära maten i bitar, lugn miljö, servera lättuggad 

mat och låta personen äta i sin egen takt. Dessa strategier hjälpte både personen med 

demens och även anhörigvårdare att hantera dessa beteendeförändringar hos personen 

med demens och därmed minska anhörigvårdares upplevelse av stress och frustation. 

 

3.3 Att hantera psykisk påfrestning- närståendes erfarenheter  

Flera studier undersökte erfarenheter av att vara närstående till en person med demens 

och beskrev känslor som utanförskap, skam, social isolering, bitterhet, ilska, sorg, 

frustation, skuld, rädsla och hopplöshet. Många närstående till en person med demens 

beskrev också att situationen kändes som en psykisk kris och att de hade svårigheter i 

att acceptera att de på ett mentalt plan förlorat en viktig person i deras liv (Duxbury etl 

al. 2013; Hutchinson et al. 2014; Kjällman-Alm et al. 2013). 

Två studier beskrev upplevelsen av att ha en förälder med demens. I studiernas resultat 

beskrevs utmaningar som att hålla ihop familjen och ett behov av att ta hand om 

föräldern genom att sköta om hushållet och ekonomin och därmed arbeta dubbla skift i 

väntan på stödinsatser. De unga närstående beskrev också känslor av sorg och 

övergivenhet då de inte längre blev igenkända av föräldern med demens vilket visade 

sig i ångest, oro och depression. Detta skapade en längtan av att känna närhet och även 

en rädsla av att ärva sjukdomen (Kjällman-Alm et al. 2013; Hutchinson et al. 2014).  

Kjällman-Alm et al. (2013) undersökte närståendes behov av stöd och information som 

ett sätt att hantera psykisk påfrestning. I studien beskrev närstående att information om 

sjukdomsprocessen, hur diagnos ställs och vilken behandling som behövs är av stor vikt 

för att de skulle känna delaktighet och få en förståelse för vilka behov och beteenden 

som kunde förekomma hos personen med demens.   

 

3.4 Att hantera psykisk påfrestning- anhörigvårdares erfarenheter  

Att vårda en person med demens i hemmet upplevdes i två studier hos anhörigvårdare 

som mycket frustrerande och stressfyllt. Känslor som förlorad kontroll och svårt att 

hålla ihop familjen beskrevs som en stor utmaning hos anhörigvårdarna (Landmark et 



9 

 

al. 2013; Shim et al. 2012). Landmark et al. (2013) undersökte anhörigvårdares behov 

av stöd och information. Resultatet visade att många anhörigvårdare saknade 

kontinuerligt stöd, mer dialog och hjälp till etiska ställningstaganden genom de olika 

stödinsatser som de fått. Även Neufeld & Kushner (2009) undersökte behovet av stöd 

och information åt anhörigvårdarna till en person med demens för att underlätta psykisk 

påfrestning som social isolering och depression. Studiens resultat visade att med rätt 

stödinsatser kunde vardagen underlättas och stödja anhörigvårdarna till ett mer 

självständigt liv. I studien av Jones et al.(2014) beskrev anhörigvårdare sin livskvalitet i 

vårdandet av en person med demens. Resultatet visade att anhörigvårdarna ofta 

upplevde psykisk påfrestning som rädsla, ångest och ensamhet då situationen till slut 

blev ohållbar och personen med demens behövde flytta in på vård- och omsorgsboende 

vilket också framkallade mycket skuldkänslor hos anhörigvårdarna. Shim et al. (2012) 

undersökte hur anhörigvårdares uppfattningar kunde skilja sig av att vårda en person 

med demens. Resultatet tyder på att de som var mest negativt inställd till att vårda en 

person med demens fokuserade mer på sina egna behov som inte var tillfredsställda än 

på personen med demens behov. Vissa beskrev mer ambivalenta känslor av att vårda en 

person med demens, även om relationen inte fanns kvar på samma sätt som tidigare så 

upplevdes det positivt att ha möjlighet att vårda sin make/maka även om blandade 

känslor uppstod och det var svårt att acceptera situationen. Anhörigvårdarna som var 

mest positiva i studien fokuserade på det som fanns kvar relationsmässigt och inte på 

vad som förlorats. De hade en förståelse för personen med demens situation och 

förväntade sig inget tillbaka vilket gjorde att vårdandet inte kändes som en börda. 

Studien beskrev att utifrån de positiva uppfattningarna kunde nya strategier utformas 

och vara till hjälp för de som upplevde den vårdande rollen negativt. En annan studie av 

Shim et al. (2013) beskrev hur anhörigvårdare fann mening i sin vårdande roll. I 

resultatet framkom att tro, hopp och kärlek samt styrkor från tidigare utmaningar av att 

vårda en person med demens skapade positiva attityder som var av stor vikt för att finna 

mening i vårdandet av personen med demens. 

 

4. Metodologiska aspekter 

I nedanstående tabell framgår de metodologiska aspekterna urval, bortfall och 

undersökningsgrupp i de studerade artiklarna (se bilaga 4) utifrån Polit & Beck (2012) 

checklistor för kvalitativa studier. Författarna valde detta område för att ta reda på hur 

gruppens sammansättning såg ut för att lättare identifiera individers olika erfarenheter. 
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Beskrivningen av urval och bortfall visade sig vara varierande i de olika artiklarna och i 

vissa fall var det svårt att utläsa vilken typ av urval som använts eller om bortfall 

förekommit. Resultatet av innehållet diskuterades och kommenterades sedan vidare av 

författarna till föreliggande litteraturstudie i avsnittet som behandlar diskussion av 

metodologiska aspekter.  

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Syftet med studien var att beskriva erfarenheter av att vara närstående och 

anhörigvårdare till en person med demens. Resultatet visade att närstående till en person 

med demens upplevde känslor som utanförskap, skam, social isolering, bitterhet, ilska, 

sorg, frustation, skuld, oro, rädsla, hopplöshet och depression. Det framkom också att 

närstående hanterade förändringar genom att anta olika roller utifrån vad personen med 

demens visade för typ av förändring i sitt välbefinnande. Närstående använde sig även 

av personcentrerad vård som en copingstrategi för att hantera aggressivt beteende hos en 

person med demens. Stöd och information om sjukdomsprocessen, hur diagnos ställs 

och behandling framkom som viktiga aspekter hos närstående till en person med 

demens för att skapa möjlighet att hantera situationen på bästa sätt.  

Anhörigvårdarna i de studerade artiklarna beskrev upplevda känslor som rädsla, ångest, 

ensamhet och skuldkänslor i sin vårdande roll till en person med demens. Beroende på 

kunskap, attityd och insikt i sjukdomsförloppet hos anhörigvårdarna upplevdes det både 

positivt och negativt att vårda en person med demens. De copingstrategier som 

anhörigvårdarna använde sig av för att lättare hantera sjukdomsprocessen var bland 

annat att träna på att kommunicera, planering av aktiviteter, hjälp av utformningen av 

måltidssituationer hos personen med demens, framtidsplanering och information om 

sjukdomen och dess symtom. Det anhörigvårdarna saknade i form av stöd från olika 

stödinsatser var kontinuitet, dialog och hjälp till etiska ställningstagande. Rätt 

stödinsatser visade sig underlätta vardagen och gav anhörigvårdarna ett mer 

självständigt liv och mer tid för sig själv.   

 

4.2 Resultat diskussion 

Närståendes erfarenheter 

Att vara närstående till en person med demens beskrevs som en utmaning och 

innefattade många känslor som utanförskap, skam, social isolering, bitterhet, ilska, sorg, 
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frustation, skuld, rädsla och hopplöshet (Duxbury et al. 2013; Hutchinson et al. 2014; 

Kjällman-Alm et al. 2013). Utifrån dessa beskrivna känslor upplever författarna till 

föreliggande litteraturstudie att närstående till en person med demens har många behov 

som baseras på individens egna upplevda situation. Författarna anser att vara lyhörd för 

vilka behov som finns är grundläggande och av stor vikt för närstående till en person 

med demens. Rätt information vid rätt tidpunkt och snabbt insättande av adekvata 

stödinsatser kan hjälpa närstående genom sjukdomsprocessen och undvika att unga 

närstående till en förälder med demens ska behöva arbeta dubbla skift i väntan på 

stödinsatser som studierna Kjällman- Alm et al. (2013) och Hutchinson et al. (2014) 

visade. Detta styrks ytterligare av studien av Kjällman- Alm et al.(2013) som visade att 

stöd och information kunde hjälpa närstående att hantera psykisk påfrestning och kunde 

bidra till mer delaktighet och större förståelse för personen med demens olika 

beteenden.  

Olika beteenden som kan förekomma hos personer med demens varierar och är inte 

alltid lätt för närstående att förhålla sig till och förstå bakomliggande orsaker. 

Copingstrategier som personcentrerad vård användes i studien av Duxbury et al. (2013) 

och resulterade i att närståendes upplevelse av frustation och stress minskade vilket 

författarna anser vara en mycket positiv strategi. I studien av Helgesen et al. (2013) 

använde sig närstående till en person med demens istället av en mer aktiv roll när de 

uppmärksammat olika beteendeförändringar i dennes välbefinnande. Genom att besöka 

personen med demens vård- och omsorgsboende vid olika tidpunkter på dygnet kunde 

närstående se hur vården utfördes vid olika tillfällen. Författarna anser att en närstående 

till en person med demens inte ska behöva besöka vård- och omsorgsboendet vid flera 

tillfällen för att få en uppfattning om hur vården ges. Detta kan tyda på bristande 

kommunikation och information till den närstående där en bättre dialog och större 

delaktighet skulle kunna underlätta rollen som närstående till en person med demens 

och därigenom ses som en copingstrategi. 

 

Anhörigvårdares erfarenheter 

Att vara anhörigvårdare till en person med demens beskrevs av många som en stor 

utmaning och svårigheter att acceptera den nya situationen. Känslor som uppkom var 

frustation, stress, depression, social isolering, rädsla, ångest, ensamhet och skuldkänslor 

(Jones et al. 2014; Landmark et al. 2013; Neufeld & Kushner 2009; Shim et al. 2012; 

Shim et al. 2013). Resultaten i studierna av Shim et al. (2012) och Shim et al. (2013) 
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visade att upplevelser skiljer sig åt hos anhörigvårdare beroende på vilken kunskap och 

attityd de har. Studierna visar att anhörigvårdarna som uppfattade vårdandet mest 

positivt hade en förståelse och inställning gentemot personen med demens situation och 

utifrån dessa positiva uppfattningar kunde nya strategier utformas och vara till hjälp för 

de som upplevde vårdandet negativt för att finna mening i sin vårdande roll. Författarna 

till föreliggande litteraturstudie anser att det är viktigt att de får hjälp att hitta ett 

individuellt sätt att hantera förändringen som det innebär att vara anhörigvårdare till en 

person med demens. Detta bör göras i dialog gällande stöd och information om hur 

anhörigvårdarna hittar en individuell copingstrategi som fungerar bäst utifrån deras 

situation. Författarna anser vidare att copingstrategier är grundläggande för hur 

anhörigvårdarna hanterar sjukdomsprocessen och hittar mening i sin vårdande roll. 

Dessa strategier kan vara som Sommerlad et al. (2014) och Heather et al. (2009) 

beskrev i form av träning på att kommunicera, planering av aktiviteter, hjälp av 

utformningen av måltidssituationer hos personen med demens, framtidsplanering och 

information om sjukdomen och dess symtom. Att det var en stor brist på stöd och 

information i form av kontinuerlitet, dialog och hjälp till etiska ställningstanden till 

anhörigvårdarna framkom i studierna av Landmark et al. (2013) och Neufeld & 

Kushner (2009). Liksom studien av Neufeld & Kushner (2009) anser författarna att med 

rätt stödinsatser underlättas vardagen och psykisk påfrestning reduceras vilket ger 

anhörigvårdaren ett mer självständigt liv som är av stor vikt för dennes välbefinnande. 

Författarna anser vidare att anhörigvårdarna bör ha tillgång till avlastning samt stöd och 

information i rätt tid, vilket bör vara en självklarhet för att anhörigvårdarna ska få 

möjlighet att samla kraft och energi för att finna stryka när de möter motgångar. 

 

4.3 Diskussion av metodologiska aspekter 

Urval 

Författarna till föreliggande litteraturstudien valde att undersöka artiklarnas urval, 

bortfall och undersökningsgrupp. Ett urval i en kvalitativ studie kan innebära att välja 

enheter som består av människor, miljöer och tidpunkter som kan ha en överförbarhet 

till andra liknande situationer (Polit & Beck 2012). Beskrivningen av urval visade sig 

vara varierande i de olika artiklarna, i vissa artiklar var det svårt att utläsa vilket urval 

som användes. Två studier hade använt ett bekvämlighetsurval (Duxbury et al. 2013; 

Jones et al. 2014). Bekvämlighetsurval betyder att man subjektivt väljer individer utan 

annan tanke än att det ska vara så lätta som möjligt att få tag i. Frågan som förblir 
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obesvarad är hur de utvalda individerna liknar den bakomliggande population där 

resultaten ska tillämpas. Man kan säga att det inte alltid är rätt personer som har frågats 

gällande studiens syfte som ska besvaras och därför kan man inte alltid använda deras 

resultat i praktiken (Polit & Beck 2012). Flera andra studier använde ändamålsenligt 

urval (Helgesen et al. 2013; Hutchinson et al. 2014; Jones et al. 2014) som betyder att 

man undersöker en bestämd grupp som delar vissa karakteristika, till exempel att de 

genomgår eller har genomgått upplevelser om det fenomen som forskaren valt att 

studera (Polit & Beck 2012). Författarna tolkar även studien av Reamy et al. (2013) 

som ett ändamålsenligt urval utifrån inklusionskriterierna. Shim et al. (2012) och 

Sommerlad et al. (2014) använder sig av randomiserat urval. Randomiserat urval 

innebär att en individ har samma möjlighet att bli utvald i en population. Genom att 

använda randomiserat urval ökar trovärdigheten att resultatet kan vara representativt för 

populationen (Polit & Beck 2012). Snöbollsurval används i studien av Shim et al. 

(2013) och är ett icke- slumpmässigt urval där man genom redan valda individer får 

förslag på andra personer som har kunskaper eller erfarenheter inom det specifika 

området och dessa tas då med i urvalet (Polit & Beck 2012). 

 

Bortfall 

Beroende på studiens metod innebär bortfall olika stora problem. Forskaren bör alltid 

diskutera bortfallet och analysera hur detta kan ha påverkat resultatet av studien, vilket 

ofta förekommer i artikelns diskussionsavsnitt (Polit & Beck 2012). I litteraturstudiens 

artiklar angavs bortfallen tydligt i sex artiklar (Duxbury et al. 2013; Landmark et al. 

2013; Reamy et al. 2013; Shim et al. 2012; Shim et al. 2013; Sommerlad et al. 2014). 

Orsakerna var oftast var på grund av dödsfall, att de tillfrågade inte kom till 

intervjutillfället, för lite intervjumaterial eller att anhörigvårdarna inte var den primära 

vårdgivaren längre. I resterande artiklar var bortfallet inte beskrivet. Det kan vara 

möjligt att de undersökta artiklarnas resultat har påverkats av sitt bortfall men det är 

inget författarna ansåg vara anmärkningsvärt då det tydligt framgått vad de granskade 

artiklarna varit ute efter och vad de kommit fram till. 

 

Undersökningsgrupp 

I litteraturstudiens artiklar beskrevs undersökningsgruppen tydligt och dess 

sammansättning i de flesta artiklar. I fem av artiklarna innehöll undersökningsgruppen 

familjemedlemmar som make, maka, son, dotter eller annan släkting (Duxbury et al. 
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2013; Heather et al. 2009; Helgesen et al. 2013; Landmark et al. 2013; Sommerlad et 

al. 2014). I studierna av Shim et al. (2012) och Shim et al. (2013) innehöll 

undersökningsgruppen män och fruar och i studien av Reamy et al. (2013) beskrev de 

undersökningsgruppen som män och kvinnor men det var otydligt beskrivet vilken 

relation de hade till personen med demens. Likaså studien av Jones et al. (2013) beskrev 

undersökningsgruppen otydligt, det enda författarna uppfattade var att de handlade om 

anhörigvårdare. Neufeld & Kushner (2009) undersökte män och söner samt resterande 

två artiklar innefattade undersökningsgruppen unga närstående till en förälder med 

demens (Hutchinson et al. 2014; Kjällman- Alm et al. 2013). 

 

4.4 Metoddiskussion 

Författarna till föreliggande litteraturstudie valde en beskrivande design med kvalitativ 

ansats som syftar till att beskriva eller tolka ett fenomen, en erfarenhet eller upplevelse. 

Att analysera kvalitativ data innebär att göra en mängd text begriplig och kvalitativa 

studier ger utrymme för författarna att själva tolka insamlad data (Polit & Beck 2012). 

Detta var en fördel i studien då syftet var att beskriva erfarenheter av att vara närstående 

och anhörigvårdare till en person med demens. Att utesluta kvantitativa studier kan 

resultera i brister i litteraturstudiens resultat. Författarna anser dock att inkludering av 

kvantitativa studier skulle göra det svårt att koppla samman med erfarenheter.  

Vid sökningen av artiklar kan det vara möjligt att andra kombinationer av sökord gett 

mer adekvata träffar men författarna var nöjda med utslaget av valda studerade artiklar. 

Trots att sökorden gav lämpliga utslag av artiklar gentemot studiens syfte och 

frågeställning, gjorde författarna manuell sökning på tre artiklar från valda studiers 

referenslista då författarna hittade intressanta artiklar de ville ha med i litteraturstudien 

och som svarade till studiens syfte och frågeställning. Sökorden relatives och kin står 

för släkting/ familjemedlem och family caregivers står för anhörigvårdare. Eftersom 

närstående inte bara står för en släkting eller familjemedlem utan kan även vara annan 

vän eller tillexempel granne, så valde författarna ändå dessa sökord då utslaget gav 

adekvata träffar utifrån närståendes erfarenheter. Genom att författarna använt många 

breda sökord men med avgränsningar har användbara artiklar funnits som svarat till 

studiens syfte och frågeställning samt lämpliga databaser har används för att hitta 

aktuell forskning inom området. Författarna har använt två databaser, Cinahl och 

Pubmed, vilket kan ses som en svaghet då det finns fler databaser att tillgå. Författarna 

ansåg sig nöjd med kvantiteten av insamlat material. Att enbart inkludera artiklar som 
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fanns tillgängliga gratis och i fulltext gör att det finns en risk för att användbart material 

fallit bort. Studierna var skrivna på engelska, vilket gör att det finns en risk för 

feltolkningar om studiernas innehåll och om innehållet omfattade närstående eller 

anhörigvårdare. De studier som valts ut har varit aktuella, det vill säga inte äldre än fem 

år samt att det har funnits en geografisk spridning bland studierna vilket kan styrka 

resultatet. 

 

4.5 Kliniska implikationer för omvårdnad och förslag till fortsatt forskning 

Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att närstående och anhörigvårdare är 

en stor resurs i vårdkedjan och utan dem skulle trycket på sjukvården och vård- och 

omsorgsboende öka kraftigt. Upplevelserna av att vara närstående eller anhörigvårdare 

till en person med demens är varierande där flera faktorer spelar in och utifrån dessa 

faktorer kan det upplevas som antingen positivt eller negativt att vara närstående eller 

anhörigvårdare till en person med demens. Stöd och information framkommer tydligt 

som ett område där det finns stora brister men också goda möjligheter till förbättring. 

Författarna anser att hälso- och sjukvården har ett stort ansvar och det är av stor vikt att 

tidigt ge individanpassad information, eventuellt vid flera tillfällen, och diskutera olika 

möjligheter av stödinsatser som finns att tillgå samt hur man kommer i kontakt med 

dessa stödinsatser. Författarna anser också att närstående och anhörigvårdare är 

värdefulla resurser som hälso- och sjukvården lätt glömmer bort. Många närstående 

eller anhörigvårdare hör till den äldre generationen och kanske själva har ålderskrämpor 

eller andra sjukdomar vilket kan göra att omsorgen av personen med demens kan 

upplevas tyngre. Författarna anser vidare att närstående eller anhörigvårdarens hälsa 

måste även den uppmärksammas och förbättras om den är dålig eller bevaras om den är 

god. Att se över närstående eller anhörigvårdares hälsa och välbefinnande kan vara 

avgörande för hela vårdkedjan. 

Genom denna litteraturstudie anser sig författarna ha ökat sin egen förståelse för 

närstående och anhörigvårdare till en person med demens och kommer att ha med sig 

dessa kunskaper i den framtida professionen. Som sjuksköterska är det viktigt att ha 

kunskap om behoven och erfarenheterna närstående och anhörigvårdare till en person 

med demens kan ha, för att i mötet uppmärksamma och bidra till att närstående och 

anhörigvårdare får den hjälp och stöd de behöver för att bibehålla deras hälsa och 

välbefinnande. Inom några år kommer en ökning av antalet personer med demens ske i 

Sverige och därav måste kunskapen inom hälso- och sjukvården bli bättre inom 
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områdena demensvård, närståendevård och anhörigvård. Vidare forskning inom dessa 

områden skulle generera att kunskapen ökade ytterligare och kan skapa en möjlighet till 

bättre samarbete mellan sjukvården, närstående och anhörigvårdare. Vården bör 

individanpassas och sättas in i tid samt stöd och information är av stor vikt för att ha 

möjlighet att på bästa sätt möta behoven hos närstående och anhörigvårdare 

 

4.6 Slutsats 

Litteraturstudien visade att det fanns stora problemområden som omfattar både psykiska 

besvär hos närstående och anhörigvårdare och svårigheter att hantera förändringar hos 

en person med demens. Sammanfattningsvis identifierades behovet av stöd och 

information som en stor del för att hantera just psykiska besvär hos närstående och 

anhörigvårdare samt för att hantera förändringar hos en person med demens. Stöd och 

information är därför viktigt för att närstående och anhörigvårdare ska finna mening i 

sin roll samt för att själva känna livskvalité och välbefinnande. Avslutningsvis 

resulterade litteraturstudien i att närstående och anhörigvårdare har en stor del i 

personen med demens liv och är en viktig resurs för hela vårdkedjan.  
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Bilaga 1. Översikt av granskade artiklar 

 

Författare, 

år & land 

Titel Design Undersökningsgrupp Datainsamling Dataanalys 

Duxburgy, 

Puldford, 

Hadi & 

Sykes. 

(2013) 

England 

Staff and 

relatives 

perspectives 

on the 

aggressive 

behavior of 

older people 

with dementia 

in residential 

care: a 

qualitative 

study 

Undersökande 8 närstående Semi 

strukturerade 

videoinspelade 

intervjuer 

Transkriberad, 

analyserad 

med teman & 

kategorier  

Heather, 

Keller, 

Edward & 

Carly. 

(2009) 

Canada 

Mealtime 

experience of 

families with 

dementia 

Beskrivande  23 anhörigvårdare Ljudinspelade 

semistrukturerade 

intervjuer 

Transkriberad 

med kodning 

& kategorier 

Helgesen, 

Larsson & 

Athlin. 

(2013) 
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How do 

relatives of 

persons with 

dementia 

experience 

their role in 

the patient 

participation 

process in 

special care 

units? 

Undersökande 12 närstående Ljudinspelade 

intervjuer 

Transkriberad 

med kodning 

& kategorier  

Hutchinson, 

Roberts, 

Kurrle & 

Daly. 

 (2014) 

Australien 

The 

emotional 

well-being of 

young people 

having a 

parent with 

younger onset 

dementia 

Undersökande 12 närstående Semistrukturerade 

inspelade 

djupintervjuer 

Transkriberad, 

analyserad 

med teman & 

kodning 

Jones, 

Edwards & 

Hounsome. 
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England 

Qualitative 

Exploration 

of the 

Suitability of 
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Based 

Intersuments 

Beskrivande 8 anhörigvårdare Ljudinspelade 

semistrukturerade 

intervjuer 

Transkriberad 

& analyserad 

med koder, 

kategorier & 

teman  
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with 
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Kjällman-
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Norbergh & 

Hellzen. 

(2013) 
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What it 

means to be 

an adult child 
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Beskrivande 9 närstående Ljudinspelade 

öppna intervjuer 
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Landmark, 

Svenkerud- 

Asagaard & 

Fagerström. 

(2013) 

Norge 

“To be stuck 
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qualitative 

study of 
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experiences 
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suffers living 

at home and 

need for 

support 

Undersökande 
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beskrivande 

10 anhörigvårdare Videoinspelade 

intervjuer 

Transkriberad, 

analyserad 

med koder & 

kategorier 

Neufeld & 

Kushner. 

(2009)  

Canada 

Men family 

caregivers 

experience of 

nonsupportive 

interactions: 

context and 

expectations 

Undersökande 34 manliga 

anhörigvårdare 

Ljudinspelade 

intervjuer & 

gruppdiskussioner 

Transkriberad 

med teman & 

citat 

Reamy, 

Kyungmin, 

Steven, 

Zarit & 

Carol.  

(2013) 

USA 

Values and 
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caregivers 
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Davis. 
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USA 
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analysis of 
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spousal 

caregivers of 
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and positive 

experiences 

Shim, 

Barroso, 

Gillis & 

Davis. 

 (2013) 

USA 

Finding 

meaning in 

caring for a 

spouse with 

dementia 

Beskrivande 12 anhörigvårdare Semistrukturerade 

ljudinspelade 

intervjuer 

Transkriberad 

innehållsanalys 

på temanivå  

Sommerlad, 

Manela, 

Cooper, 

Rapaport & 

Livingston. 

(2014) 

England 

START 

(strategies for 

relatives) 

coping 

strategy for 

family carers 

of adults with 

dementia: 

qualitative 

study of 

participants 

views about 

the 

intervention 

Undersökande 75 anhörigvårdare Frågeformulär 

& intervjuer 

Transkriberad 

& analyserad 

med koder, 

teman & 

kategorier 

 

 

 

Bilaga 2. Översikt av granskade artiklarnas syfte och resultat 

 

Författare Syfte Resultat 

Duxbury et al. (2013) Att undersöka närståendes 

uppfattning gällande orsakerna till 

och de mest effektiva sätten att 

hantera aggressivt beteende hos 

personer med demens på vård- 

och omsorgsboende.   

Närstående var samstämmiga i att 

tillämpa ett personcentrerat 

tillvägagångssätt vid hantering av 

aggression så som avledning 

istället för medicinering. Detta 

upplevdes som en utmaning.  

Heather et al. (2009) Att beskriva anhörigvårdarens 

uppfattning om måltidssituationer 

hos personer med demens. 

Anhörigvårdarna identifierade 

många beteendeförändringar vid 

måltiderna och strategier 

framkom över hur dessa kunde 

hanteras och anpassas. 

Helgesen et al. (2013) Att undersöka närståendes roll 

och upplevelse av personer med 

demens delaktighet i sin vård på 

omsorgsboende med fokus på 

vardagslivet. 

De närstående upplevde att de 

spelade flera roller beroende på 

vad personen med demens 

behövde för att säkra trygghet, 

värdighet och välbefinnandet. 
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Hutchinson et al. (2014) Att undersöka unga närståendes 

erfarenheter av att ha en förälder 

som insjuknat i demens tidigt i 

livet. 

Fyra huvudtemat identifierades 

utifrån närståendes erfarenheter: 

den emotionella bördan av att 

vårda, hålla ihop familjen, sorg 

och förlust samt psykisk 

påfrestning. 

Jones et al. (2014) Att beskriva aspekter som 

påverkat anhörigvårdares 

livskvalitet i vårdandet av en 

person med demens och att 

identifiera om förmågor baserade 

på frågeformulär är passande i 

mätningen av anhörigvårdares 

livskvalitet.  

Fyra teman identifierades utifrån 

anhörigvårdarens erfarenheter: 

socialt nätverk och relationer, 

interaktioner med vårdpersonal, 

social service och demensförening 

samt erkännande av roller och tid 

för sig själv.  

Kjällman-Alm et al. (2013) Att beskriva vad det innefattade 

att vara närstående till en förälder 

med demens för att se vilka 

specifika behov som framkom. 

Det framkom att de närstående 

hade behov av stöd under en viss 

tid för att anpassa sig och 

acceptera att de förlorat en 

förälder som fortfarande var vid 

liv. Information om 

sjukdomsprocessen samt ställa 

diagnos och behandling var av 

stor vikt för att få en förståelse för 

beteenden och behov föräldern 

hade. 

Landmark et al (2013). Att undersöka och beskriva 

anhörigvårdares erfarenheter av 

att leva med en person med 

demens och vilka behov av stöd 

anhörigvårdarna har. 

Tre huvudteman identifierades 

utifrån anhörigvårdares 

erfarenheter: att vara fast i en 

situation som är svår att lämna, att 

personen med demens värdighet 

hotas och känsla av maktlöshet i 

relation till hemtjänstens service 

som upplevdes splittrad, samt 

bristande i kontinuitet och dialog. 

 

 

Neufeld & Kushner (2009). Att undersöka mäns uppfattning 

av att vara anhörigvårdare till en 

person med demens och att 

erhålla stöd eller icke stöd genom 

samspel i relationer med övrig 

släkt, vänner eller professionella 

vårdgivare. 

Det männen upplevde som dåligt 

stöd inkluderade avsaknad av 

orientering i den vårdgivande 

situationen, otillfredsställande 

länk till stöd inrättning, uteblivet 

stöd och sårande interaktioner. 

Reamy et al. (2013)  Att undersöka hur 

anhörigvårdarnas uppfattning om 

värdet av personer med demens 

värderingar var över tid och hur 

dessa förändrades samt relaterade 

till anhörigvårdarens 

välbefinnande. 

Anhörigvårdarna sympatiserade 

mindre över tid relaterat till 

personen med demens 

värderingar. Detta berodde på 

personen med demens förmåga att 

fatta beslut och i vilket 

sjukdomsstadie personen befann 
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sig i. 

Shim et al. (2012)  Att undersöka hur erfarenheter 

skiljer sig mellan anhörigvårdare i 

vårdandet av en person med 

demens. 

Tre grupper identifierades utifrån 

sin beskrivna upplevelse av att 

vara anhörigvårdare. En negativ, 

en ambivalent och en positiv 

grupp. 

Shim et al. (2013) Att beskriva hur anhörigvårdare 

till en person med demens fann 

mening i sin vårderfarenhet och 

om det fanns insikter och 

strategier som kunde vara till 

hjälp för andra anhörigvårdare 

som kämpade för att finna mening 

i sin vårdande roll. 

Anhörigvårdarna antog en attityd 

som gjorde vårdandet 

meningsfullt genom hopp och 

kärlek för personen med demens 

och fann styrka från tidigare 

utmaningar. Det genererade 

möjlighet att förändra sin egen 

syn på livet och gav dem 

erfarenheter, sinnesfrid och 

personlig mognad vilket kunde 

delge andra anhörigvårdare och 

samma strategier skulle eventuellt 

kunna användas. 

Sommarlad et al. (2014) Att undersöka erfarenheter av att 

vara anhörigvårdare till en person 

med demens och att utvärdera om 

den tilldelade manualen som 

baseras på copingstrategier 

reducerade känslomässiga 

symtom hos anhörigvårdarna.  

Anhörigvårdarna uppgav att de 

använt sig av en eller flera 

copingstrategier från den 

tilldelade manualen utifrån sitt 

eget behov.  

 

 

Bilaga 3. Metodologiska aspekter 

 

Författare Urval/ bortfall/ undersökningsgrupp 

Duxbury et al. (2013) Bekvämlighetsurval användes. Bortfall av två som 

inte kom till intervjun. Åtta närstående deltog varav 

fem kvinnor och tre män som innefattade både, 

make, maka, partner, dotter, svärson och 

brorsdotter/systerdotter.  

Heather et al. (2009) Inget urval eller bortfall beskrivet. 23 

anhörigvårdare deltog varav 15 kvinnor och åtta män 

ingick i studien. 65% var gifta, 35% var barn och 

26% av deltagarna var inte bosatt med personen med 

demens.  

Helgesen et al. (2013) Ändamålsenligt urval. Bortfall ej beskrivet. 12 

närstående deltog varav två män och tre fruar, tre 

söner, två döttrar, en styvdotter och en 

brorsdotter/systerdotter med åldrar mellan 40-82 år.  

Hutchinson et al. (2014) Ändamålsenligt urval. Bortfall ej beskrivet. 12 unga 

närstående deltog i studien, 11 flickor och en pojke, 

med åldrar mellan 19-33 år.  
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Jones et al. (2014)  Bekvämlighetsurval och ändamålsenligt urval. 

Bortfall beskrevs ej. Åtta anhörigvårdare.  

Kjällman- Alm et al. (2013) Urval ej beskrivet. Bortfall av 11 personer som inte 

svarade på tillfrågan. Deltagarna var 9 stycken 

närstående till en person med demens, varav åtta 

kvinnor och en man med åldrarna 35-65 år. 

Landmark et al. (2013) Urval beskrevs otydligt. Bortfall av två 

anhörigvårdare som inte kom till intervjun.10 

anhörigvårdare varav 8 familjer deltog. 2 söner, 7 

döttrar och en svärdotter ingick i studien med åldrar 

mellan 38-63 år.  

Neufeld & Kushner (2009) Inget urval eller bortfall är beskrivet. 34 manliga 

anhörigvårdare deltog. 24 makar mellan 63-89 år 

och 10 söner mellan 45-65 år.  

Reamy et al. (2013) Ändamålsenligt urval. 198 anhörigvårdare 

tillfrågades, både män och kvinnor med en ålder 

mellan 30-90 år. Bortfall berodde på dödsfall 

antingen hos anhörigvårdaren eller personen med 

demens, eller att personen med demens flyttat till 

vård- och omsorgsboende.   

Shim et al. (2012) Randomiserat urval. Bortfall av tre berodde på att 

maken/makan dog och en på grund av för lite 

intervjumaterial. 21 anhörigvårdare deltog varav 16 

fruar och 5 män med medelålder på 71 år.  

Shim et al. (2013) Snöbollsurval och de som svarat ja till att delta i 

studien per brev. Bortfall av en anhörigvårdare 

gjordes på grund av att den inte längre var den 

primära vårdgivaren.12 anhörigvårdare deltog som 

var make/maka och bodde tillsammans med 

personen med demens. 

Sommerlad et al. (2014) Randomiserat urval. Bortfall på 57 personer på 

grund av att de bland annat drog sig ur studien, inte 

gick att nå vid uppföljningen eller annan orsak. 49 

kvinnor och 26 män deltog varav 31 make/maka, 34 

barn och 10 annan närstående. Åldrarna var mellan 

18-85 år. 

 


