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SAMMANFATTNING
Bakgrund: Det är vanligt att personer med Alzheimer bor kvar längre i hemmet med stöd och
omvårdnad av en anhörigvårdare. Anhörigvårdare till personer med Alzheimer utgör en sårbar
grupp och därför är det viktigt att sjuksköterskan har kunskap om hur anhörigvårdare upplever
och hanterar sin situation.
Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva anhörigvårdares upplevelser av att vårda en
person med Alzheimer och att beskriva vilka strategier anhörigvårdare har för att hantera sin
situation, samt att beskriva de inkluderade artiklarnas datainsamlingsmetod.
Metod: En systematisk sökning i databaserna Cinahl och Pubmed genomfördes, vilket ledde
fram till 11 artiklar som inkluderades i resultatet.
Resultat: Anhörigvårdare till personer med Alzheimer beskrev en påfrestande och utsatt
situation där symtom som stress, ångest, sömnsvårigheter och depression framkom.
Anhörigvårdare använde olika strategier för att hantera sin situation, exempelvis att ägna sig
åt fritidsintressen och religionsutövning.
Slutsats: Litteraturstudien visar att anhörigvårdare till personer med Alzheimer är en utsatt
och sårbar grupp. Depression, sömnsvårigheter och psykisk påfrestning förekommer. Genom
att känna till deras upplevda känslor och påfrestningar kan sjuksköterskan bättre stötta och
förebygga ohälsa eller identifiera tecken på negativ påverkan på dessa människors hälsa. Hur
man som anhörigvårdare hanterar sin situation är individuell, men emotions- och
problemfokuserade samt meningsskapande copingstrategier används i större utsträckning.

Nyckelord: Alzheimers sjukdom, anhörigvårdare, coping, upplevelse

ABSTRACT
Background: Its common today for persons with Alzheimer`s disease to live in their homes
for a longer period of time with support and care of a primary caregiver. Primary caregivers to
persons with Alzheimer´s disease are a vulnerable group of people and therefore it´s
important for the nurse to have knowledge about how they cope with and experience their
situation.
Aim: The aim of this literature review was to describe the experiences of caregivers of
persons with Alzheimer disease and also, to review the included articles method of collecting
data.
Method: A systematic review, using the databases Cinahl and Pubmed to find the articles was
performed. The systematic research lead to 11 articles that was included in the present review.
Result: Primary caregivers to persons with Alzheimer´s disease described an exposed and
vulnerable situation. Stress, anxiety, sleeping difficulties and depression was described among
them. Primary caregivers used a variety of strategies to cope with their situation, for example
they engaged in hobbies or prayed.
Conclusion: This literature review shows that primary caregivers to persons with Alzheimer´s
disease are a vulnerable and exposed group of people. Depression, sleeping difficulties and
over all psychological burden was described. If the nurse knows about how this groups
experiences and their burden, she can support and foresee illness among them. Primary
caregivers use different and individual coping strategies to handle their situation, but
emotional- problemfocused and sense making copingstrategies are used more often.

Keywords: Alzheimer´s disease, caregiver, coping, experience
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1. INTRODUKTION
1.1 Alzheimer
Alzheimer tillhör gruppen folksjukdomar och räknas till de primärdegenerativa
demenssjukdomarna. Uppskattningsvis lever 150 000 svenskar med diagnosen Alzheimer och
20 000 personer insjuknar årligen. Sjukdomen har ett utdraget och progredierande förlopp på
5-10 år. Uppkomsten är delvis okänd, men den formen av sjukdomen med tidigare debut har
vissa genetiska förklaringar (Allgulander 2014). Alzheimer börjar ofta smygande med
försämrat närminne och svårigheter att utföra enklare sysslor. Passivitet och bristande intresse
är ytterligare symptom på försämring. Efter några år av framskridandet kan
omvårdnadsbehovet öka och man kan drabbas av försämrade kroppsfunktioner,
immobilisering, inkontinens, förändringar i kommunikationsförmåga eller epilepsi (Ekman et
al. 2007).
Alzheimers sjukdom kallas ibland för ”de anhörigas sjukdom”. Anhörigvårdare glömmer ofta
bort sina egna fysiska-, psykiska- och sociala behov, vilket på sikt kan leda till ohälsa. Stöd
till anhöriga är viktigt för att förebygga ohälsa, utmattning och depression (Allgulander 2014).
1.2 Anhörigvårdare
Gruppen sjuka äldre är en växande grupp och landstingen bör utöka specialist- och
allmänsjukvården för att möta det ökade behovet och ge vård på lika villkor, oavsett vilket län
man vårdas i enligt en rapport från Socialstyrelsen. Antalet sjukvårdsbesök hemma hos sjuka
äldre personer bör ökas och riktade vårdprogram till speciella vårdgrupper bör användas i
större utsträckning för att komplettera de befintliga avlastningsplatserna på korttidsboenden.
För att underlätta för anhörigvårdare samt ge förutsättningar för att de sjuka äldre ska kunna
bo hemma så länge som möjligt så behövs dessa insatser och resurser (Socialstyrelsen 2002).
Det finns olika stödformer som kan erbjudas anhörigvårdare (Socialstyrelsen 2002).
Dagverksamhet är en stödform som syftar till att ge anhörigvårdaren möjlighet till avlösning
ett par dagar i veckan, då den sjuka personen erbjuds sysselsättning och social samvaro.
En annan form av avlastning är korttidsboende, det innebär vanligen att den sjuka personen
vistas på ett särskilt boende inom kommunen, en till två veckor med den tillsyn och
omvårdnad som krävs, för att anhörigvårdaren ska få möjlighet till vila och återhämtning.
Hemtjänst ger anhörigvårdaren stöd genom avlösning i hemmet, vilket kan innebära hjälp
med vissa hushållssysslor och hjälp vid personlig omvårdnad av den sjuka personen.
Insatserna beviljas av en biståndshandläggare inom kommunen och varierar stort från fall till
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fall, enligt rapporten från Socialstyrelsen. En annan form av stöd är avlösning i hemmet, som
innebär att en person från kommunens hemtjänst eller motsvarande organisation kommer hem
och övertar vårdansvaret ett par timmar per vecka, så att anhörigvårdaren kan utföra
aktiviteter utanför hemmet. Övriga former av stöd är hjälpmedel, såsom rullstol, rollator och
sänglyft eller bostadsanpassning såsom ramper, hiss, ombyggnation av badrum och
borttagande av trösklar (Socialstyrelsen 2002).
Ett kombinationsprogram utformat av Socialstyrelsen innehåller utbildning, psykosocialt stöd
samt varierande typer av färdighetsträning och har visat sig kunna minska den upplevda
belastningen och depressionssymtomen hos anhörigvårdare. Det har även kunnat minska
beteendeförändringen hos äldre med demenssjukdom. Programmet utförs vanligtvis i grupp
av personer som är utbildade i att ge stöd i ämnet, vid ett flertal tillfällen under en period. De
anhöriga får rådgivning och praktisk träning i hur de kan hantera krävande situationer och
beteenden, vilket även kan hjälpa dem att hantera sin stress (Socialstyrelsen 2012).
Anhörigvårdare till personer med stroke berättade i tidigare studier att de tvingats ge upp sitt
arbete eller gå ned i arbetstid samt att deras sociala liv försämrats vilket ledde till sämre
självkänsla hos dem. De uppgav också att de var oroliga och rädda för att personen de vårdade
skulle försämras eller skadas, att de själva skulle bli sjuka eller oförmögna att fortsätta vårda
den sjuka personen och att deras ekonomi inte skulle räcka till. Ett stort orosmoment var
också alla besök hos olika instanser inom vården, vilket var både påfrestande och kostsamt.
Anhörigvårdare upplevde det som särskilt påfrestande när den sjuka personen hade
humörsvängningar. Flera uttryckte också att de var utbrända eller på väg att bli det, och att
man i början av vårdandet klarade av sin situation bättre men med tiden blev det allt svårare.
Vissa beskrev dock sin roll som anhörigvårdare som ett privilegium och uttryckte tacksamhet
över att de fick möjlighet att vårda den sjuka personen (Cecil et al. 2012).
Anhörigvårdare till personer med demens i en fokusgruppsstudie beskrev att ett övertagande
av ansvar genomfördes när den sjuka personen inte längre kunde vara självständig. Flera
anhörigvårdare sa att det kändes som en ära att bli utsedd till beslutsfattare i sin förälders
ställe, men också att det fanns svårigheter med att bli förälder åt sin egen förälder. Andra
berättade att den dementa personen till en början varit med på det som arrangerats för dem
med exempelvis vårdboende men att när tiden var inne så ville de inte längre det, vilket ledde
till en utdragen konflikt. Anhörigvårdare beskrev också att de försökte ta hänsyn till den
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dementa personens vilja, behov och önskningar med tanke på det liv den sjuka personen levt
(Elliot et al. 2009).
En studie på anhörigvårdare till personer med olika typer av demens visade att den etiska
aspekten var viktig att ta hänsyn till när sjukvård och anhörigvårdare kommunicerade.
Anhörigvårdares vilja att vårda den sjuka personen kunde bottna i en outtalad känsla av skuld
och en känsla av att man var tvungen att göra det som förväntades av en eller vad man själv
ansåg vara enligt norm i liknande situationer. Reprocitetsprincipen kunde styra
anhörigvårdares handlingar och på sikt leda till en ökad börda för anhörigvårdare (Hughes et
al. 2002).

För att hantera sin upplevda påfrestning använde sig anhörigvårdare till personer med psykisk
sjukdom av olika copingstrategier, bland annat religionsutövande. Känslor som ensamhet,
hopplöshet och meningslöshet kunde reduceras genom att be och vissa anhörigvårdare kände
sig positiva till vårdandet och hittade en mening med att just de hade drabbats med hjälp av
sin religion. Flera uppgav dock att de saknade stöd samt att det saknades information och
utbildning till både anhörigvårdare och sjukvårdspersonal. Det framkom också att de ansåg
sig bli stigmatiserade relaterat till den sjuka personens diagnos som var schizofreni.
Anhörigvårdare uppgav att deras egen hälsa utgjorde ett orosmoment, flera berättade att de
blivit sjuka till följd av påfrestningen och behövde uppsöka vård allt oftare (Saunders 2012).
I Ones et al. (2005) studie har man jämfört upplevelsen av välmående hos anhörigvårdande
mödrar till sjuka barn respektive mödrar till friska barn. Det visade sig att mödrar till sjuka
barn i högre grad upplevde försämrat välmående och var mer deprimerade jämfört med
mödrarna till de friska barnen. Upplevd ångest skiljde sig inte nämnvärt mellan mödrarna,
däremot fanns ett positivt samband mellan lägre upplevt välmående och depression.
Longacre et al. (2014) har undersökt huruvida anhörigvårdare till personer med cancer får
möjlighet att välja om de vill vårda den sjuka personen eller inte, och hur detta påverkar
graden av upplevd stress hos dessa individer. Många av anhörigvårdarna uttryckte en hög
grad av upplevd stress och att vårdandet kändes som en börda. Fler än hälften av deltagarna i
studien ansåg dock att de hade haft möjlighet att välja om de ville anta rollen som
anhörigvårdare eller inte. De som i lägre grad ansåg att de hade haft en valmöjlighet upplevde
också en högre grad av stress. En annan studie visar att anhörigvårdare ofta led av
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sömnrubbningar och att minskad eller störd sömn medförde högre grad av upplevd
utmattning, fatigue. Det fanns även ett positivt samband mellan sömnkvalités och välmående.
En tredjedel av deltagarna i studien uppgav att de led av måttliga till stora sömnproblem
(Pawl et al. 2013).
1.3 Sjuksköterskans ansvar
För att sjuksköterskan ska kunna stötta anhörigvårdare till personer med Alzheimer är det
viktigt att uppmärksamma och hjälpa dessa individer i god tid för att förebygga depression,
sömnsvårigheter och eventuellt andra svårigheter samt att sjuksköterskan vågar ta upp ämnet
med anhörigvårdaren. Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska ska
sjuksköterskan ha kunskaper i att kommunicera med patienter och anhöriga på ett respektfullt
sätt samt vara lyhörd och empatisk i mötet med dessa individer. Genom att skapa en trygg
miljö och ha ett fördomsfritt bemötande ger sjuksköterskan anhörigvårdaren förutsättningar
för att uttrycka sitt behov av stöd (Socialstyrelsen 2005, Socialstyrelsen 2012). Enligt ICN:s
etiska kod för sjuksköterskor ska sjuksköterskan när det gäller fördelning av resurser samt
tillgång till hälso- och sjukvård och andra vård- och omsorgstjänster, arbeta för likvärdighet
och rättvisa (ICN 2012).
1.4 Begreppsdefinitioner
Anhörig - En anhörig definieras som en person som vårdar eller stödjer en närstående
(Socialstyrelsen 2005). I denna litteraturstudie menar författarna att anhörigvårdare innebär en
person som vårdar en person med Alzheimer. Det kan alltså vara ett vuxet barn till den sjuka
personen, ett syskon eller en annan släkting men även en nära vän som tar rollen som
anhörigvårdare.
Upplevelse - Ordet upplevelse kan innefatta såväl positiva som negativa händelser, men även
känslor av lust eller olust (Malmgren 2009).
1.5 Lazarus copingteori
Richard Lazarus teori om copingstrategier kan kopplas samman med litteraturstudiens syfte.
Teorin innebär att individen besitter resurser för att använda olika copingstrategier, vilka kan
användas för att hantera stressfyllda och påfrestande situationer. Problemfokuserad coping
innebär att fokusera på att lösa ett problem för att förändra situationen och kan tillämpas när
ett problem är möjligt att lösa. Emotionsfokuserad coping syftar till att förändra upplevelsen
av en situation, det kan innebära att reducera en känsla för att lättare hantera en situation.
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Meningsskapande coping lägger fokus på att finna en positiv mening eller att se situationen ur
ett annat perspektiv. En sjuksköterska som vet vilka strategier som används av anhörigvårdare
i olika påfrestande situationer har lättare att skapa en förståelse för individen i mötet med
patienter och anhöriga och ge dem ett bra bemötande (Kalfoss 2011).
Omvårdnaden bärande begrepp återfinns i den valda teorimodellen, enligt Lazarus kan
individen genom att använda copingstrategier, minska sin upplevda stress för att bevara och
upprätthålla hälsa. En stor del i vårdandet är kommunikation, vilket innebär att individen, det
vill säga sjuksköterskan bör tänka på formuleringar för att informationsutbytet skall få en
relevant innebörd. Individen bör som människa vara medveten om sina egna och andra
personers olika copingstrategier för att hantera krävande situationer. Lazarus menar att miljön
och individen påverkar varandra i ett samspel. Miljöfaktorer och personliga faktorer ligger till
grund för den vidare bedömning som individen gör (Kalfoss 2011).
1.6 Problemformulering
Att vara anhörigvårdare till en person med långvarig eller obotlig sjukdom kan vara
påfrestande och kan innebära att den som vårdar drabbas både psykiskt och fysiskt. Livet
förändras och uppoffringar som att ge upp sitt jobb, sina vänner och att tvingas sluta delta i
sociala sammanhang är något som anhörigvårdare upplever. Den egna hälsan kan påverkas
negativt med depression, utmattning och sömnsvårigheter som följd. Känslor av oro, stress,
ensamhet, hopplöshet och meningslöshet är också något som kan höra en anhörigvårdares
vardag till. Personer som har diagnostiserats med Alzheimer är i behov av stöd och personlig
omvårdnad i varierande omfattning och kan bo kvar i hemmet med tillsyn och omvårdnad av
en anhörig. Författarnas uppfattning är att det idag saknas en sammanställning av vad
anhörigvårdare till personer med Alzheimer är i behov av för stöd från allmänsjuksköterskan.
Det är av betydelse att sjuksköterskan fångar upp dessa individer i tid för att undvika och
förebygga ohälsa hos dem. Det ingår i sjuksköterskans profession att ge både patienter och
anhöriga relevant och tillfredsställande information och stöd. Det behövs en sammanställning
av hur anhörigvårdare upplever sin situation samt vilket stöd de är i behov av, för att öka
sjuksköterskans kunskap och förståelse i mötet med dessa individer.
1.7 Syfte
Syftet med litteraturstudien var att beskriva anhörigas upplevelser av att vårda en person med
Alzheimer och att beskriva vilka strategier anhörigvårdare har för att hantera sin situation
samt att beskriva de inkluderade artiklarnas datainsamlingsmetod.
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1.8 Frågeställningar
1. Hur beskriver anhörigvårdare sin upplevelse av att vårda en person med Alzheimer?
2. Vilka copingstrategier har anhörigvårdare för att hantera sin situation?
3. Vilken datainsamlingsmetod har de inkluderade artiklarna?

2. METOD
2.1 Design
Föreliggande litteraturstudie har en deskriptiv design vilket syftar till att sammanställa
tidigare forskning inom området (Polit & Beck 2012).
2.2 Databaser
För att få en överskådlig bild av den forskning som fanns inom området användes två olika
databaser, Pubmed och Cinahl. Dessa databaser valdes ut för att de anses innehålla
vetenskaplig forskning inom omvårdnadsområdet, vilket är användbart för sjuksköterskor
(Willman et al. 2011).
2.3 Sökstrategier och sökord
En plan för sökningen upprättades, med tidsram och sökstrategier. Författarna till
litteraturstudien bestämde vilka databaser som skulle användas samt vilka sökord, Headings
och Meshtemer som sökningarna skulle baseras på (Willman et al. 2011).
För att få fram ändamålsenliga och specifika sökord för syftet användes Headings för
databasen Cinahl och Meshtermer för databasen Pubmed. I Cinahl användes sökorden
Alzheimer´s disease, primary caregiver samt care. Olika sökord användes i respektive databas
eftersom Meshtermerna i Pubmed inte motsvarade Headings i Cinahl. De sökord som
användes i Pubmed var Alzheimer disease, home nursing, samt adaptation, psychological.
Meshtermen adaptation, psychological användes för att få svar på frågeställningen hur
anhörigvårdare hanterar sin situation och inkluderade begreppet coping, vilket innefattar den
teoretiska referensramen för litteraturstudien. För att avgränsa sökningen ytterligare och
sammansätta kombinationer av sökorden, användes den Booleska sökoperatören ”AND”
(Polit & Beck 2012). Sökningarna genomfördes under perioden 2015-08-31 till och med
2015-09-07 och presenteras i tabell 1.
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Tabell 1. Utfall av artikelsökningar i dataser
Databas Söktermer

Cinahl

Alzheimer´s

Antal träffar Antal

Valda källor

Valda källor

och lästa

lästa

inklusive

exklusive

titlar

abstract dubbletter

dubbletter

54

27

2

2

9

9

2

1

189

71

3

1

disease
Cinahl

Alzheimer´s
disease AND
primary
caregiver

Cinahl

Alzheimer´s
disease AND
care

7

Pubmed Alzheimer

232

16

3

3

55

6

7

4

disease AND
home nursing
Pubmed Alzheimer
disease AND
home nursing
AND
adaptation,
psychological

2.4 Urvals- och inklusionskriterier
Författarna till litteraturstudien valde att endast söka efter aktuell forskning och det bestämdes
att de inkluderade vetenskapliga artiklarna fick vara max tio år gamla. Detta gjorde att
sökningen av artiklarna begränsades till publikationsåren 2005-2015. Begränsningen Peer
Reviewed användes i Cinahl, för att ha kännedom om att artiklarna var vetenskapligt
granskade vilket medför en större tillförlitlighet för forskningen (Willman et al. 2011).
Motsvarande begränsning finns inte tillgänglig i Pubmed, vilket gjorde att författarna av
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litteraturstudien själva granskade artiklarna enligt studiens inklusionskriterier. I Pubmed
gjordes begränsningen att artiklarna skulle finnas som åtkomst hos Högskolan i Gävle, i
Cinahl fanns inte motsvarande valmöjlighet vilket ledde till att författarna istället valde
begränsningen Linked full text samt Free full text available i denna databas. Dessa
begränsningar medförde att de vetenskapliga artiklarna fanns fritt tillgängliga. Eftersom
författarna till litteraturstudien behärskar svenska och engelska gjordes även denna
begränsning (Willman et al. 2011). När sökningarna i databaserna hade genomförts lästes
samtliga titlar för att se om de svarade på litteraturstudiens syfte och frågeställningar. Artiklar
som exkluderades var till exempel de som innehöll beskrivningar av anhörigvårdare till
personer med andra funktionsnedsättningar eller sjukdomar, förutom Alzheimer. Vidare lästes
abstract på de som svarade mot syftet och frågeställningarna, och artiklar valdes ut för att
läsas i sin helhet av båda författarna. Inklusionskriterier för föreliggande litteraturstudie var
artiklar som beskrev anhörigvårdares upplevelser och copingstrategier, relaterat till rollen som
vårdare till personer med Alzheimer. Anhörigvårdare i alla åldrar samt inom olika kulturer
inkluderades.
2.5 Dataanalys
Totalt 11 artiklar valdes ut och användes i litteraturstudiens resultat. Samtliga artiklar
sorterades efter innehåll beroende på likheter och skillnader i dess resultat vilket lade grunden
för vilka underrubriker som slutligen valdes till litteraturstudiens resultat (Polit & Beck 2012).
Båda författarna läste igenom syfte och resultat i artiklarna, markerade relevanta stycken för
litteraturstudiens syfte och frågeställningar med överstrykningspenna och diskuterade även
vilka delar i artiklarnas resultat som svarade på litteraturstudiens syfte och frågeställningar.
Det letades sedan efter konsensus och likheter i artiklarnas innehåll. Artiklarna sorterades
därefter i tabeller utifrån syfte och huvudresultat, se tabell 2 (bilaga 1). Artiklarnas författare,
publikationsår, land, titel, design, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod och
dataanalysmetod markerades också med överstrykningspenna för att sedan föras in i en tabell,
se tabell 3 (bilaga 2).
Polit och Beck (2012) användes av författarna för att bedöma artiklarnas datainsamlingsmetod
och olika intervjumetoder och mätinstrument identifierades. I ostrukturerade intervjumetoder
ber man den intervjuade personen prata öppet om ett ämne, utan att avbryta allt för mycket. I
inledandet av intervjun ställs en bred och öppen fråga, i övrigt finns inga förberedda frågor.
Semistrukturerad- eller ostrukturerad intervjumetod är ofta använd inom kvalitativ
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forskningsansats för att samla in data. Semistrukturerad intervjumetod innebär att ett specifikt
ämne diskuteras som innefattar flera olika frågor, de intervjuade personerna får sedan svara
fritt på dessa frågor med sina egna ord samtidigt som intervjuaren har möjlighet att ställa
följdfrågor för att få mer utvecklade svar. Vid genomförande av strukturerade intervjumetoder
inom kvantitativ forskning används ett frågeformulär med frågor och ofta med flera
svarsalternativ, detta innebär att alla deltagande får samma frågor i likadan ordning, med lika
svarsalternativ.
Mätinstrument av olika slag är den mest använda datainsamlingsmetoden inom kvalitativ
forskning. Mätinstrumenten kan se olika ut, med slutna frågor, exempelvis ja/nej-frågor,
ranking-frågor eller checklistor. Öppna frågor kan även förekomma, där deltagarna får svara
på en fråga med egna ord. Mätinstrument med skalor som mäter psykosocial hälsa är ofta mer
omfattande och specifika till sin konstruktion för att vara ändamålsenliga (Polit & Beck
2012).
2.6 Forskningsetiska överväganden
Enbart etiskt godkända och tidigare publicerade artiklar har används i litteraturstudien, detta
för att öka tillförlitligheten samt vetenskapligheten i litteraturstudien. För att ta hänsyn till den
sårbara gruppen som anhörigvårdare till personer med Alzheimer utgör, har författarna till
litteraturstudien valt artiklar där urvalsgruppen sägs ha fått utförlig information angående sitt
deltagande i studien och/eller där studierna blivit godkända av etisk kommitté eller
motsvarande (Polit & Beck 2012). Egna värderingar av resultaten har heller inte styrt valet av
artiklar. Författarna har valt att presentera resultatet objektivt oavsett om det stödjer eller inte
stödjer författarnas egna åsikter. Ohederligheter, så som förvrängning, fabricering, eller
plagiering av data är något som författarna av litteraturstudien medvetet har undvikit
(Willman et al. 2011).
3. RESULTAT
Resultatet presenteras uppdelat i underrubrikerna Anhörigvårdares upplevelser och
Copingstrategier och baseras på 4 kvalitativa respektive 7 kvantitativa vetenskapliga artiklar,
se bilaga 1 (tabell 2). Underrubrikerna representerar de områden som författarna till
litteraturstudien har för avsikt att belysa, det vill säga svaret på hur anhörigvårdare till
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personer med Alzheimer upplever och hanterar sin situation. Vidare presenteras resultatet
nedan i löpande text.
3.1 Anhörigvårdares upplevelser
Anhörigvårdare beskrev att de upplevde olika känslor, som rädsla för sjukdomens progress
eller rädsla för att själv drabbas av samma sjukdom. De upplevde även känslor av sorg och
smärta när de tänkte tillbaka på det förflutna och personen som den sjuka personen en gång
varit innan sjukdomen bröt ut. Vidare beskrev de känslor av skuld och skam relaterat till sin
roll som anhörigvårdare och flera uppgav att de sökte efter en mening med varför just de hade
drabbats av sjukdomen (Simpson & Acton, Sun 2013).
Känslor av ilska och ånger för hur man agerat tidigare i relationen med den sjuka personen
beskrevs också av anhörigvårdare. Känslor av besvikelse över att inte kunna resa och delta i
sociala sammanhang och besvikelse över att man inte kunde hantera sina egna känslor på ett
bättre sätt inför den sjuka personen förekom också, exempelvis beskrev anhörigvårdare att de
blev irriterade när den sjuka personen uppträdde utåtagerande eller betedde sig annorlunda
jämfört med tidigare, eller när de var tvungna att neka den sjuka personen något (Navab, et al.
2011, Simpson & Acton, Sun 2013).
Enligt Papastavrou et al. (2007) och Sun (2013) kunde upplevelsen av stress och ångest hos
anhörigvårdaren utlösas eller förvärras av att se hur den sjuka personen gradvis förlorade sin
självständighet eller fick beteendeförändringar som aggression, misstänksamhet och
vanföreställningar, och att man inte kunde förutse vad som skulle utlösa dessa typer av
reaktioner. Situationer som att assistera vid toalettbesök, bada och att hjälpa den sjuka
personen med omvårdnadsåtgärder utgjorde en stor stressfaktor för flera anhörigvårdare.
Enligt Wilks och Croom (2007) uppgav de anhörigvårdare som hade socialt stöd utifrån att
deras stress överlag minskade ju mer hjälp de fick jämfört med de som inte fick något stöd.
Cassisi Valentino och Minor Bulmer (2005) har i sin studie låtit anhörigvårdare till personer
med Alzheimer uttrycka ord som beskriver deras upplevelse. Ord som ilska, trötthet,
frustration, vänner och familj, ensamhet, att lita på människor, känslor, acceptera och coping
framkom bland annat. En kvinna som vårdat sin make med Alzheimer i nio år upplevde
ensamhet på grund av att hon kände att hon var tvungen att sköta allting själv och att det var
mycket hon behövde lära sig och veta om sjukdomen. Kvinnan uttryckte även ”att lita på
människor” för att hon var osäker på vem hon skulle lita på, samt ”känslor” för att det var så
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känslosamt att slutligen lämna sin make på ett vårdboende. En annan kvinna hade vårdat sin
make i hemmet i två år och beskrev känslor av både förnekelse och acceptans. Hon hade svårt
att acceptera och hantera att hennes make hade diagnosen Alzheimer, samtidigt som hon
förnekade att han blev allt sämre.
65 % av 172 anhörigvårdare som deltog i en studie beskrev att de upplevde depressiva
symptom relaterat till påfrestning och känslor av sorg kring sin vårdande roll. Samma studie
visade också att upplevd påfrestning och tidigare psykisk ohälsa, inkomst, kön och nivå av
utbildning hos anhörigvårdaren hade ett samband (Papastavrou et al. 2007).
De negativa effekterna av anhörigvårdandet var bland annat att de under sämre perioder
kunde fastna i ett destruktivt tankemönster och att utmattning till följd av sömnbrist kunde
leda till glömska och förvirring, vilket i sin tur gjorde att anhörigvårdaren kände oro för att
själv ha drabbats av Alzheimer (Navab et al. 2011).
Sömnsvårigheter, avbruten eller oregelbunden sömn var ett annat problem som
anhörigvårdare berättade om. En grupp kvinnliga anhörigvårdare jämfördes med kvinnor som
inte vårdade någon person med Alzheimer eller motsvarande demenssjukdom, och resultaten
visade att de anhörigvårdande kvinnorna använde insomningsläkemedel i större utsträckning
än den andra gruppen kvinnor, samt att det fanns en tydlig koppling mellan störd sömn,
försämrad psykisk hälsa och depression (Willette-Murphy et al. 2006).
Bland 100 medverkande anhörigvårdare i en undersökning uppgav hälften att de var
deprimerade. Ungefär en femtedel av de deprimerade anhörigvårdarna hade behandlats med
antidepressiva läkemedel och det fanns även ett samband mellan anhörigvårdarnas depression
och den sjuka personens depression. I denna studie sades anhörigvårdarnas upplevelse av
välmående inte påverkas av ålder, utbildningsgrad, hemförhållande eller hur länge de vårdat
den sjuka personen. Vad som däremot kunde inverka på deras välmående var typen av
demens som den sjuka personen led av. Det visade sig även att anhörigvårdarens
välbefinnande hängde ihop med den sjuka personens välbefinnande (Thomas et al. 2005).
I en studie med gifta par undersöktes graden av upplevd påfrestning hos anhörigvårdaren i
relation till hur bra man ansåg att ens äktenskap var. Anhörigvårdare som skattat sitt
äktenskap som starkt och tillfredsställande upplevde mindre påfrestning relaterat till rollen
som anhörigvårdare, jämfört med de anhörigvårdare som skattat sitt äktenskap som sämre och
otillfredsställande. Det fanns ett positivt samband mellan varaktigheten av vårdgivandet,
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kvaliteten på äktenskapet samt upplevd påfrestning. Det fanns även ett samband mellan en
stor upplevd påfrestning, depression och ett otillfredsställande äktenskap (Williams 2011).
Tre av de inkluderade studierna visade att kvinnor skattade sig högre gällande depression och
psykisk stress än män i samma situation (Thomas et al. 2005, Papastavrou et al. 2007,
Ducharme et al. 2011).
3.2 Copingstrategier
Anhörigvårdare beskrev olika typer av copingstrategier för att hantera upplevelsen av
negativa känslor och stress relaterat till sin roll. Användandet av två specifika
copingstrategier, emotions- och problemfokuserad coping, brukades av anhörigvårdare när de
befann sig i en situation som krävde att man löste ett problem eller när man behövde hantera
negativa känslor utan att kunna lösa själva problemet till att de uppstod (Ducharme et al.
2011, Sun 2013).
Exempel på emotionsfokuserad coping kunde vara att anhörigvårdaren engagerade sig i olika
typer av fritidsintressen så som att sjunga, dansa, utöva trädgårdsarbete, spela musik och
datorspel då de kände sig stressade eller nedstämda. Ett annat sätt för att må bättre i sin
situation var att säga till sig själv att man gjorde ett bra jobb eller prata med någon
utomstående om sina negativa känslor. Problemfokuserad coping hos anhörigvårdare kunde
betyda att man själv höll sig uppdaterad kring forskning för ett botemedel mot Alzheimer, att
man använde sig av tekniska hjälpmedel, tog hjälp utifrån så som hemhjälp eller hjälp från
andra familjemedlemmar, eller att man sänkte sina förväntningar för att inte bli besviken
(Ducharme et al. 2011, Sun 2013).
Anhörigvårdare som skattade sig högt gällande påfrestning visade sig också i större
utsträckning använda sig av emotionsfokuserad coping medan de anhörigvårdare som hade en
problemfokuserad attityd skattade sig lägre vad gäller upplevd påfrestning. De som i högre
grad använde emotionsfokuserad coping för att hantera sin situation led också i högre grad av
depression. Kvinnliga anhörigvårdare tenderade att mer frekvent söka stöd utifrån och ägna
sig åt hoppfullt och positivt tänkande för att klara av sin påfrestning, jämfört med de manliga
anhörigvårdarna (Papastavrou et al. 2007).
Övriga sätt att hantera sin situation kunde vara att använda meningsskapande coping så som
religionsutövning. Anhörigvårdare som ägnade sig åt att be dagligen ansåg sig lida mindre av
sin situation jämfört med de som inte utövade någon religion (Spurlock 2005). Att söka efter
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en förklaring, att skylla på ödet, att be till högre makter eller att acceptera sin situation var
andra exempel på copingstrategier som anhörigvårdare använde. Det fanns även deltagare
som beskrev att de använde en undvikande strategi, där de avstod från att fråga familjen om
hjälp av rädsla för att starta familjekonflikter (Ducharme et al. 2011, Sun 2012).
3.3 Metodologisk aspekt
De inkluderade studierna med kvalitativ forskningsansats var Cassisi Valentino & Minor
Bulmer (2005), Navab et al. (2011), Simpson och Acton (2013) samt Sun (2014). Övriga
studier hade en kvantitativ forskningsansats (Spurlock 2005, Thomas et al. 2005, WilletteMurphy et al. 2006, Wilks & Croom 2007, Papastavrou 2007, Ducharme et al. 2011,
Williams 2011).
Sex av studierna använde sig av intervjuer som datainsamlingsmetod (Cassisi Valentino &
Minor Bulmer 2005, Ducharme et al. 2011, Navab et al. 2011, Williams 2011, Simpson &
Acton 2013, Sun 2014). Tre av dessa hade en semistrukturerad intervjumetod och intervjuerna
spelades in för att transkriberas (Navab et al. 2011, Simpson & Acton 2013, Sun 2014), två
hade en strukturerad intervjumetod (Ducharme et al. 2011, Williams 2011) och en hade en
ostrukturerad intervjumetod (Cassisi Valentino & Minor Bulmer 2005). Studien av Simpson
och Acton (2013) har en kvalitativ forskningsansats, men använder sig av insamlat material
från en kvantitativ studie, en så kallad sekundär analys.
Studierna som använts sig av semistrukturerade intervjumetoder utförde sina intervjuer
hemma hos anhörigvårdaren och spelade in intervjuerna för att sedan transkribera dem. Den
intervjuande personen ställde öppna eller ledande frågor för att få deltagarna att berätta om
sina upplevelser och känslor med egna ord (Navab et al. 2011, Simpson & Acton 2013, Sun
2014).
I studierna som använt sig av en strukturerad metod använde man sig av standardiserade
mätinstrument som var utformade för ändamålet, varav ett av mätinstrumenten tog 60-90
minuter att genomföra. I Williams (2011) skattades äktenskaplig kvalitet med Marital Quality
Index, belastning skattades med Zarit Burden Index och depression med 20-item Center for
Epidemiological Studies Depression Scale (CES-D) (Ducharme et al. 2011 & Williams 2011).
Studien som har använt sig av en ostrukturerad intervjumetod har arbetat med så kallade
”Self-Q” intervjuer, vilket innebär att deltagarna fick prata öppet om ett specifikt ämne, i detta
fall ”anhörigvårdare till en person med Alzheimer”. Sedan knöt man an deltagarnas
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uppfattningar av ämnet och skrev ner dessa i form av en mindmap, för att sedan förklara valen
av uttryck inför övriga deltagare (Cassisi Valentino & Minor Bulmer 2005). Papastavrou et al.
(2007) använde sig av fyra standardiserade mätinstrument och kompletterade slutligen med en

intervju. Beteendeförändringar hos den sjuka personen som påverkade anhörigvårdaren
mättes med Memory and Behaviour Problem Checklist 1990 R (MBPC), anhörigvårdares
upplevda belastning mättes med Burden Interview (BI), Depression Scale (CES-D) användes
för att mäta graden av depression hos anhörigvårdaren och slutligen användes ett
frågeformulär för att kartlägga copingstrategier, Ways of Coping Questionnaire (WCQ).
Övriga fyra studier använde sig av frågeformulär och standardiserade mätinstrument (Wilks &
Croom 2007), standardiserade frågeformulär samt dagboksanteckningar (Willette-Murphy et
al. 2006). I Willette-Murphy et al. (2006) använde man sig även här av MBPC,
anhörigvårdares tid då de ägnade sig åt vårdande under en dag mättes med Caregiver´s
Activities Time Survey (CATS), upplevd belastning mättes med BI, sömndagbok registreades
med Morin Daily Sleep Diary (MDSD) och anhörigvårdares mentala hälsa mättes med Mental
Health Index (MHI). I Wilks och Crooms (2007) studie använde man sig av mätinstrument
som mätte upplevd stress med Percieved Stress Scale (PSS10), förhållande mellan positivt
tänkande och förmåga att hantera svårigheter mättes med The Resilience Scale (S-RS).
I studien av Thomas et al. (2005) använde man sig enbart av frågeformulär som
datainsamlingsmetod, vilket är en vanlig metod inom kvantitativ forskningsansats. Dessa
frågeformulär bestod av totalt 20 frågor angående anhörigvårdarnas välbefinnande, där man
tittade närmre på fyra olika områden; kunskap att hantera svårigheter relaterat till Alzheimer,
relationen till miljön dem befinner sig i, psykologisk uppfattning av situationen samt
uppfattning om den svåra situationen. Spurlock (2005) använde sig av anonymt besvarade
frågeformulär, med två standardiserade mätinstrument, Spiritual Well-Being Scale (SWBS)
och Burden Interview Scale (BIS). Dessa mätte spirituellt välmående samt upplevd
belastning. Thomas et al. (2005) använde frågeformulär baserat på 20 frågor som mätte
upplevt välmående hos anhörigvårdare till personer med Alzheimer,	
  Alzheimer Disease
Related Quality Life (ADRQL).
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4. DISKUSSION
4.1 Huvudresultat
Litteraturstudiens syfte var att beskriva hur anhörigvårdare till personer med Alzheimer
upplever och hanterar sin situation. Litteraturstudien visade att anhörigvårdare till personer
med Alzheimer beskrev en påfrestande och utsatt situation som ledde till upplevelser av
ångest, stress, oro, sorg, ilska, skuld och skam. Att assistera vid toalettbesök och övriga
omvårdnadsåtgärder beskrevs som stress- och ångestfyllt. Sömnsvårigheter och depression
beskrevs som vanligt förekommande bland anhörigvårdare.
För att hantera sin situation använde sig anhörigvårdare av olika copingstrategier exempelvis
emotionsfokuserad coping. Det kunde innebära att man utövade olika typer av fritidsintressen
som trädgårdsarbete, att spela musik eller datorspel och sång användes när man kände sig
stressad eller nedstämd. Exempel på problemfokuserad coping var att ta hjälp utifrån eller att
hålla sig uppdaterad kring aktuell forskning. Meningsskapande coping utövades exempelvis
genom att ta hjälp av sin religiösa tro och att upprätthålla en positiv attityd. Exempel på
individuell coping som användes kunde vara att avstå från att be om hjälp av andra
familjemedlemmar för att undvika konflikter.
4.2 Resultatdiskussion
Litteraturstudien visar att anhörigvårdares upplevelse av att vårda en person med Alzheimer
kan vara påfrestande. Rädsla för att själv drabbas av Alzheimer, rädsla för sjukdomens
framskridande och vad det kommer föra med sig i framtiden är vanliga tankar och känslor hos
anhörigvårdare. Vidare upplevs sorg och smärta relaterat till tankar kring hur den drabbade
personen en gång var som människa innan sjukdomen bröt ut. Känslor av skuld och skam i sin
roll som anhörigvårdare framkommer också (Simpson & Acton 2013, Sun 2013). Ånger kring
hur man agerat tidigare i sin relation med den sjuka personen och känslor av besvikelse över
att inte kunna delta i sociala sammanhang i samma utsträckning beskrivs också (Navab et al.
2011 & Sun 2013).
Navab et al. (2011), Simpson och Acton (2013) och Sun (2013) beskriver i sina studier att
anhörigvårdarna upplever att de inte kan hantera sina känslor inför den sjuka personen på ett
bra sätt när den sjuka personen beter sig annorlunda, vilket gör dem besvikna på sig själva.
Att se när den sjuka personen förlorar sin självständighet eller uppträder agiterat och att inte
kunna förutse detta, är en stor stressfaktor för anhörigvårdarna. Även andra studier visar att
beteendeförändringar hos den sjuka personen utgör en stor stressfaktor hos anhörigvårdaren
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(Saunders, 2013). Enligt Wilks och Croom (2007) minskar stressen överlag hos
anhörigvårdare som får socialt stöd utifrån, jämfört med dem som inte får något stöd.
Forskning visar att anhörigvårdare blir mer stressade i sin situation och upplever det som mer
negativt om de inte själva får påverka beslutet att välja om de vill ta sig an rollen som
anhörigvårdare eller inte, men även att en del anhörigvårdare ser det som ett privilegium att
de har möjligheten att vårda den sjuka personen och att de känner tacksamhet över att det är
möjligt (Cecil et al. 2012, Longacre et al. 2014). Denna information kan ge sjuksköterskan en
insikt i hur viktigt det är att lyssna på anhörigvårdare och i största möjliga mån ge dem olika
valmöjligheter, för att undvika stress och ohälsa hos dessa människor men också för att ge
dem ett individuellt stöd och möjlighet till att utöva sin roll som anhörigvårdare under goda
förutsättningar.
Cassisi Valentino och Minor Bulmer (2005) beskriver anhörigvårdares upplevelse av
ensamhet kring vårdandet och den känslomässiga påfrestning som det innebär att slutligen
lämna den sjuka personen på ett vårdboende. Även känslor av förnekelse hos anhörigvårdaren
framkommer i studien. Papastavrou et al. (2007) visar i sin studie att mer än hälften av
deltagarna beskriver depressiva symptom relaterat till sin vårdande roll. Sömnsvårigheter,
försämrad mental hälsa, depression och därmed användning av antidepressiva läkemedel har
visat sig vanligt förekommande bland kvinnliga anhörigvårdare och tidigare forskning kring
anhörigvårdare till personer med stroke visar också att deras hälsa påverkas negativt (Cecil et
al. 2012).
Enligt Papastavrou et al. (2007) använder anhörigvårdare som skattar sin påfrestning som
hög, emotionsfokuserad coping, medan de anhörigvårdare som skattar sig lägre gällande
påfrestning använder problemfokuserad coping i större utsträckning. Författarna till
litteraturstudien noterar att det i resultatet i denna studie framkommer att kvinnor i högre grad
använder emotionsfokuserad coping samt skattar sig högre gällande depression och börda,
och ställer sig frågan om dessa individer skulle behöva ett utökat eller annorlunda stöd från
sjuksköterskan.
Skillnader mellan studierna är bland annat det Thomas et al. (2005) och Papastavrou et al.
(2007) beskriver angående upplevd påfrestning och tidigare psykisk ohälsa, inkomst, kön och
nivå av utbildning. Papastavrou et al. (2007) menar att det hänger ihop, medan Thomas et al.
(2005) säger att anhörigvårdarnas upplevelse av välmående inte påverkas av ålder,
utbildningsgrad, hemförhållande eller hur länge de vårdat den sjuka personen, men att det som
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kan inverka på deras välmående är typen av demens som den sjuka personen lider av, samt att
anhörigvårdarens välbefinnande hänger ihop med den sjuka personens välbefinnande vilket
innebär att anhörigvårdare kan drabbas av depression när den sjuka personen är deprimerad.
Enligt Lazarus teorimodell om coping innebär emotionsfokuserad coping att man försöker
förändra, reducera eller tolerera en känsla eller upplevelse av en situation (Kalfoss 2011). Det
visar sig också i resultatet av litteraturstudien att vissa anhörigvårdare till personer med
Alzheimer har ett undvikande tillvägagångssätt för att slippa familjekonflikter. Flertalet
anhörigvårdare upplever det svårt att hantera sina känslor vilket leder till att de känner sig
besvikna och skäms inför den sjuka personen till följd av sitt agerande (Ducharme et al. 2011,
Navab et al. 2011). Problemfokuserad coping syftar till att försöka lösa ett problem som man
tror är möjligt att lösa (Kalfoss 2011) vilket i resultatet representeras av de anhörigvårdare
som tar hjälp av familjemedlemmar i stressande situationer (Ducharme et al. 2011).
Meningsskapande coping där man använde sig av sin religion utövas av anhörigvårdare till
personer med Alzheimer (Spurlock 2005), men även av anhörigvårdare till personer med
schizofreni enligt tidigare forskning där anhörigvårdare berättade att de lyckades hitta en
positiv mening och reducera känslor av meningslöshet med hjälp av sin tro (Saunders 2013).
Matsushita et al. (2013) visar att anhörigvårdares känsla av sammanhang hänger ihop med hur
de klarar av att hantera stress och påfrestningar relaterat till sin vårdande roll, samt att det
finns ett tydligt samband mellan hög stress och låg känsla av sammanhang. Enligt WilletteMurphy et al. (2006) kommer man fram till snarlika slutsatser, anhörigvårdare med hög
upplevd ångest och depression uppger också en låg känsla av tillhörighet eller sämre känsla
av sammanhang.
Sömnrubbningar, utmattning, depression och upplevt välmående hänger ihop enligt
föreliggande litteraturstudies resultat samt tidigare forskning (Pawl et al. 2013, Saunders
2013). Att anhörigvårdares fysiska och psykiska hälsa påverkas negativt påvisas både av
tidigare forskning och flertalet av föreliggande litteraturstudies inkluderade artiklar,
exempelvis Willette-Murphy et al. (2006) och Papastavrou et al. (2007).
För sjuksköterskan är det viktigt att ha vetskap om att individer har olika förutsättningar och
resurser. Enligt tidigare forskning (Cecil 2012, Saunders 2013) oroar sig anhörigvårdare
mycket för hur de ska orka med bördan av att ha ansvaret för den sjuka personen, att man
upplever utmattning och att stödet utifrån är otillräckligt. Lazarus talar om de resurser som
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finns inom människan, som används i svåra stunder för att lösa problem och hantera negativa
känslor, men författarna till litteraturstudien vill belysa att det även är en fråga om miljö och
levnadsförhållanden för anhörigvårdare som spelar in på huruvida man har möjlighet att
hantera sin situation. Exempelvis är stöd utifrån som möjlighet till avlastning på
korttidsboende och hemtjänst en förutsättning för att anhörigvårdare ska kunna ägna sig åt
fritidsintressen, religionsutövning eller vistas i sociala sammanhang för att hantera rollen och
ansvaret som det innebär att vara anhörigvårdare (Socialstyrelsen 2014). Detta kräver insatser
från sjuksköterskan och resurser från hälso- och sjukvården, som endast går att uppnå om
förståelse för problemet finns enligt författarna till litteraturstudien.
Andra studier med anhörigvårdare i fokus visar att de efterfrågar ett utökat stöd och mer
omfattande information och kunskap om den sjuka personens tillstånd för att bättre kunna
hantera sin situation (Cecil et al. 2012). Sjuksköterskans plikt är att informera och utbilda
både patienter och anhöriga (ICN 2014) men det kan även vara en utmaning för
sjuksköterskan att nå anhörigvårdare och se deras behov om de lider av utmattning,
depression eller upplever andra svårigheter som begränsar deras förmåga att be om hjälp eller
kommunicera. Författarna till litteraturstudien vill påpeka att det är av yttersta vikt att fånga
upp dessa individer i ett tidigt skede för att i största möjliga mån förebygga och förhindra
ohälsa och lidande hos dem.
Att anhörigvårdare till personer med Alzheimer kan lida av depression om personen de vårdar
gör det, är en viktig kunskap för sjuksköterskan (Thomas et al. 2005). Vidare kan det vara bra
att veta att kvinnliga och manliga anhörigvårdare kan ha olika sätt att hantera sin påfrestning
när det kommer till val av copingstrategier. En stor skillnad mellan kvinnliga respektive
manliga anhörigvårdare framkommer i flertalet studier vad gäller depression, där kvinnliga
deltagare uppgav att de led av depression i högre grad jämfört med män i motsvarande
situation och fler kvinnor än män uppgav också att de led av stress (Thomas et al. 2005,
Papastavrou et al. 2007, Ducharme et al. 2011).
I litteraturstudiens resultat framkom att anhörigvårdares upplevelse av sin situation skiljer sig
mellan män och kvinnor. Kvinnor uttrycker i större utsträckning upplevelser av depression
och psykisk stress relaterat till sin roll som anhörigvårdare av den sjuka personen, jämfört
med män (Thomas et al. 2005, Papastavrou et al. 2007, Ducharme et al. 2011).
Litteraturstudiens författare föreslår vidare studier i ämnet för att ta reda på hur
sjuksköterskan på bästa vis kan stödja dessa individer, kvinnor som män.
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Flera av de inkluderade artiklarnas deltagare var över 60 år (Thomas et al. 2005, WilletteMurphy et al. 2006, Papastavrou et al. 2007, Ducharme et al. 2011, Simpson & Acton 2013,
Sun 2014). Tidigare forskning visar att anhörigvårdare över 60 år uppgav att den egna hälsa
sviktade och att de led av högt blodtryck samt andra åldersrelaterade åkommor (Cecil et al.
2012). Anhörigvårdarens hälsa och ålder spelar in på hur väl man kan hantera påfrestningar
och orkar med att vårda en person med Alzheimer i hemmet, enligt författarna till
litteraturstudien.
4.3 Metodologisk aspekt
Studier som använder sig av personliga intervjuer (Cassisi Valentino & Minor Bulmer 2005,
Ducharme et al. 2011, Navab et al. 2011, Williams 2011, Simpson & Acton 2013, Sun 2014)
anses få den högsta trovärdigheten i innehållet på det insamlade materialet i jämförelse med
andra metoder. Dock är det en kostsam metod, eftersom intervjupersonalen måste få träning
och insamlandet av data tar lång tid (Polit & Beck 2012).
Att man ville hålla kostnaderna för studien nere kan alltså vara en anledning att man i övriga
fyra artiklar använde sig av frågeformulär och standardiserade mätinstrument (Wilks &
Croom 2007), anonyma frågeformulär (Spurlock 2005), standardiserade frågeformulär samt
dagboksanteckningar (Willette-Murphy et al. 2006). Att man använde sig av sekundär analys
i studien av Simpson och Acton (2013) innebar att man kunde spara tid och pengar då denna
typ av metod är tidsbesparande och kostnadseffektiv. Det kan dock innebära att forskarna
stöter på problem om deras frågeställningar inte finns besvarade i det redan insamlade
materialet (Polit & Beck 2012).
I studien av Thomas et al. (2005) använde man sig enbart av frågeformulär som
datainsamlingsmetod. Eventuellt skulle denna datainsamlingsmetod kunna ge missvisande
svar, de flesta anhörigvårdare är äldre vilket kan medföra skillnader mellan individer gällande
förmåga att läsa och kommunicera. Denna grupp är alltså inte den mest lämpliga för denna
typ av datainsamling och resultaten av datainsamlingen skulle kunna ifrågasättas (Polit &
Beck 2012).
Studierna av Papastavrou et al. (2007) samt Wilks och Croom (2007) använde sig av olika
standardiserade mätinstrument, där anhörigvårdaren bland annat fick skatta sin depression.
Enligt Polit och Beck (2012) är det viktigt att de personer som ansvarar för datainsamlingen
tar hänsyn till den påfrestning det innebär att genomföra en självskattning som mäter
depression. Därför är det viktigt forskare väljer ett instrument som effektivt mäter graden av
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depression, tar kortast möjlig tid utan att kompromissa med validitet och reliabilitet samt är
kostnadseffektivt för studiens budget.
4.4 Metoddiskussion
Författarna till litteraturstudien kom överens om att artiklarna skulle läsas av båda författarna.
Syftet med det var att gemensamt kunna sålla bort artiklar som inte var väsentliga för arbetet
samt att välja ut relevanta artiklar till studien. Vidare granskades artiklarna mer noggrant av
båda författarna, vilket kan ses som en styrka i skrivprocessen och ger en bättre förutsättning
för att båda författarna fått samma uppfattning av artiklarna och inte tolkar dess innehåll olika.
Att belysa tidigare forskning inom området och fylla en kunskapslucka inom området kan
också ses som en styrka med studien (Polit & Beck 2012).
Litteratursökningen gjordes i databaserna Pubmed och Cinahl. Att endast använda sig av två
databaser kan ha medfört att en mängd artiklar i andra databaser som svarat på
litteraturstudiens syfte och frågeställningar har förbisetts, vilket kan anses som en svaghet.
Författarna till litteraturstudien ansåg dock att tillräckligt med material framkom i
ovanstående databaser. Endast artiklar som fanns fritt tillgängliga i databaserna användes,
vilket även det kan ha lett till att artiklar som svarat på litteraturstudiens syfte och
frågeställningar försummats vilket kan ses som ytterligare en svaghet i studien (Polit & Beck
2012).
Att inkludera studier där urvalsgruppen hade olika religionstillhörighet och kulturell bakgrund
ansåg författarna till litteraturstudien tillförde ett bredare perspektiv, än om endast studier från
norden hade inkluderats. De studier där deltagarna kom från länder med stark förankring till
den egna kulturen och religionen använde sig i högre grad av meningsskapande coping
(Navab et al. 2011, Saunders 2013).
4.5 Kliniska implikationer för omvårdnad och förslag till fortsatt forskning
Denna litteraturstudie visar att anhörigvårdare till personer med Alzheimer är en utsatt och
sårbar grupp vars påfrestningar leder till såväl sömnproblem som depressioner. De anhöriga
upplever en rad olika känslor i sitt vårdande och behöver stöd från sjuksköterskan i likhet med
den sjuka personen, men med fokus på stöd ur ett psykosocialt perspektiv.
Sjuksköterskans förmåga att ge stöd och råd till såväl patient som anhörig är viktig för att
främja delaktigheten i vården för dessa individer. Att kunna ge information och undervisning
till patient och anhörig ligger i sjuksköterskans ansvar samt att uppmärksamma patienter som
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har svårigheter i att själv uttrycka sitt informationsbehov. Enligt ICN:s etiska kod (2014) har
alla individer rätt till att bli bemötta med god omtanke oavsett sjukdom. Sjuksköterskan
ansvarar för att ge vård till både individer och familjen, men även för att upprätthålla och
utveckla sin kompetens kontinuerligt för att på så vis utöva yrket på ett korrekt och
evidensbaserat sätt. Sjuksköterskan ska även ta hänsyn till individers olika bakgrund och
erfarenheter för att ge en individanpassad omvårdnad.
Genom att stötta och förebygga ohälsa hos anhörigvårdare kan kostnader för samhället
reduceras. I de nationella riktlinjerna menar man att mer omfattande stöd för de anhöriga
behövs, både utbildnings- och stödprogram, avlastningsmöjligheter så som korttidsvistelse för
den sjuka personen eller dagverksamhet och hjälp i form av hemtjänst (Socialstyrelsen 2014).
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4.6 Slutsats
Litteraturstudien visar att anhörigvårdare till personer med Alzheimer är en utsatt och sårbar
grupp. Depression, sömnsvårigheter och psykisk påfrestning relaterat till rollen som
anhörigvårdare är vanligt förekommande. Genom att känna till deras upplevda känslor och
påfrestningar kan sjuksköterskan bättre stötta och förebygga ohälsa eller identifiera tecken på
ohälsa hos dessa människor. Hur man som anhörigvårdare hanterar sin situation är
individuell, men emotions- och problemfokuserade samt meningsskapande copingstrategier
används i större utsträckning.
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Bilaga 1
Tabell 2. Syfte och huvudresultat i inkluderade artiklar
Författare/Publ.år/ Titel
Land

Syfte

Huvudresultat

Cassisi Valentino &
Minor Bulmer

Using
cognitive
mapping to
explore
women
caregivers´
experiences

Att undersöka
kvinnors upplevelser
av omvårdnaden för
en person med
Alzheimer, genom
användning av en
kognitiv beskrivning.

Att få erfarenheter och
uppfattningar om enskilda
Alzheimers sjuka personer
visade sig vara värdefullt för
att utforma skräddarsydda
program och stödjande tjänster
som kan minska stressnivåerna
för anhörigvårdarna.

Challenges
associated
with
transition to
caregiver role
following
diagnostic
disclosure of
Alzheimer
disease: A
descriptive
study

Att dokumentera det
som kännetecknade
anhörigvårdandet
under
sjukdomsprocessen
av en Alzheimers
sjuk person samt att
göra jämförelser
mellan kön och typ
av relation.

Majoriteten av
anhörigvårdarna anser att de
får lite informellt stöd, har
dålig kunskap kring vilket stöd
och vilken hjälp som finns att
tillgå samt att det är svårt att
planera för den framtida
vården av den närstående.

Lived
experiences
of Iranian
family
member
caregivers of
persons with
Alzheimer´s
disease:
caring as

Att undersöka
anhörigvårdare till
Alzheimersjuka
personers erfarenhet.

Två olika teman framkom, att
de anhöriga var fast i dåtiden,
innan den anhörige
förändrades av sin sjukdom
samt rädsla för framtiden.
Känslor som rädsla, ånger och
förlust var något som de alla
upplevde.

2005
USA

Ducharme et al.

2011
Canada

Navab et al.

2011
Iran
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"captured in
the whirlpool
of time"

Papastavrou et al.

2007
Cypern

Simpson & Acton

2013
USA

Spurlock

2005
USA

Sun

2014
USA

Caring for a
relative with
dementia:
family
caregiver
burden

Att undersöka
anhörigvårdares
mentala hälsa och
stress samt deras
copingstrategier.

68 % av deltagarna i studien
uppgav att de upplevde en
tung påfrestning relaterat till
vården av den anhörige och 65
% uttryckte depressiva
symtom. Hög skattning av
påfrestning hängde ihop med
användandet av
emotionsfokuserad coping,
lägre skattning var relaterat till
en problemlösningsfokuserad
attityd.

Emotion
work in
family
caregiving for
persons with
dementia

Att studera det
känslomässiga
arbetet/
engagemanget hos
anhörigvårdare av
Alzheimersjuka
personer, samt att
identifiera olika
teman inom området.

4 kategorier identifierades
inom området rörande
anhörigvårdarens
känslomässiga arbete, samt
deras upplevda känslor kring
rollen som anhörigvårdare och
hur de hanterade dessa.

Spiritual
wellbeing and
caregiver
burden in
Alzheimer´s
caregivers

Att undersöka
förhållandet mellan
spirituellt
välmående/utövande
i relation till upplevd
påfrestning av att
vara anhörigvårdare
till en person med
Alzheimer

En viss etnisk grupp
(afroamerikaner) visade på en
högre grad spirituellt
välmående och detta hängde
även samman med lägre grad
upplevd påfrestning, i
jämförelse med andra grupper
av annan etnicitet.

Caregiving
stress and
coping: A
thematic
analysis of
Chinese
family
caregivers of
persons with

Att identifiera
anhörigvårdares
stressorer och
copingstrategier.

Utöver stress och påfrestning i
relation till vårdhandlingar så
framträdde stressfaktorer så
som familjekonflikter och
yttre sociala förväntningar.
Deras copingstrategier
baserades på personliga
erfarenheter, familj, teknologi,
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dementia

Thomas et al.

2005
Frankrike

Wilks & Croom

2007
USA

Willette-Murphy et
al.

2006
USA

Williams

2011
Florida

religion samt stöd utifrån.

Dementia
patients
caregivers
quality of
life: the
PIXEL study

Att undersöka
faktorer som
påverkar
anhörigvårdares
livskvalitet samt den
eventuella
kopplingen till den
Alzheimer sjuke
personens
livskvalitet.

Anhörigvårdarnas livskvalitet
påverkade de Alzheimer sjuke
personernas livskvaliteter,
beteende samt
demenssjukdomens
utveckling. Kvinnliga
vårdgivare upplevde lägre
livskvalitet och var mer
depressiva än männen.

Perceived
stress and
resilience in
Alzheimer’s
disease
caregivers:
testing
moderation
and
meditation of
social support

Att undersöka om
socialt stöd kan
fungera som ett
skydd mot stress hos
anhörigvårare till
Alzheimersjuka
personer.

Stress hade en negativ effekt
på motståndskraften hos
anhörigvårdarna medan socialt
stöd ökade deras förmåga att
hantera sin situation.

Mental health
and sleep of
older wife
caregivers for
spouses with
Alzheimer´s
disease and
related
disorders

Beskriva hur sömn
och den mentala
hälsan påverkas hos
äldre kvinnor som
vårdar makar med
Alzheimer, i
jämförelse med
”vanliga” äldre
kvinnor i en
kontrollgrupp.

Anhörigvårdarna upplevde i
mycket högre grad depression
och ångest samt sämre känsla
av sammanhang/ tillhörighet i
jämförelse med deltagarna i
kontrollgruppen.

Marriage and
Mental
Health: When
a Spouse Has
Alzheimer´s
Disease

Att identifiera
faktorer inom
äktenskapliga
relationer som ökar
risken för att den
vårdgivande
personen upplever en
börda samt blir

Makar som skattade till
äktenskap som starkt och
tillfredsställande upplevde en
mindre belastning än de som
inte skattade till äktenskap lika
positivt.
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deprimerad.
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Tabell 3. Studiernas design, ansats, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod och
dataanalysmetod
Författar Titel
e/
Publ.år/
Land

Design

Cassisi
Valentino
& Minor
Bulmer

Explorativ

2005
USA

Using cognitive
mapping to
explore women
caregivers´
experiences

Ducharm Challenges
e et al.
associated with
transition to
2011
caregiver role
Canada
following
diagnostic
disclosure of
Alzheimer
disease: A
descriptive study

Undersök Datainsamlingsm Dataanalysmet
ningsgrup etod
od
och ansats p

Kvalitativ

Deskriptiv

12 kvinnor Intervjuer
Ostrukturerad
intervjumetod
(Mind map)

122
Intervjuer,
anhörigvår frågeformulär
Kvantitativ dare
Strukturerad
intervjumetod

Dataanalysprog
ram

ANOVA

30

Navab et
al.
2011
Iran

Lived experiences Deskriptiv
of Iranian family
Kvalitativ
member
caregivers of
persons with
Alzheimer´s
disease: caring as
"captured in the
whirlpool of time"

8 familjer

Inspelade
intervjuer som
transkriberades
Semistrukturerad
intervjumetod

Papastavr Caring for a
ou et al. relative with
dementia: family
2007
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