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Sammanfattning 
Bakgrund: Personer med demenssjukdom lider av försämring av kognitiva funktioner 

så som minnesstörningar och beteendeförändringar. Dessa symptom hotar personens 

identitet och självkänsla. Anhöriga har en betydelsefull roll i omvårdnaden till personen 

med demens, så som att ge ett fysiskt och emotionellt stöd i vardagen.  

Syfte: Var att beskriva anhörigas upplevelser av att leva med en närstående med 

demenssjukdom och kommunikationen mellan dem samt att studera och beskriva de 

ingående artiklarnas datainsamlingsmetoder.  

Metod: Studien är en beskrivande litteraturstudie. Litteratursökningar gjordes i Cinahl 

och PubMed, vilket resulterade i 11 vetenskapliga artiklar.  

Resultat: Resultatet visade att anhöriga till personer med demenssjukdom genomgick 

en omfattande livsförändring i samband med deras nya roller i det nu vårdande 

förhållandet. De anhöriga upplevde sjukdomsförnekelse, irritation, avvisande, isolering 

och skam. De behövde acceptera situationen för att gå vidare i livet. Anhöriga fick hitta 

olika kreativa lösningar i vardagen och handskades dagligen med symptom så som 

kommunikation- och beteendestörningar. Det var betydelsefullt med stöd från sociala 

relationer. Anhöriga strävade efter att sin närstående med demens skulle få bo kvar i 

hemmet så länge som möjligt, de hade svårt att släppa taget. Men när situationen 

hemma blev ohållbar flyttade den närstående till särskilt boende. De anhöriga upplevde 

skuld, men hade förståelse om att rätt beslut hade fattats.  

Slutsats: Resultatet i studien visade att den nya livssituationen för de anhöriga 

påverkade dem negativt. Forskning om anhöriga till demenssjuka personer finns, men 

vidare forskning av området behövs, för att sjuksköterskan ska kunna använda sig av 

evidensbaserad kunskap i demenssjukvården och se/stötta anhöriga.  
 

Nyckelord: Anhöriga, familj, demens, upplevelse, kommunikation.   
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Abstract 
Background: People with dementia suffer from deterioration of cognitive functions 

such as memory disorders and behavioral changes. These symptoms threaten the 

person's identity and self-esteem. The families have a significant role in the care of the 

person with dementia, so as to provide physical and emotional support every day. 

Aim: Were to describe the family's experience of living with a loved one with dementia 

and communication between them and to study and describe the depth of the articles 

data collection methods. 

Method: The study is a descriptive literature study. Literature searches were made in 

Cinahl and PubMed, which resulted in 11 selected scientific articles. 

Results: The results showed that family of people with dementia underwent a major 

change of life associated with their new roles in the now caring relationship. The family 

experienced disease denial, irritation, rejection, isolation and shame. They needed to 

accept the situation to move forward in life. Family had to find different creative 

solutions in everyday life and deal with daily symptoms such as communication and 

behavioral disorders. It was significant with support from social relationships. Family 

strove to have their relatives with dementia to remain at home for as long as possible; 

they had a hard time letting go. But when the situation at home became untenable, the 

relative moved to a special housing. The family felt guilt, but had an understanding that 

the right decision had been taken.  

Conclusion: The results of the study showed that the new living situation of the 

families affected them negatively. Research regarding on the families of people with 

dementia exist, but further research of the area is needed for the nurse to make use of 

evidence-based knowledge in dementia care and to see/support the families. 
 

Keyword: Caregivers, family, dementia, experience, communication.  
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1 Introduktion 
1.1 Demenssjukdomars utbredning och symptom  

Demens leder till försämring av personens kognitiva funktioner. Exempel på symptom 

är minnesstörningar, beteendeförändringar, försämrad omdömesförmåga och 

orienteringsproblematik (Palmer 2013). Idag lever världen över 47,5 miljoner personer 

med någon form av demens, denna siffra förväntas öka till 75,6 miljoner år 2030. Den 

vanligaste formen av demenssjukdom är Alzheimers, vilket för sig själv står för 60-70% 

av samtliga demenssjukdomar. Demens är inte en del av det naturliga åldrandet, trots att 

det främst är äldre personer som drabbas (World Health Organization 2015). I Sverige 

drabbas cirka 25 000 personer varje år av en demenssjukdom och ungefär lika många 

avlider i sjukdomen årligen. Det finns omkring 160 000 personer i Sverige idag som 

lever med någon form av demenssjukdom och beräknas att öka i det svenska samhället i 

takt med att befolkningen blir allt äldre (Holm & Otterblad Olausson 2014).  

 

1.1.1  Demenssjukdomens hot mot individens självkänsla 

Norberg (2011) beskriver att upplevelsen av identiteten hos personer med 

demenssjukdom hotas på grund av symptom så som minnessvårigheter och samhällets 

negativa syn på sjukdomen. Peel (2013) beskriver att samhället i stort känner en större 

rädsla för demens än för cancersjukdomar och själva döden i sig själv. Tanner (2013) 

betonar att diagnosen kan upplevas som ett hot mot självkänslan och ge individen en 

upplevelse om att de förlorat sin rätt till att definiera sin egen identitet. I Leung, Finlay, 

Silvius, Koehn, McCleary, Cohen, Hum, Garcia, Dalziel, Emerson, Pimlott, Persaud, 

Kozak, Drummonds (2011) studie intervjuades personer med Alzheimers och deras 

anhöriga. Där framkom det att symptom som minnesstörningar noterades av båda 

parterna flera år innan diagnos fastställdes. Den kognitiva förmågan blev allt sämre och 

mer konstant hos personen och anhöriga beskrev deras närståendes beteende som allt 

mer bristande. I denna litteraturstudie kommer författarna referera personen med 

demens som närstående till anhörig eller som patient till sjuksköterskan.  
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1.2 Anhörigas betydelse i demensvården  

Demenssjukdom drabbar inte bara personen i sig utan är även överväldigande för dess 

anhöriga och familj (WHO 2015). Anhöriga har en betydelsefull roll i vårdandet av sin 

närstående som har insjuknat i en demenssjukdom. Oftast har den anhörige själv 

kommit upp i hög ålder och har drabbats av en sviktande hälsa (Jansson & Grafström, 

2011). Det är en smygande process att växa in i rollen som vårdande anhörig. Det är 

inget medvetet val, man infinner sig helt plötsligt i rollen på grund av 

demenssjukdomens symtomutveckling. Den dagliga vården i hemmet utförs vanligtvis 

av make/maka/sambos till personen med demens, men även barnen bidrar med olika 

hjälpinsatser. Majoriteten av anhöriga som vårdar är kvinnor: maka/sambo eller döttrar 

om båda föräldrarna har drabbats av demens. Söner bidrar vanligtvis med de mer 

praktiska insatserna. Stödinsatser som anhöriga hjälper sin närstående med kan innefatta 

hjälp vid allmän daglig livsföring (ADL), förebyggande och övervakande vård samt ett 

känslomässigt stöd (Grafström 2013).  

 

1.3 Kommunikationen försvåras  

Demens innebär en försämring av minnet och andra kognitiva funktioner (Larsson & 

Rundgren 2010). Skog (2013) beskriver att kommunikationen måste anpassas till den 

demenssjukes villkor. Kommunikationssvårigheter varierar från person till person och 

är beroende av vilken typ, var i sjukdomen man befinner sig i och vilka symptom som 

förekommer. Vissa personer med demenssjukdom kan fortfarande läsa av/reagera på 

tonfall trots att de inte förstår verbalt. Ibland kan de fortfarande förstå andra fast 

personen själv inte kan uttrycka sig/ge svar på tal. Behovet av kommunikation minskar 

därför inte men den ändrar form allt efter sjukdomens förlopp. Vidare beskrivs att 

personer med demens kan ha en skev verklighetsuppfattning och ha 

koncentrationssvårigheter, vilket kan leda till att de kan ha det besvärligt att hålla sig till 

samtalsämnet.  

 

Skog (2013), Larsson och Rundgren (2010) beskriver olika symptom som påverkar 

kommunikationen hos personer med demens. Det kan vara att ha svårt att känna igen 

föremål och tyda känslor, så som ironi (agnosi). Det kan även vara svårt att förstå andra 

verbalt och senare i sjukdomen svårt att själv uttrycka/förmedla sig i tal, personen kan 
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bli ointresserad och tyst (afasi). Med apraxi menas att det finns en brist i att utföra 

praktiska handlingar trots att muskelmassa finns, detta kan missuppfattas som att 

personen vägrar. Skovdahl & Kihlgren (2011) beskriver att beteendemässiga och 

psykologiska symptom vid demens (BPSD) är ett samlingsnamn för olika 

beteendeförändringar som kan uppstå vid en demenssjukdom. Personen hittar nya vägar 

att förmedla sig när kommunikationsproblematik uppstår, ett exempel kan vara 

aggressivitet. Jansson och Grafström (2011) belyser vikten av anhöriga. De kan vara ett 

stöd för berörd sjuksköterska/omvårdnadspersonal i kommunikationen och 

omvårdnaden med den demenssjuke. Anhöriga kan i vissa fall vara de enda som förstår 

vad den demenssjuke talar om och läsa av olika signaler från personen. Denna form av 

omsorg är det anhöriga bäst kan tillföra till omvårdnadsarbetet. 

 

1.4 Omvårdnadens metaparadigm 

Omvårdnadens metaparadigm innefattar bärande begrepp: Människa, Hälsa, Miljö och 

Omvårdnad. Dessa begrepp i samband med fenomenet (individens upplevelse) ska 

utgöra grunden för all sjukvård (Hall 2010). Begreppet människa syftar på en individ, 

en familj, ett samhälle eller annan form av grupp som medverkar i vården. Begreppet 

hälsa innefattar individens välbefinnande under omvårdnadsbehovet. Det kan innebära 

hela livscykeln från fullt frisk till palliativt sjuk (Fawcett 2000). Sjöbeck & Berglund 

(2011) styrker att arbeta ur ett hälsofrämjande synsätt i demensvården ökar patientens 

livskvalité.  

 

Begreppet miljö syftar Fawcett (2000) till individens anhöriga och fysiska miljö: från 

individens hem till det allmänna samhället. Det innefattar även omgivning som påverkar 

individens hälsa. Wijk (2011) förklarar att inom demenssjukvården spelar miljön en 

betydande roll. Den ska vara en lugn och trygg för personer med demens.  

 

Begreppet omvårdnad innefattar mål, delmål, sjuksköterskans handling och 

patientrelationen enligt Fawcett (2000). Sandman (2011) bekräftar att det är en konst 

inom demenssjukvården att utveckla en relation utan att patienten känner sig i 

underläge. Fawcett (2000) beskriver vidare att den systematiska processen av 

sjuksköterskans uppdrag är att upptäcka, planera, åtgärda och utvärdera. Summerat 

innefattar omvårdnadens metaparadigm alla individer: såväl frisk som sjuk, från ett 
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normalt liv till olika livskriser. Det syftar på sjuksköterskans bemötande och förståelse 

för mänskligt beteende och miljöns inverkan. Det syftar även till att sjuksköterskan ska 

sträva efter en positiv effekt på individens hälsa och att se ett helhetsperspektiv på varje 

unik individ. Hall (2010) beskriver att de bärande begreppen och någon form av 

omvårdnadsteori utgör tillsammans en ram för en omvårdnadsfilosofi: Omvårdnadens 

idé- och värdegrund.  

 

1.4.1 Omvårdnadsteorin 

Jean Watson föddes år 1940. Hon studerade först till sjuksköterska och sedan vidare till 

en doktorsexamen inom omvårdnad i Colorado. Hon har varit aktiv inom forskning och 

utveckling av omvårdnad och skrivit flertalet böcker inom ämnet (Alligood & Jesse 

2014). Watsons teori om mänsklig omvårdnad lägger fokus på människans 

grundläggande element av omvårdnad och mötet mellan vårdgivare och vårdtagare. 

Detta med betoning på sjuksköterskans möte till samtliga inblandade i sjukvården. 

Människan kan inte objektifieras eller separeras från sig själv, andra eller miljön. God 

omvårdnad och en positiv relation mellan vårdgivare och vårdtagare kan i sig 

frambringa och gynna en god hälsa mellan samtliga inblandade. Watson belyser 

omvårdnadsbegreppen människa och omvårdnad starkast. Omvårdnaden kvalité 

återspeglas på individens hälsa. Sjuksköterskan ska värdera den subjektiva upplevelsen 

och relationen till alla involverade i omsorgens process. Omsorg och kärlek till 

medmänniskor är två grundläggande begrepp som alla individer behöver ge varandra för 

att mänskligheten ska överleva (Fawcett 2000).  

 

1.4.2 Sjuksköterskans roll  

“I vårdarbetet främjar sjuksköterskan en miljö där mänskliga rättigheter, värderingar, 

sedvänjor och trosuppfattningar hos enskilda personer, familjer och allmänheten 

respekteras” (International Council of Nurses: Etniska kod för sjuksköterskor 2012, s. 

4).  

Sjuksköterskan ska genom ett etiskt förhållningssätt med en helhetssyn föra patientens 

och dess anhöriges talan gällande önskemål och behov i omvårdnaden. De ska även ta 

tillvara på kunskaper och erfarenheter som patient och anhörig besitter (Socialstyrelsen 

2005). Eftersom patientens kommunikation försämras i och med demenssjukdom, ställs 
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det högre krav på att sjuksköterskan ska kunna tolka och förstå både den verbala och 

den icke verbala kommunikationen som patienten förmedlar. Detta innebär en extra 

utmaning för sjuksköterskan i kommunikationen med demenssjuka patienter (Skovdahl 

& Kihlgren 2011; Rahm Hallberg 2011). I Bryon, Casterl och Gastmans (2012) 

intervjustudie beskrivs att sjuksköterskor behöver ha ett personligt engagemang när de 

jobbar med demenssjuka patienter. Många sköterskor känner sig personligt berörda och 

upplever på så vis mötet som äkta och greppbart. Skovdahl och Kihlgren (2011) 

uttrycker att sjuksköterskans syn på personer med demens har en avgörande roll i 

omvårdnaden. Sjuksköterskan ska se relationen som jämställd och inte se ner på 

personens kognitiva funktionsnedsättning. Vid BPSD blir kommunikationen mellan 

sjuksköterskan och patientens anhörig extra viktig. De anhörigas erfarenhet och 

kunskap om sin närstående ska ses som ett självklart stöd till sjuksköterskan eftersom 

detta gynnar en god omvårdnad till patienten (Skovdahl & Kihlgren 2011). Även 

Bryon´s et al. (2012) bekräftar att relationen och kontakten mellan sjuksköterskan och 

anhöriga återspeglas på utformandet av omvårdnaden.  

 

1.5 Begreppsdefinition 

Upplevelse: Beskriver Malmström, Györki och Sjögren (2008) som en erfarenhet 

och/eller händelse. Författarna syftar på individens intryck, tankar och känslor kring 

situationer och händelser, främst i detta fall gällande anhöriga till personer med demens 

anpassning till sin livsomställning.   

Anhörig: Menas som person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna 

(Socialstyrelsen 2015). I denna studie avses anhörig även som personen som medverkar 

i omvårdnaden kring personen med demenssjukdom, exempelvis nära vänner.  

Närstående: En person som den enskilde har en nära relation till (Socialstyrelsen 2015). 

I denna studie syftar detta till personen som lider av en demenssjukdom.  

Kommunikation: Med kommunikation menas att göra något tillsammans, att man talar 

med personen i fråga och inte till, det handlar därför om mycket mer än att bara delge 

information (Skog 2013). I denna studie handlar det främst om kommunikationen 

mellan anhörig och närstående, bandet mellan dem två. Men även till resterande familj 

och mot professionella vårdare.  
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1.6 Problemformulering 

I Sverige drabbas cirka 25 000 personer varje år av en demenssjukdom. 

Demenssjukdomar beräknas att öka i samhället i takt med att befolkningen blir allt 

äldre. Anhöriga har en betydelsefull roll i vårdandet av sin närstående med 

demenssjukdom. På så vis utgör de stommen i omvårdnaden och vårdar i det tysta. 

Därför vill författarna undersöka anhörigas upplevelse av att leva med en närstående 

med demenssjukdom och kommunikationen mellan dem två. Författarna vill göra en 

översikt av vad vetenskaplig litteratur säger om anhörigas upplevelse av situationen. 

Författarna anser att en sammanställning av studier för ämnet saknas och att 

sjuksköterskan kan behöva en ökad kunskap och förståelse för att förbättra omvårdnad 

och kommunikation inom demensvården. Därför kan en sammanställning av anhörigas 

upplevelser av att leva med sin närstående och kommunikationen mellan dem två vara 

ett stöd för sjuksköterskan, som möter personer med demenssjukdom och deras 

anhöriga i många olika sammanhang i sjukvården.  

 

1.7 Syfte 

Beskriva de anhörigas upplevelser av att leva med en närstående med demenssjukdom 

och kommunikationen mellan dem samt att studera och beskriva de ingående artiklarnas 

datainsamlingsmetoder.  

 

1.8 Frågeställningar 

Vilka upplevelser har de anhöriga av att leva med närstående med demenssjukdom? 

Hur upplever anhöriga kommunikationen med sin demenssjuke närstående? 

Vilka datainsamlingsmetoder använder sig de granskade artiklarna av? 

2 Metod 

2.1 Design 

Studien var en beskrivande (deskriptiv) litteraturstudie (Polit & Beck, 2012).  
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2.2 Databaser 

För att finna relevanta artiklar gjordes sökningar i databaserna PubMed och Cinahl. 

Dessa valdes för att de innefattade forskning inom omvårdnad (Polit & Beck, 2012).  

 

2.3 Sökord/sökstrategier/urvalskriterier 

Via Svenska MeSH från Karolinska Institutet (2015) valdes passande söktermer ut: 

Caregivers, Dementia, Family, Life Change Events och Communication.  

Följande ord användes som MeSH-termer och Headings: Caregivers, Dementia, Life 

Changes Events, Communication, Family. Följande ord användes i fritextsökning: 

Caregiver, Dementia, Communication, Experiences. PubMed: MeSH-termer användes i 

sökning 1 och frisökning användes i sökning 2. I sökning 2 begränsades även 

tidsspannet till 5år för att begränsa antalet träffar. Sökordet Experience finns inte som 

MeSH-term i PubMed, därför användes istället Life Change Events som databasen och 

svenska MeSH föreslog. Cinahl: Här användes Headings i sökning 1 och 2 och 

fritextsökning i sökning 3. Istället för termen Life Change Events användes istället 

sökordet experience, då det passade bättre in i Cinahls terminologi. 

I tabell 1 visas mer specifikt hur sökningarna gått till, när MeSH-termer, headings och 

fritextsökning har används. Sökorden kombinerades på ett stort antal olika sätt men i 

tabellen presenteras de kombinationer som gav relevanta träffar och svarade på studiens 

syfte.  

 

Inklusionskriterier: De sökta artiklarna skulle vara publicerade mellan åren 2005-2015, 

vara av kvalitativ eller mixad ansats, vara tillgänglig i full text, ha HiG-access och vara 

peer reviewed i Cinahl. Exklutionskriterier: Artiklar som bara tog upp perspektiv från 

professionella vårdare då sökordet "caregiver" kan betyda både och. 

Litteraturöversikter, kvantitativa artiklar, artiklar skrivna på annat språk än engelska 

samt artiklar som analyserat tekniska eller andra typer av hjälpmedel inom 

demenssjukvården som var relativt vanligt förekommande i sökningarna. Tänkbara 

källor valdes utifrån dessa kriterier och om de inte svarade på studiens syfte och 

frågeställningar valdes dem bort. Sammanlagt elva artiklar inkluderades. Två av 

artiklarna var av en mixad design, författarna valde då ut det kvalitativa resultatet till 

vår studies resultat-del.  
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2.4 Utfall av databassökningar 
 
Tabell 1. Utfall av databassökning  
Ordning Databas 

Datum 

Söktermer Begränsningar Antal 

träffar 

Tänkbara 

källor/ 

lästa 

abstract 

Valda 

källor, 

exklusive 

dubbletter 

1 PubMed 

2015-09-08 

("Caregivers"[Mesh]) 

AND 

"Dementia"[Mesh]) 

AND "Life Change 

Events"[Mesh] 

HiG-access, 

full text, 

tidsspann 2005-

2015 

18st  12st 2st 

2 PubMed 

2015-09-10 

Caregiver AND 

Dementia AND 

Communication 

HiG-access, 

full text, 

publicerade 

inom 5år 

218st  79st 3st 

1 Cinahl 

2015-09-11 

(MH "Caregivers") 

AND (MH 

"Communication") 

AND (MH "Dementia") 

Linked full 

text, peer 

reviewed, 

tidsspann 

2005-2015 

67st 20st 2st 

2 Cinahl 

2015-09-03 

(MM "Caregivers/PF") 

AND (MH 

"Dementia/PF") AND 

(MH "Family/PF") 

Linked full 

text, peer 

reviewed, 

tidsspann 

2005-2015 

25st 10st 1st 

3 Cinahl 

2015-09-09 

(MH "Family") AND 

(MH "Dementia") AND 

"Experiences" 

Linked full 

text, peer 

reviewed, 

tidsspann 2005-

2015 

69st  30st 3st 

 Totalt:   397st  151st  11st 

Förtydligande av förkortningar i Cinahl: 

MH: Major Headings 

MM: Major Concept.  

PF: Psychosocial Factors.  
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2.5 Dataanalys 

Författarna har bearbetat materialet genom att upprepade gånger läsa igenom artiklarnas 

resultat för att få en djupare förståelse för den analyserade datan (Polit & Beck 2012).  

Granskning av artiklarna gjordes utifrån studiernas syfte och frågeställningar. Sedan 

diskuterades och bearbetades de sökta artiklarna av författarna på Högskolans bibliotek. 

Författarna plockade ut textdelar ur varje studies resultat som svarade mot syftet och 

frågeställningarna och samlade det i ett eget Word-dokument, för en klarare överblick 

och få en samlad översikt. Texten studerades och det framkom tydligt att den följde ett 

tidsspann av den demenssjukes progression i sjukdomen. Resultatet delades därför upp i 

tre ämneskategorier för att belysa progressionen: En förändrad relation, Upplevelse av 

att vårda sin närstående och I ett senare skede av sjukdomen.  Relevanta underrubriker 

utformades som skulle svara på studiens syfte och frågeställningar.  

 

Artiklarna sammanställdes i två bilagor för att få en överblick av data. Bilaga 1 

beskriver varje studies design, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod och 

dataanalysmetod. I bilaga 2 beskrivs varje studies syfte och resultat för att läsaren ska få 

en samlad överblick av artiklarna. Det metodologiska syftet var att granska de valda 

artiklarnas insamlingsmetoder, vilket gjorde under huvudrubriken Artiklarnas 

datainsamlingsmetod. Detta besvarades genom att varje vald artikels metodavsnitt lästes 

igenom flertalet gånger. Under bearbetningen framkom att majoriteten av studierna 

använde sig av olika former av intervjuer som datainsamlingsmetod, eller så 

kombinerades videoinspelning med intervjuer.  

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Författarna eftersträvade att objektivt granska artiklarnas innehåll. För att skydda både 

deltagare och forskare skulle en studie alltid vara etiskt godkänd (Polit & Beck 2012). 

Författarna avsåg även att referera till artiklarna, inte plagiera och att inga egna 

tolkningar eller personliga tyckande skulle finnas i resultatet. Detta bidrog till att risken 

för att etiska problem skulle uppstå blev relativt liten.  
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3 Resultat 

3.1 En förändrad relation    

3.1.1 Sjukdomsförnekelse och acceptans  

De anhöriga har svårt att se de första symptomen och dess yttring av demenssjukdomen, 

eftersom den ofta kommer smygandes. Anhöriga har ingen sjukdomsinsikt då de 

normaliserar symptomen och minimerar problemen, men efter hand ser de olika 

mönster. De har ofta även en brist på kunskap/erfarenhet allmänt om demens, de tror att 

det är en del av det normala åldrandet. De är inte medvetna om att det finns fler 

symptom än minnesproblematik (Robinson, Clare & Evans 2005; Quinn, Clare, Pearce, 

Dijkhuizen 2008; Quinn, Clare, McGuinness, Woods 2013). De flesta anhöriga tar emot 

demensdiagnosen som en oväntad chock (Pretorius, Walker, Heyns, Pretorius C, 

Walker S, Heyns P. M 2009) och de beskriver en upplevelse av att livet förändras till 

följd av sin närståendes demenssjukdom (Walter, Oyebode, Riley, Walters A. H, 

Oyebode J. R, Riley G. A 2010). Quinn et al. (2008) beskriver att anhöriga har svårt att 

förstå situationen, delvis på grund av bristfällig information eller missuppfattning från 

sjukvården. I två studier framkommer att det ges dålig information om demenssjukdom 

(Robinson et al. 2005, Innes, Abela & Scerri 2011). Detta leder till osäkerhet hos 

anhöriga, som i sin tur leder till att det uppkommer onödiga diskussioner och 

missförstånd mellan anhörig och närstående (Boots, Wolfs, Verhey, Kempen, Vugt 

2015). 
 

Att få diagnosen fastställd och att få prata öppet om sjukdomen känns som en lättnad för 

en del anhöriga, medan vissa andra anhöriga isolerar sig för att omgivningen inte ska 

veta om sjukdomen. En känsla av hopplöshet om att de själva eller någon annan inte 

kan göra något åt situationen finns, men att få diagnosen gör acceptansen lättare 

(Robinson et al. 2005). Boots et al. (2015) studie tar upp att erfarna anhöriga tycker att 

de behöver någon professionell inom sjukvården att prata med som känner till deras 

situation i det tidiga skedet. Att kunna få rådgivning och information för att de bättre 

ska klara av och orka med sin livsomställning, men även att samtala så att anhörig får 

berätta om olika svårigheter i specifika situationer eller händelser. Erfarna anhöriga 

beskriver vidare att varje person är unik, anhöriga och närstående behöver mer 
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personcentrerad vård. Nyblivna anhöriga är mer i en förnekande fas och känner inte att 

de behöver ta i mot professionell vård än. Informationen från sjukvården är av så pass 

negativ klang att de inte vill ta till sig den, de har svårt att ta i mot hjälp då de inte vill 

stigmatisera situationen. Majoriteten av anhöriga i studien håller med om att det är svårt 

att acceptera och orka med situationen. Att få specifik kunskap om demenssjukdomen 

och dess varierande/föränderliga symptom bidrar till acceptans hos de anhöriga. Detta 

leder till att de ser det som symptom och inte tar dem personligt, de anhöriga kan då 

visa ökad empati. Personlig tid för att samla kraft är av vikt för att anhöriga ska kunna 

acceptera sjukdomen. Det kräver en strukturerad och rutinmässig vardag. Det är först 

efter att den anhörige accepterat sjukdomen som de kan gå vidare i livet. Även 

Robinson et al. (2005) studie belyser att anhöriga måste acceptera förändringen och 

anpassa sig till förlusten. 
 

3.1.2 Nya roller 

Quinn et al. (2008) beskriver att det inte längre är en jämställd relation, det övergår till 

ett vårdande förhållande. Rollerna förändras, den anhörige tar över sysslor som den 

demenssjuka förr skött. Anhöriga får en nu ta huvudansvaret i relationen, därav uppstår 

en press över att ha ett konstant tålamod (Quinn et al. 2013) och hela tiden ligga steget 

före (Robinson et al. 2005). Anhöriga upplever även ett evigt passande, det kan vara 

svårt att lämna sin närstående ensam (Quinn et al. 2008). De anhörigas omvårdnadsroll 

är nu förknippad med ansvar, plikt, skyldighet och respekt (Benedetti, Cohen & Taylor 

2013). Walters et al. (2010) beskriver att en del anhöriga upplever att relationen 

förändras så pass att den anhöriga inte längre känner kärlek till sin närstående, utan 

relationen är nu mer uppbyggd av att utöva skydd och vård istället för kärlek. De 

anhöriga känner sig fångad i sin nya roll som vårdare, det är inte något som de själva 

fått välja utan det är mer som ett krav att de är tvungna att ta på sig den rollen.  

Som anhöriga är de tvungna att godta den nya situationen som småningom leder till en 

känsla av lugn. Detta leder i sin tur till att det skapas en meningsfullhet av den nya 

livssituationen. I och med detta kan de anhöriga även skapa en mening i rollen som 

vårdare till personen med demenssjukdom. Vidare beskriver studien, att vårda sin 

närstående i hemmet gör att den anhörige känner sig som en fånge i sitt hem. Det är en 

utmaning att vårda, sköta hushållet och hitta någon form av meningsfull sysselsättning. 
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Det är bara en fru i studien som lyckats behålla någon form av kontinuitet i sitt dagliga 

liv och bibehålla sitt sociala nätverk samt sin egen hälsa. 

 

I Benedettis et al. (2013) studie framkommer rollkonflikter och överbelastning. De 

anhöriga upplever att de mister dyrbar tid med sina barn/partner/barnbarn. Dagliga 

utmaningar finns för anhöriga med egen familj vars barn behöver lika mycket av deras 

uppmärksamhet som den demenssjuke behöver. Den nya rollen är svår att acceptera, 

detta kan underlättas med egen tid med sin närstående eller i sitt sociala närverk, detta 

stärker de anhörigas självförtroende (Boots et al. 2015). 

 

3.2 Upplevelsen av att vårda sin närstående  

3.2.1 Beteendeförändringar 

Den svåraste acceptansen är enligt de anhöriga, beteendeproblematiken med rastlöshet, 

sömnstörningar, avvikande beteende och verbal eller fysisk aggression hos sina 

närstående. Detta leder till stress hos de anhöriga (Chene 2006). I en annan studie 

upplever anhöriga att oförutsägbarheten som demenssjukdomen för med sig är mest 

problematisk (Benedetti et al. 2013).  

 

Anhöriga upplever att sina närstående inte längre är samma person på grund av deras 

demenssjukdom, medan andra har känslan av att deras anhöriga är samma person, att de 

har kvar sin humor och sin förmåga att få människor att le. En anhörig förklarar att 

hennes sorgeprocess är slutförd på grund av att hennes man, som hon varit gift med hela 

livet, sakta men säkert har förvandlas till någon annan (Walters et al. 2010). 

“He is just like a shell of his former self like you know, and they switched 

someone’s, someone else’s mind with his kind of thing” (Walter et al. 2010, s. 174). 
 

Walter et al. (2010) beskriver att anhöriga skjuter ifrån sig sin närstående på grund av 

personlighetsförändringarna. Ömhet och närhet försvinner men de ger ändå pussar och 

kramar för att det hör till. En del anhöriga har stängt av sina egna känslor helt. Vidare 

beskriver Quinn et al. (2013) att anhöriga skäms över att socialisera med andra när den 

demenssjuke är med, ex pga. beteendestörningar. Det kan vara svårt vid aggression, att 

kommunicera och inte brusa upp. De anhöriga vill gärna konfrontera istället för att 
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släppa. Vissa anhöriga tar emot professionellt stöd i hemmet medan andra inte tar emot 

hjälpen på grund av närståendes beteendeproblematik. I studien tar en man upp att han 

hade blivit erbjuden hjälp men var tvungen att säga nej till hjälpen på grund av hans frus 

aggressiva och våldsamma beteende, han vill inte utsätta andra för fara. En dotter 

berättar om sin mor som isolerade sig själv och blev mycket misstänksam mot andra 

(Chene 2006). 

“My mother would not let anyone come inside the house” (Chene 2006, s. 196). 
 
 

3.2.2 Emotion  

De anhöriga upplever meningsfullhet i att vårda sin närstående. De vårdar i hemmet av 

kärlek, pliktkänsla och religiös övertygelse. Det är en utmaning med vårduppgifterna 

men de anhöriga tycker att det är värt att lägga den energi och resurs som krävs. 

En anhörig återspeglar sin motivation:  

”I have been married to her for 55 years, and I don’t know, I just maintain it, 

as a married person, it is your job in life from now on. . . . I just sort of accepted, 

this is my way of life now onwards and I just get on with the job" (Pretorius et al. 

2009, s. 89). 

 

Det är svårt för anhöriga att prata om känslor och tankar angående sjukdomen och 

situationen med sin närstående. Anhöriga upplever att de måste vara starka, de vill inte 

oroa sin närstående, eftersom personen i alla fall inte kommer minnas (Quinn et al. 

2008; Quinn et al. 2013). Robinson et al. (2005) beskriver de anhörigas känslor av 

stress, frustration och depression. De har svårt att hålla känslorna i styr och att 

känslorna mot sin partner förändras. I en annan studie beskriver också anhöriga 

känslomässig stress i sin vardag, främst strävan för att hela tiden uppfylla de krävande 

uppgifterna som är förknippade med att ta hand om en närstående med demenssjukdom.  

Anhöriga får även bevittna den långsamma nedgången av den demenssjukes kognitiva 

funktion samt deras regressiva personlighetsbeteende. En del ber till gud för att hitta 

styrkan för att möta och tillgodose de svåra utmaningar som kan uppkomma vid 

demenssjukdomar (Benedetti et al. 2013). För att underlätta acceptansen kan de 

anhöriga ändra fokus, från känslor av förlust till att anpassa sig till förändringen. Även 

att anpassa sina förväntningar och fokusera på de positiva i livet tillsammans med sin 

närstående och njuta av det som finns kvar. Att man bortser från förlusten. Överlag 
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stärker positivitet den anhörigas självförtroende, kommunikationen till sin närstående 

och ökar välmående hos dem båda (Boots et al. 2015).  

 

En del anhöriga upplever känslomässig smärta då de jämförde nutid och dåtid, de 

skyddar sig genom att leva i nuet. Det är allt för smärtsamt att prata om gamla minnen 

och upplevelser från tiden innan demenssjukdomen (Walter et al. 2010), medan 

anhöriga i Robinson et al. (2005) studie menar på att prata med varandra om att de levt 

ett fint liv tillsammans hjälper. Det blir lättare att hantera minnesförlusten då det är 

vanligt i samband med att bli äldre. Paren ångrar inte sitt livsbeslut trots sjukdomen, det 

är fortfarande värt det. Anhöriga i en annan studie oroar sig för hur framtiden kommer 

komma att se ut, men de väljer att fokusera mer på problem som uppstår nu och inte se 

framtida problem. Detta tankesätt skapar en kontroll över deras situation (Pretorius et 

al. 2009).  
 

3.2.3 Kreativitet och knep i vardagen  

Anhöriga uttrycker att det inte finns någon magisk formel att vårda, utan den anpassas 

till den person som vårdas. De använder sig av olika kreativa knep och uppfinningar. 

Exempelvis att hitta på ett sätt att klä sin man eller att få sin far att känna igen sitt 

sovrum. De anhöriga tjänar på att utforma dessa strategier för stunden. Deras påhittighet 

och kreativitet leder till att de övervinner den närståendes motstånd och får dem lugna 

och stabila (de la Cuesta 2005). Andra strategier är exempelvis att minimera sin 

upprördhet och fastställa att den närstående inte är samma person som den en gång varit 

(Walter et al. 2010). Anhöriga upplever det som problematiskt att alltid vara närvarande 

hos den närstående. Det kan lösas genom att ha ett schema där familjemedlemmar 

roterar så att den närstående inte lämnas ensam. Det gör att anhöriga ändå kan ha ett 

eget fungerande socialt liv (Innes et al. 2011). I Pretorius et al. (2009) studie beskriver 

en make att hans frus kognitiva funktionsnedsättning är en fördel i deras vardag. Han 

menar att frun inte kommer minnas vad de hade grälat om, då gör det inget om hon 

startar ett krig, för hon glömmer det snart och de kan återgå till en normal konversation 

igen. Egen tid upplever de anhöriga som ett behov som inte tillfredsställs så ofta, det 

vinklas ändå till en positiv aspekt då anhöriga och närstående får mer tid att umgås.  

De beskriver vardagen med sin närstående som en glädjefull tillvaro då de får möjlighet 

att utövade alla vardagliga aktiviteter gemensamt (Walter et al. 2010). 
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3.2.4 Förlust av frihet och sociala relationer 

De anhöriga känner en social isolering och det försämras ännu mer med tiden, då 

äktenskapets relation blir allt sämre på grund av den närståendes sjukdom. Anhöriga 

upplever att det är svårt med social samvaro och de har lite eller inga sociala 

interaktioner, exempelvis så umgås de mindre med vänner och släkt. Vissa har ingen att 

vända sig till, stöd från vänner är i stort sett frånvarande. Anhöriga upplever att de inte 

längre har friheten kvar, de är bundna till huset. Det är i stort sett omöjligt att utöva 

någon fritidssysselsättning, exempelvis att ta emot besök är svårt då närstående kan 

genera dem genom att säga saker som ”du, gå hem nu” (Pretorius et al. 2009; Benedetti 

et al. 2013).  

 

Ett problem för en ökad livskvalité hos anhöriga är brist på kunskap i det sociala 

nätverket som inte förstår den demenssjukas symptom (Boots et al. 2015). 

Stöd från sin egen familj är betydelsefullt för anhöriga, men en del upplever att de har 

skyldighet, ansvar och förväntningar från andra familjemedlemmar att vårda sin 

närstående. En dotter beskriver att det var en påtvingad uppgift att vårda sin mamma, 

hon känner att hon inte längre kan leva sitt liv. Anhöriga upplever frustration över att få 

ihop vardagen med övriga familjemedlemmar och samtidigt vårda sin närstående, 

speciellt över att det är för få familjemedlemmar tillgänglig för avlösning (Innes et al. 

2011).  

 

Att få en hjälpande hand av någon familjemedlem är av stor vikt då den anhörige kan få 

hjälp med sin börda. Dessvärre är det en del anhöriga som inte får något betydande stöd 

av sina familjemedlemmar. De känner sig sårade, speciellt när det är syskon som inte 

vill hjälpa till (Benedetti et al. 2013). I en annan studie däremot, upplever majoriteten 

av anhöriga att de själva kan be om hjälp och får ett bra stöd av andra 

familjemedlemmar. En del av anhöriga önskar dock mer hjälp (Chene 2006). Pretorius 

et al. (2009) studie visar att manliga anhöriga väljer sina döttrar eller hemhjälp som 

deras mest tillgängliga och pålitliga källa som en stödjande hand. Anhöriga och 

närstående kan även få stöd via vänner, kyrkan eller organisationer (Quinn et al. 2008) 

som individer eller som par (Robinson et al. 2005). 
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3.3 I det senare skedet av sjukdomen 

3.3.1 Svårigheter och lösningar i kommunikationen  

Trots att närståendes kognitiva- och språkförmåga är nedsatt så kommunicerar anhöriga 

med dem ändå på ett betydelsefullt sätt. Anhöriga sänder/förmedlar att de älskar sina 

närstående och att de har möjlighet att förstå deras respons, de får dem även att le på ett 

speciellt sätt (de la Cuesta 2005). I Walters et al. (2010) studie beskriver anhöriga att 

dialogen gått förlorad med sin närstående, de upplever en stor förlust när närstående inte 

kan kommunicera verbalt. De kan inte längre ha en vardaglig konversation som de en 

gång hade haft innan demenssjukdomen. Quinn et al. (2013) belyser svårighet i 

kommunikationen då närstående blir tyst, det är svårt för anhöriga att bryta gamla 

mönster.  

 

Pretorius et al. (2009) studie tar upp att anhöriga tycker att upprepning är extremt 

irriterande, det blir svårt för anhöriga att kontrollera sig själv. Det är inte alla gånger 

som det kommer fram ett vänligt svar. En annan studie beskriver vidare att anhöriga 

även kan bli lättirriterade över att närstående inte kommer ihåg vissa saker och har svårt 

att ta in ny information (Robinson et al. 2005). Vidare i Pretorius et al. (2009) studie 

visar det sig att när anhöriga inte längre kan kommunicera på ett effektfullt sätt med sin 

närstående så utlöses stress och frustration hos den anhörige. De är väl medvetna om att 

kommunikationen och beteendesvårigheter hör till demenssjukdomen, men det är ändå 

en svår uppgift för dem att behärska.  

 

För att klara av kommunikationsproblematiken utvecklar anhörig och närstående ett 

eget språk som de kan förstå. Detta språk skapas över tid och hjälper dem att kunna leva 

med kommunikationsbristen (de la Cuesta 2005). I en annan studie kommunicerar en 

anhörig med sin mamma genom att vara skarpsynt med att fånga upp de små orden, då 

mamman inte kan prata utan bara uttrycker små ljud (Pretorius et al. 2009). På grund av 

den kognitiva nedsättningen och det förlorade språket så kompenserar anhörig genom 

att exempelvis ta på den närstående om de verkar har ont. Eller så iakttar anhöriga sina 

närståendes gester, blick, tonfall och/eller kroppsspråk.  

Personer med långt gången demens pratar inte. En dotter berättar att hon kommunicerar 

med sin far genom ögonen t.ex. då hon frågar med ord om han vill komma och det 
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tolkas som ett “ja” genom att se i hans ögon. En annan dotter berättar att hennes far inte 

kan tala i över huvud taget, men hon kan ändå räkna ut mestadels vad fadern vill (de la 

Cuesta 2005). 

 

Walmsley och McCormacks (2013) studie beskriver icke verbal kommunikation mellan 

anhöriga och sin närstående med svåra kommunikationssvårigheter. Kommunikation 

som upplevs positiv för den närstående är att ha ögonkontakt, att anhöriga gestikulerar 

så den närstående kan härmas. Men även närhet och beröring är en viktig aspekt. En 

känsla av ömsesidighet, spontanitet och humor gör att närstående känner en delaktighet 

och att anhöriga har acceptans, ser den demenssjukas beteende som förståeligt. 

Kommunikation som upplevs negativt av närstående kan vara att närstående inte känner 

sig bekräftad/svarad eller känner en begränsning att göra vissa saker. Även plötsliga 

eller oväntade rörelser, beröringar eller ljud upplevs inte heller positivt av närstående. 

Om konversationen pågår under en längre stund kan det leda till sänkt medvetandegrad 

och mindre uppmärksamhet hos den närstående. Efteråt var det vanligt att närstående 

visade en tillbakadragenhet.  
 

3.3.2 Överlämnandet till särskilt boende 

Anhöriga visar tillgivenhet till sin närstående, de ser till att de får mat, tar dem till 

toaletten, klär dem, lägger dem i säng etc. Att vårda långt gången demens är alltså intimt 

och grundläggande (de la Cuesta 2005). Anhöriga strävar efter att sin närstående ska ha 

en möjlighet att få bo kvar i hemmet och lättare känna igen sig (Chene 2006). I 

Benedettis et al. (2013) studie visar det sig för majoriteten av närstående, oavsett ålder, 

att det blir en börda i slutändan för dem att vårda demenssjuka i hemmet. Att kombinera 

emotionell, social och fysisk börda leder till att anhörigas hälsa blir negativt påverkad. 

Det framkommer även att det är svårt att släppa taget om sina närstående och överlåta 

dem till professionell vård. De anhöriga känner pliktkänsla och de bästa vårdgivarna är 

enligt anhöriga de själva, det är ingen annan som kan tillgodose den närståendes 

vårdbehov lika bra som dem. Att söka professionell vård är ett svårt beslut att fatta för 

dem, det är inte förrän symptomen uppnår en krispunkt som det är acceptabelt att ta 

emot hjälp.  
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“I started crying, I didn’t want her there. If I didn’t have what I have she 

wouldn’t be there. I feel very guilty, very guilty because mum should be here. It’s 

her house. She’s the matriarch of the house. She’s still your mother, you know. She 

should be here not there” (Benedetti et al. 2013, s. 148). 

 

Chene (2006) beskriver att de flesta anhöriga uppger att det är sjukvården som fattar 

beslut om flytten. De känner sig ensamma då deras närstående inte kan delta i beslutet, 

på grund av deras demenssjukdom. De upplever även själva flytten som bekymmersam, 

särskilt när närstående vill återvända till sitt hem igen eller när den närstående hotar 

med att skada sig själv om hen är tvungen att flytta till ett äldreboende. De upplever 

även skuldkänslor att de har svikit/förrått sin närstående och att de inte lever upp till 

omgivningens förväntningar. Dessa skuldkänslor minskar när anhöriga inser att det inte 

längre är hållbart att vårda hemma dygnet runt. Det slutgiltiga beslutet avgörs då de 

upplever att deras närstående skulle få bättre vård genom flytt till boendet än av vården i 

hemmet.  
 

3.1 Artiklarnas datainsamlingsmetod 

Totalt valdes elva vetenskapliga artiklar ut till studiens resultat. Nio av de valda 

artiklarna var av kvalitativ ansats, de två resterande var av mixad metod. Sju av dessa 

studier använde sig av semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod, antigen 

individuella, parvis eller i grupp (Benedetti et al. 2013; Innes et al. 2011; Pretorius et al. 

2009; Robinson et al. 2005; Boots et al. 2015; Quinn et al. 2013; Quinn et al. 2008). 

Två av dessa använde sig även av öppna frågor (Benedetti et al. 2013; Pretorius et al. 

2009). Boots et al. (2015) studie använde sig av videoinspelade semistrukturerade 

fokusgruppintervjuer med observation. De la Cuesta (2005) använde sig enbart av 

öppna intervjuer och observationer. Chene (2006) använde sig av djupintervjuer med 

öppna frågor.  

 

Fem av intervjuerna utfördes i anhörigas hem (de la Cuesta 2005; Pretorius et al. 2009; 

Quinn et al. 2013; Robinson et al. 2005; Walters et al. 2010). I Benedettis et al. (2013) 

studie fick deltagarna själva bestämma, majoriteten valde i sitt hem. En av intervjuerna 

utfördes på ett särskilt boende där den demenssjuka bodde (Walmsley & McCormack 
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(2013). I resterande artiklar nämns inte vart intervjuerna skedde (Boots et al. 2015; 

Quinn et al. 2008; Chene 2006; Innes et al. 2011).  

Bandinspelning utfördes i nio av studierna (Boots et al. 2015; Innes et al. 2011; 

Pretorius et al. 2009; Chene 2006; de la Cuesta 2005; Walmsley & McCormack 2013; 

Quinn et al. 2008; Quinn et al. 2013; Walters et al. 2010) förutom Robinson et al. 

(2005) och Benedetti et al. (2013) där det inte framgår. Boots et al. (2015) och 

Walmsley och McCormack (2013) använde videoinspelning och observation. 

Transkribering utfördes av samtliga artiklar (Boots et al. 2015; Innes et al. 2011; 

Pretorius et al. 2009; Chene 2006; de la Cuesta 2005; Walmsley & McCormack 2013; 

Quinn et al. 2008; Quinn et al. 2013; Walters et al. 2010; Robinson et al. 2005; 

Benedetti et al. 2013). En detaljerad beskrivning av samtliga artiklar finns i bilaga 1.  
 

4 Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva anhörigas upplevelser av att 

leva med en närstående med demenssjukdom och kommunikationen mellan dem. 

Resultatet visade på en omfattande livsförändring hos anhöriga av att vårda sin 

närstående. Att få rådgivning och information om sjukdomen var viktigt. De fick 

plötsligt en ny roll som innefattade ansvar, plikt och skyldighet. Anhöriga hade dagliga 

utmaningar med sina närstående i vardagen så som kommunikation- och 

beteendeproblematik. Anhöriga upplevde skam, irritation och avvisade sin närstående 

på grund av detta. Anhöriga kände sig bundna och upplevde en social isolering till 

hemmet. Känslan bidrog till stress och depression. Trots närståendes nedsatta 

kommunikation så kunde anhöriga ändå kommunicera betydelsefullt. De fann ett eget 

språk, använde sig av kroppsspråk och tonfall för att underlätta den verbala 

kommunikationen. Kärleken blev drivkraften till sin närstående och känslan av 

meningsfullhet av att vårda. Att fokusera på det positiva underlättade, att njuta av livet 

och leva i nuet. Det var för smärtsamt att tänka på det förflutna. Stöd från 

familjemedlemmar var betydelsefullt för anhöriga. De anhörigas önskan var att få sin 

närstående att bo kvar så länge som möjligt i hemmet. Det var smärtsamt att släppa 

taget om sin närstående till ett boende, då de lagt ner hela sin själ i omvårdnaden. Trots 

det så var de ändå tvungna till detta då situationen hemma blev ohållbar. Anhöriga 
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upplevde ensamhet och skuld när flytten till ett boende blev oundvikligt, men de hade 

förståelse av att de fattat rätt beslut. 
 

4.2 Resultat diskussion 

 

- En förändrad relation 

I föreliggande litteraturstudies resultat beskrevs att anhöriga till en början kände en 

sjukdomsförnekelse. De hade svårt att förstå situationen, delvis på grund av bristfällig 

information eller missuppfattning från sjukvården (Quinn et al. 2008). Detta kan ses i 

Bramble, Moyle och McAllister (2008) som bekräftar att en förnekelse och svårighet att 

acceptera diagnosen fanns hos både anhörig och närstående på grund av bristande 

kunskap om demens och en rädsla för själva sjukdomen. Detta styrks ytterligare av 

Duggleby, Williams, Wright och Bollinger (2009) som beskriver att anhöriga tyckte att 

det var viktigt att söka rätt på och lära sig mer om all tänkbar fakta om sjukdomen. Att 

veta hur man vårdar resulterade till att de insåg att de inte var ensamma i situationen. 

Ökad behärskning och förståelse om sjukdomen ökade anhörigas hopp. I resultatet 

beskrevs Boots et al. (2015) att anhöriga och närstående skulle ha behövt mer 

personcentrerad vård. Detta styrks av Karlsson, Bleijlevens, Roe, Saks, Martin, Stephan, 

Suhonen, Zabalegui och Hallberg (2015) som belyser anhöriga och deras närståendes 

behov av information om hur det är att leva med en demenssjukdom, att få 

professionellt stöd och en personcentrerad vård.  

 

Robinson et al. (2005) beskrev i föreliggande resultat att få diagnosen fastställd gjorde 

acceptansen lättare hos anhöriga. Även detta bekräftas av Karlsson et al. (2015), att få 

en diagnos satt i ett tidigt skede av sjukdomen var av vikt. Robinson et al. (2005), Boots 

et al. (2015) beskrev även att anhöriga måste acceptera förändringen och anpassa sig till 

förlusten för att gå vidare i livet. En jämförelse kan göras till Bäckström och Sundin 

(2009) studie av anhöriga till personen som drabbats av en stroke. De upplevde att det 

var viktigt med att komma till rätta i och med den nya livssituationen. De var även 

tvungna att finna acceptans, eftersom inget annat val fanns. 

Walters (2010); Quinn et al. (2008) beskrev i resultatet att det inte längre fanns en 

jämställd relation, anhöriga kände sig fångade i sin nya roll, ett krav de inte kunde 

påverka. Detta styrks av Jansson och Grafström (2011) som beskriver att parterna 
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tidigare levt ett balanserat och ömsesidigt liv tillsammans, men som nu förändras till att 

anhöriga själva får bära ansvaret. Detta bekräftas ytterligare av Shim, Barroso och Davis 

(2012) som beskriver att anhöriga inte skulle sörja den relation som gått förlorad, utan 

nu fokusera på nuet, men accepterandet blev svårare då de nya rollerna blev påtvingade.  

 

Resultatet beskrev att anhöriga nu upplevde ett evigt passande av sin närstående (Quinn 

et al. 2008). O'Shaughnessy, Lee och Lintern (2010) bekräftar att dessa rollförändringar 

gjorde att anhöriga kände maktlöshet och bristande kontroll. Det styrks även av Persson 

och Zingmark (2006) som beskriver att anhöriga upplevde begränsningar av sin egen 

frihet. Benedettes et al. (2013) studie belyser i resultatet att anhörigas omvårdnadsroll är 

nu förknippad med ansvar, plikt, skyldighet och respekt. Duggleby et al. (2009) styrker 

att rollförändringen utvecklade påfrestningar och utmaningar över att anhörig ska värna 

om sin närstående.  
 

- Anhörigas upplevelse av att vårda sin närstående 

Resultatet beskrev att känslan av meningsfullhet av att vårda fanns hos anhöriga 

(Pretorius et al. 2009). Det bekräftas av Persson och Zingmark (2006) som beskriver att 

det fanns en glädje över att få vårda sin närstående, samt en närhet och värdighet att få 

vara tillsammans. Även Rahm Hallberg (2011) styrker ytterligare att det är utvecklande 

för människor att vårda andra. Det beskrivs att vårdandet kan ge personer ett ökat 

välbefinnande och de kan finna djupare mening med livet. Detta knyts an med Watsons 

teori där hon beskrevs att omsorg och kärlek mellan medmänniskor är två 

grundläggande begrepp för mänsklighetens överlevnad och att omvårdnadens kvalité 

återspeglas på individens hälsa (Fawcett 2000). Detta styrks av Rahm Hallberg (2011) 

som beskriver att ett behov av närhet till andra kan undermedvetet finnas för att 

människan ska överleva.  

 

Benedette et al. (2013) beskrev i resultatet att vissa anhöriga bad till gud för att hitta 

styrkan för att möta och tillgodose de svåra utmaningarna. Detta bekräftats av Duggleby 

et al. (2009) som beskriver att vissa anhöriga fick sitt stöd genom sin tron. Vidare 

beskrivs att hoppet var betydelsefullt och gjorde det lättare att vårda, att inte ge upp. 

Hoppet kunde även vara negativt då det kunde blekna på grund av att närståendes 

tillstånd hastigt kunde ändras. Walters et al. (2010) beskrev i resultatet att anhöriga 

upplevde att sina närstående inte längre var samma person, på grund av 
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personlighetsförändringen. Detta styrker Persson och Zingmark (2006) som beskriver 

anhörigas känsla av att de hade förlorat sin partner. Walter et al. (2010) beskrev även i 

resultatet att anhöriga sköt ifrån sig sin närstående på grund av sin närståendes 

personlighetsförändring. De kände inte längre ömhet, men visade det i alla fall för att 

det hörde till. O'Shaughnessy et al. (2010) bekräftar att anhöriga kände en ökad känsla 

av avskildhet från sin partner. De få stunder som paren kände gemensam förståelse, gav 

det en känsla av kontinuitet till deras förhållande.  

 

Watsons teori beskrev att människan inte kan separeras från sig själv, andra eller från 

sin miljö (Fawcett 2000). Det bekräftas av Pretorius et al. (2009) i resultatet och även av 

Grafström (2013) som beskriver att anhöriga har en upplevelse av social isolering. 

Robinson et al. (2005) beskrev i resultatet att påföljd av detta kan leda till stress, 

frustration och depression hos anhörig. Som nämns i resultatet kunde alltså det sociala 

närverket stärka anhörigas självförtroende (Boots et al. 2015). Det bekräftas av 

O'Shaughnessy et al. (2010) studie som beskriver att då anhöriga hade kontakt med 

andra i samma situation som dem, upplevde de en känslomässig bekräftelse. Även 

Persson och Zingmark (2006) styrker att det var betydelsefullt i förändringsprocessen 

att få stöd från vänner, släktingar och kollegor. Det var viktigt att bevara normaliteten i 

relationen. Anhöriga kände meningsfullhet och främjade deras närståendes tidigare 

intressen omsorgsfullt. Det bidrog även till en lättnad att de hade personer omkring sig 

som brydde sig. Resultatet visade att vissa anhöriga upplevde skyldighet, ansvar och 

förväntningar från andra familjemedlemmar att vårda (Innes et al. 2010). Det 

bekräftades av Persson och Zingmark (2006) som beskriver att anhöriga kände ansvar 

och förväntningar av familjemedlemmar och funderade över vad de skulle tycka och 

tänka.  

 

- I ett senare skede av sjukdomen 

I resultatet framkom att anhöriga oroades för hur framtiden skulle se ut (Pretorius et al. 

2009). Detta intygar O'Shaughnessy et al. (2010) mer djupgående genom att beskriva att 

en rädsla och osäkerhet fanns om hur framtiden kommer att se ut. Det var en ständig 

pendling mellan acceptans och realism. Anhöriga var medvetna om att den kognitiva 

försämringen fortskrider. Detta upplevdes som en stor osäkerhet kring hur lång tid 

processen skulle ta och de fruktade verkligheten för att behöva leva genom den. Walters 

et al. (2010) beskrev i resultatet att dialogen gått förlorad, anhöriga upplevde en förlust 
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av att inte kunna kommunicera verbalt. Även Persson och Zingmark (2006) bekräftar 

detta genom att beskriva att vardagen var besvärlig på grund av 

kommunikationsproblematiken. De fick varken svar eller bekräftelse av sin partner. 

Anhöriga kände att det var betungande att alltid fatta svåra beslut själva, de kunde inte 

diskutera med sin närstående. O'Shaughnessy et al. (2010) styrker ytterligare genom ett 

exempel om en anhörig som berättade om att han saknade en normal konversation med 

sin fru. De kunde inte längre prata om omvärlden, han fick varken respons eller 

ömsesidig förståelse. Han upplevde stor glädje de enstaka gånger då han lyckades nå 

fram till henne.  

 

Pretorius et al. (2009) nämnde i resultatet att anhöriga tyckte att upprepning var extremt 

irriterande. Williams och Parker (2012) bekräftar att om den anhöriga visade otålighet 

kunde detta påverka kommunikationen negativt. Williams (2011) styrker ytterligare 

svårigheter som kan uppstå enligt anhöriga. Exempelvis att närstående hade svårt att 

förstå komplicerade förklaringar eller att anhörig fick upprepa samma fråga om och om 

igen. De la Cuesta (2005) beskriver i resultatet att anhörig och närstående utvecklade ett 

eget språk för att klara av kommunikationsproblematiken. Williams och Parker (2012) 

studie styrker att anhöriga förenklade/anpassade språket som en form av strategi. Detta 

bekräftas ytterligare av Lindholm (2010) som en språklig strategi av att förbättra 

kommunikationen.  Resultatet beskrev vårdandet av sin närstående med demens är 

intimt och grundläggande (de la Cuesta 2005). Detta styrks av O'Shaughnessy et al. 

(2010) som skildrar att anhöriga känner ansvar över att utöva fysisk omvårdnad och 

försöker minska effekterna av den kognitiva nedgången och på så vis stärka sin 

närståendes självkänsla.  

 

Benedette et al. (2013) belyste i resultatet att anhöriga hade svårt att släppa taget om sin 

närstående och överlämna ansvaret till professionell vård. Brambles et al. (2008) studie 

styrker också att den äldre generationen inte ville ta hjälp av professionell vård pga. att 

de ville värna om sin inre balans och harmoni. Chene (2006) beskrev i resultatet att 

anhöriga upplevde flytten till särskilt boende som bekymmersam och kände skuld. 

Bramble (2008) bekräftar detta genom att beskriva att flytten kom plötsligt och bidrog 

till känslor av stress och trauma hos anhörig. Men för vissa anhöriga infann sig även en 

känsla av lättnad. 
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4.2.1 Metodologisk diskussion  

Polit och Beck (2012) rekommenderar att vid analys av studiers datainsamlingsmetod 

kan det vara av intresse att undersöka att datainsamlingsmetoden är lämpad för syftet.  

I tio av de elva granskade artiklarna användes någon form av intervju som 

datainsamlingsmetod. Den vanligaste formen var semistrukturerade intervjuer. Polit och 

Beck (2012) anser att personliga intervjuer öga mot öga är en bra insamling av 

undersökningsdata, det ger informationen en hög kvalité. I Boots et al. (2015) artikel 

intervjuades fokusgrupper. Polit och Beck (2012) beskriver att det kan gynna studien 

genom att deltagarna delar liknande erfarenheter, men kan även vara ofördelaktigt då 

vissa känsliga ämnen kan vara svåra att lyfta fram i en grupp. Författarna anser att 

semistrukturerade intervjuer är till fördel för att svara på studiens syfte, därför att det 

ger en djupgående information om individens egna upplevelser. En nackdel med 

intervjuer är att intervjuaren inte alla gånger kan vara objektiv. Fokusgrupp kan vara 

användbart för att lyfta upp olika anhörigas erfarenhet om samma situation. Men detta 

kan även leda till att viss information undanhålls av deltagarna.  

 

I fem av artiklarna skedde intervjuerna i deltagarnas hem (de la Cuesta 2005; Pretorius 

et al. 2009; Quinn et al. 2013; Robinson et al. 2005; Walters et al. 2010). Polit och 

Beck (2012) menar att hemmet är en harmonisk och rimlig plats att vistas i. Vidare 

beskrivs att om intervjuerna inte genomförs i hemmet ska deltagarna själva få bestämma 

val av plats. Författarna instämmer att deltagarna ska känns sig trygg i den miljö de 

intervjuas/observeras i. I en av studierna skedde intervjuer inte bara en gång, utan 

flertalet gånger (de la Cuesta 2005). Polit och Beck (2012) betonar vikten av detta 

eftersom materialet kan vara diffust eller om information som framkommit behöver 

styrkas. Samtliga studier transkriberades (Boots et al. 2015; Innes et al. 2011; Pretorius 

et al. 2009; Chene 2006; de la Cuesta 2005; Walmsley & McCormack 2013; Quinn et 

al. 2008; Quinn et al. 2013; Walters et al. 2010; Robinson et al. 2005; Benedetti et al. 

2013). och nio band- eller videoinspelades (Boots et al. 2015; Innes et al. 2011; 

Pretorius et al. 2009; Chene 2006; de la Cuesta 2005; Walmsley & McCormack 2013; 

Quinn et al. 2008; Quinn et al. 2013; Walters et al. 2010).  

Polit och Beck (2012) anser att transkription bör ske objektivt, följaktligen av en annan 

person än författarna till studien. I de valda artiklarna var det bristande information om 

vem som utförde intervjuerna, detta ser författarna som en svaghet. Polit och Beck 
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(2012) beskriver vidare att bandinspelning är passande till denna typ av 

datainsamlingsmetod. Även författarna anser att bandinspelning är bra för att då all 

information sparas så inget förbises. Videoinspelningar gjordes i Walmsley och 

McCormack (2013) samt Boots et al. (2015) vilket författarna anser kan vara till nytta 

för att ta del av den icke verbala kommunikationen och deltagarnas kroppsspråk. En 

nackdel kan vara att leda till en ökad nervositet hos deltagarna. 

 

4.3 Metod diskussion  

Författarna valde att göra en beskrivande litteraturstudie för att summera den forskning 

vi sökt fram och granskat på området. Författarna har sökt i Cinahl och PubMed då Polit 

& Beck (2012) belyser dessa som lämpade databaser för forskning inom omvårdnad.  

Samtliga sökord var MeSH-termer (förutom experience), detta kan ses som en svaghet 

då termer kan skilja mellan de två databaserna, Mesh-termer kan vara mer relevanta för 

PubMed än Cinahl. Willman et al. (2011) beskriver den booleska söktermen AND som 

författarna används sig av för att begränsa sökningen och få mer relevanta sökresultat. 

Vidare beskrivs att sökoperatörerna AND, OR och NOT inte ska beblandas i samma 

sökning, vilket författarna inte gjort. Dock användes begränsningarna OR eller NOT 

inte alls, vilket kan ses som en svaghet.  

 

Kvalitativa studier, eller kvalitativt material ur studie med mixad design, valdes ut av 

författarna för att studiens syfte var att beskriva upplevelser. Författarna anser att detta 

styrker studiens syfte och frågeställningar eftersom att kvalitativa studier är mer 

målande och beskriver upplevelser och känslor. Författarna ville ha så aktuell forskning 

som möjligt, därav begränsades tidsperioden i sökningen av artiklarna från 2005 till 

2015. I en av sökningarna begränsades tidsspannet till 5år för att antalet träffar annars 

blev för stort. Detta kan ses om en för- och nackdel, beroende på vad som menas med 

aktuell forskning. Sökningar där oresonligt många träffar framkom valdes bort, vilket 

kan ses som en svaghet då eventuella tänkbara källor förkastades. Alla artiklar resultat 

sammanställdes i ett Word-dokument för att objektivt granska skillnader och likheter 

mellan dem. En sammanställning av artiklarna gjordes i bilaga 1 och bilaga 2 för att få 

en tydlig överblick av resultatet. Polit och Beck (2012) styrker vikten av att organisera 

hur materialet har bearbetas för att få fram viktig och relevant data.  
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4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad 

Studiens författare anser att sjuksköterskan borde se och ta till sig anhörigas 

erfarenheter i större utsträckning, eftersom de sitter inne på värdefull och 

personcentrerad kunskap som kan gynna omvårdnaden kring personer med demens.  

Watsons omvårdnadsteori beskriver att god omsorg och en positiv relation mellan 

vårdgivare och vårdtagare i sig själv kan frambringa och gynna en god hälsa mellan 

samtliga inblandade i omvårdnaden (Fawcett 2000). Författarna anser att bandet mellan 

patienten och sjuksköterska kan styrkas ytterligare med hjälp av anhöriga, för att ge en 

ökad förståelse och gynna en personcentrerad vård. Författarna vill även belysa att 

sjuksköterskan ser och hör anhörig, det främjar god hälsa till alla parter. Teorin styrker 

att sjuksköterskan ska värdera den subjektiva upplevelsen och relationen till alla 

involverade i omsorgens process (Fawcett 2000). 

 

4.5 Förslag till fortsatt forskning 

Föreliggande litteraturstudie kan vara som grund till fortsatt forskning inom ämnet.  

Författarna anser att mer forskning och utbildning om demenssjukdomar behövs, för att 

det ska nå ut till samhället och avdramatisera rädslan för sjukdomen. Författarna skulle 

även vilja se mer forskning på de positiva upplevelserna av att vara anhörig till en 

person med demenssjukdom. Vidare anser författarna att forskning av anhörigas 

upplevelser behövs i större omfattning för att förbättra stödinsatser, för att minimera 

risken för försämrad livskvalitén hos anhöriga och gynna kommunikationen mellan 

samtliga inblandade i demenssjukvården.   

 

4.6 Slutsats 

Studiens resultat påvisar, enligt författarna, att omställningen för anhöriga när 

närstående drabbas av demenssjukdom påverkar deras livskvalité negativt generellt. 

Anhöriga får plötsligt en ny roll med större krav och ansvar. De känner en sorg och 

förlust pga. av sin närståendes demenssjukdom. Anhöriga känner sig bundna till 

hemmet och isolerade från sina sociala relationer. När närstående inte längre kan 

kommunicera normalt och att det succesivt försämras med tiden upplever anhöriga en 

känsla av förlust, stress och frustration. Däremot kan anhöriga förmedla sin kärlek på ett 
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betydelsefullt sätt och förstå sin närstående genom iakttagelser och acceptans. 

Tillsammans bildade dem ett eget språk. Anhöriga upplever en kärleksfull glädje över 

att känna sig behövd och hjälpa sin närstående, detta skapar en meningsfullhet i deras 

vardag. Mer forskning är nödvändig inom området för att ge bästa tänkbara omvårdad 

för både personer med demens och deras anhöriga. Sjuksköterskan kan genom utökad 

forskning få en djupare förståelse och stötta anhöriga ytterligare i vardagen.  
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