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Sammanfattning 

 
Bakgrund: Demenssjukdom är en degenerativ sjukdom vilket innebär att personens 

kognitiva förmåga blir sämre med tiden. Behovet av hjälp från omgivningen, för att kunna 

upprätthålla en fungerande vardag, blir allt större ju längre sjukdomen framskrider. 

Närstående har en viktig roll i omsorgen av en familjemedlem som drabbas av 

demenssjukdom. Syftet. Syftet med studien var att beskriva närståendes behov av stöd 

och deras erfarenheter av det dagliga livet efter att anhörig med demenssjukdom vårdats 

på geriatrisk neuropsykiatrisk avdelning. Metod. Studien hade en beskrivande design 

med kvalitativ ansats. Totalt sex individuella semistrukturerade intervjuer genomfördes. 

Insamlade materialet har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Resultat. 

Det framkom att närståendes erfarenhet var att det inte bara var praktiskt stöd som var 

viktigt utan också stöd i form av information och kontakt med olika professionerna. 

Närståendes erfarenheter av professionell kontakt vid utskrivning upplevdes ofta som 

bristfällig. Det framkom även att behovet av stöd var individuellt för att få en fungerande 

vardag. Närstående som hade stöd i form av avlastning, dagvård eller hemtjänst upplevde 

att de fick anpassa sig efter hemtjänsten men att dessa stöd gav en viss frihet. Vidare 

framkom det i studien att en del närstående försökte leva som vanligt, genom att fortsätta 

med sina aktiviteter som innan familjemedlemmens diagnos.  Slutsats. Studien visar 

vikten av bra information och kontakt mellan specialistsjuksköterskan, närstående och 

övriga personal för att ge stöd till närstående och underlätta dennes vardag. Studien 

belyste även närstående som var nöjda med det stöd och den kontakt som de fick, samt 

de närstående som valde att ta vara på livet genom att fortsätta med livet och aktiviteter 

som innan den anhörig drabbades av demenssjukdom. 
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Abstract 
 

Background: Dementia is a degenerative disease, which means that a person’s cognitive 

abilities worsens over time. The need for help from surroundings, in order to maintain a 

functioning everyday life, worsens the longer the disease progresses. Relatives has an 

important role in the care of a family member suffering from dementia. Aim: The aim of 

this study was to describe the relatives’ need of support and their experiences of daily 

living after a family member with dementia were admitted to geriatric neuropsychiatric 

ward. Method: The study had a descriptive design with qualitative approach. A total of 

six individual semi-structured interviews were conducted. The material has been analyzed 

using qualitative content analysis. Results: This study revealed that relatives experience 

that it was not just practical support that was important, but also support in terms of 

information and contact with different professions. Relatives experiences of professional 

contacts at discharge is often perceived as inadequate. It also emerged that the need for 

support was individual. Relatives that had support in form of relief, day care or home care 

services felt that they had to adapt to home care services but that the aid gave some 

freedom. It was also found in the study that some relatives tried to live as usual, by 

continuing with their activities. Conclusion: The study shows the importance of good 

information and contact between specialist nurse, relatives and other staff to provide 

support for relatives and facilitate their daily life. The study also highlighted that relatives 

were satisfied with the support and contact received, and that the relatives who chose to 

seize life by continuing with the life and activities as before family member was affected 

by dementia.   
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Bakgrund 

Demenssjukdom 

 

Enligt Socialstyrelsen (2012) fanns det 158,000 personer med någon form av 

demenssjukdom i Sverige år 2012. Risken att insjukna i demenssjukdom ökar med 

stigande ålder (Baikie 2002). Demens är ett samlingsnamn på flera olika symtom som 

orsakas av någon form av hjärnskada. Hur symtomen yttrar sig är beroende på vilken del 

av hjärnan som är drabbad. Det är vanligt att minnet och förmågan att planera samt 

genomföra dagliga sysslor försämras över tid. Enligt Marcusson, Blennow, Skoog & 

Wallin (2003) kan även andra symtom som nedstämdhet, oro och beteendeförändringar 

läggas till sjukdomsbilden. Vid sidan av de kognitiva symtomen förekommer även 

psykiatriska symtom som ångest, aggressivitet, vanföreställningar, hallucinationer eller 

förvirring. Vissa människor med demenssjukdom visar också beteendemässiga symtom i 

form av vandrande, plockande, ropande och upprepande (Marcusson et al. 2003). 

Demenssjukdomar indelas i tre grupper, vilka är: vaskulära demenssjukdomar, en demens 

form som orsakas av kärlskada i hjärna; sekundära demenssjukdomar, beror på tillstånd 

som ge symtom som liknar demenssjukdom men orsakas av något annan sjukdom som 

till exempel infektioner i hjärna, bland annat. Den tredje gruppen av demenssjukdomar är 

primärdegenerativa demenssjukdomar där Alzheimer sjukdom är den vanligaste form och 

orsakas av hög ålder, hereditet eller kraftigt trauma mot huvudet (Larsson & Rundgren 

2008 ). 

 

Enligt Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 

(2010) skall, vid misstanke om demenssjukdom, en utredning göras och innehålla bland 

annat en noggrann anamnes. Anamnesen kan tillhandahållas av personen som utreds, 

närstående eller vårdgivare. Sedan tillkommer kroppsliga undersökningar, Likvoranalys 

(Lp), blodanalyser och kognitiv screening test som till exempel Mini Mental State 

Examination (MMSE ). 

Behovet av att en person med kognitiv svikt genomgår en demensutredning anses av 

Chodosh et al.(2004) vara stort, då det utifrån dess resultat kan göras en bedömning av 

sjukdomsgrad och i sin tur en identifikation av individuellt hjälpbehov. 
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Närstående till person med demenssjukdom  

 

Demenssjukdom är en degenerativ sjukdom vilket innebär att personens kognitiva 

förmåga blir sämre med tiden. Behovet av hjälp från omgivningen, för att kunna 

upprätthålla en fungerande vardag, blir allt större ju längre sjukdomen framskrider 

(Edberg 2011). Närstående har en viktig roll i omsorgen av en familjemedlem som 

drabbas av demenssjukdom. För det mesta är de i hög ålder och har sviktande hälsa men 

många anhöriga anser det vara en självklarhet att ställa upp när den ena partnern/ 

familjemedlemmen drabbas av demenssjukdom. En möjlig följd av detta är en, för många, 

helt förändrad livssituation (Baikie 2002). 

 

En studie av (Holst & Edberg 2011) genomförd i södra Sverige visar att närstående 

troligen är en av de mest betydelsefull faktorerna i det sociala nätverket när en 

familjemedlem drabbas av demenssjukdom.  Att vara närstående till en person med en 

demenssjukdom innebär oftast att den närstående sakta tar på sig rollen som vårdare 

(Holst & Edberg 2011). Detta stöds av Samuelsson, Annerstedt, Elmståhl, Samuelsson & 

Grafström (2001) som i sin studie menar att det blir ett ökande ansvar för närstående allt 

eftersom familjemedlemmen blir mer och mer beroende av andra för att klara sig.  

 

Att vara inlagd på sjukhus kan vara en påfrestning för personer med demenssjukdom och 

deras närstående. En studie genomförd av Clissett, Porock Harwood & Gladman (2013) 

visar att när en person med demenssjukdom är inlagd på sjukhuset leder det oftast till ett 

avbrott från normala rutiner, vilket i sin tur leder till att många närstående upplever en 

känsla av att inte ha kontroll av situationen. Närstående är oftast de personer som ger både 

emotionella och direkt stöd till personer med demenssjukdom. De försöker att hålla sig 

informerade om sjukdomens utveckling, för att kunna planera inför framtiden, vilket är 

viktigt både för person med demenssjukdom och för de närstående. 

Många närstående erkänner att de behöver hjälp, men väntar med att ta emot hjälpen 

eftersom de anser att de bör klara ansvaret själva. Enligt Evans och Lee (2013) är det 

krävande att vara närstående till den person som drabbats av demenssjukdom och 

möjligheten att få och ta emot hjälp är viktigt för att kunna upprätthålla sin roll som 

vårdare.  
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Stöd till personer med demenssjukdom och deras närstående 

 

Socialtjänstlagen (SOL) är den lag som styr den kommunala vården i Sverige. Varje 

kommun bör enligt Socialtjänstlagen 5kap. 10§  erbjuda stöd till närstående som vårdar 

en familjemedlem för att underlätta deras vardag samt att den enskilda får det stöd och 

hjälp som denna behöver (SFS 2001: 453).  Stödet till närstående kan vara i form av 

information om villkor för att få stöd, samtal i grupp eller enskilda, information om 

familjemedlemmens sjukdom, hjälp i hemmet, avlösning och ekonomiskt stöd 

(Socialtjänstlagen 2010).  En studie genomförd av Andrèn och Elmståhl (2008) visar att 

närstående oftast önskar hjälp och stöd i form av information om sjukdomen, avlastning 

och dagvård och upplever tillfredsställelse när stödet erbjuds och verkställs. Dock visar 

studien vidare att närstående till äldre med demenssjukdom oftast väntar med att ta emot 

hjälp och stöd, men att många sedan uttrycker fördelarna med stödet (a.a). Salin, 

Kaunonen och Åstedt-Kurki (2008) skriver i sin studie att avlösning/avlastning hade stort 

påverkan på vårdarnas livskvalitet och att de upplevde att de hade mer energi när den 

person som de vårdade var på avlösning/avlastning.  

 

Avlastning kan sker i hemmet, genom växelvård/korttidvistelse eller dagvård. Växelvård 

innebär en tillfällig paus i omvårdnads aktiviteter för den närstående och kan minska 

bördan med att ge vård vilket i sin tur kan göra det möjligt för den demensdrabbade 

familjemedlemmen att bo kvar hemma (Gilmour 2002; Evans & Lee  2013). Zarit, Parris 

Stephens, Townsend, & Greene ( 1998) visar i sin studie att närstående som vårdar 

familjemedlemmar som drabbats av demenssjukdom och som utnyttjar dagvård upplevde 

en mindre nivå av stress relaterad till omvårdnaden och mådde bättre psykiskt jämfört 

med de som inte använde sig av dagvård eller andra avlastningtjänster.  

 

Definition av begrepp  

 

Begreppet närstående definieras som en person som individen har en nära relation till, 

vilket kan vara individens vänner, grannar eller social nätverk (Edberg 2011). I 

föreliggande arbete kommer begreppet närstående användas för person som individen har 

en nära relation till vilket kan vara en person inom familjen eller en god vän. Begreppet 

av stöd defineras i olika former och innefattar komponenter som socialt stöd,  praktiskt 

stöd, fysiskt stöd och mentalt stöd (Edberg, 2011). 
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Geriatrisk neuropsykiatrisk vårdavdelning 

På en geriatrisk neuropsykiatrisk vårdavdelning vårdas bland annat patienter som ska 

genomgå en demensutredning på grund av tilltagande minnessvikt. Tidig upptäckt ökar 

sannolikheten för identifiering och hantering av reversibla orsaker till demens, liksom 

inledandet av farmakologiska och beteendemässiga interventioner (Wilkins et.al. 2007). 

På en geriatrisk neuropsykiatrisk vårdavdelning bör det finnas personal med aktuell  

specialkompetens och som arbetar i team som ska omfatta en geriatriker, specialistläkare, 

psykolog, specialistsjuksköterska, kurator och  arbetsterapeut. Enligt Hickman, Newton, 

Halcomb, Chang och Davidson (2007) är ett väl fungerande team viktigt för patienten 

och dess närstående gällande planeringen av den fortsatta vården. Socialstyrelsens 

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom (2010) betonar att en 

demensutredning ska genomföras med misstänk demenssjukdom. 

Tester som genomfördes på avdelningen är Mini Mental State Examination (MMSE); 

Geriatrik Depression Scale (GDS); Kognitiva Screeningbatteriet (KSB) och  

Neurologiska undersökning (NUS) som görs av en psykolog. Lumbalpunktion (Lp) hör 

också till en demensutredning och genomförs på den geriatrisk neuropsykiatrisk 

vårdavdelningen. Ready, Ott och Grace (2003) belyste i sin studie att det behövs en 

omfattande undersökning för demens som består av blodanalyser, neuroradiologiska 

och neuropsykologiska testning för att identifiera personer som är i riskzonen för 

demens samt att kunna ställa diagnosen.  

 

Specialistsjuksköterskans roll 

 

Specialistsjuksköterskan inom vård av äldre ska utgå från en värdegrund som vilar på 

respekt för individens självbestämmande, lika värde, värderingar och trosuppfattning. 

Specialistsjuksköterskan ska arbeta efter ett förhållningssätt som är personcentrerat, 

vilket innebär att sjuksköterskan ska utgår från individens fysiska, psykiska och andliga 

behov (Svensk sjuksköterskeföreningen 2012). Stöd och social trygghet till personer med 

demenssjukdom och deras närstående är en förutsättning för god vård. Socialstyrelsen 

(2010) anser att kontinuitet och samordning mellan de olika instanserna inom hälso- och 

sjukvård och socialtjänsten ökar möjligheten för att den vård som ges är av god kvalitet. 

I studien av Kelly, Reinhard och Brooks Danso (2008) framkom det att sjuksköterskan 

och övriga personal ska stödja närstående till personer med demenssjukdom och för att 

kunna stödja på bästa sätt är det viktigt att sjuksköterskan och övriga personal har den 
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kompetens som krävs för uppgiften. Specialistsjuksköterskan ska arbeta för att samordna 

insatser och tillsammans med närstående och dennes anhöriga planera vården efter 

närstående och anhörigas behov och önskemål. För att kunna individualisera vården för 

personer med demenssjukdomen och deras närstående bör specialistsjuksköterskan ha 

kännedom om de olika professionerna runt personen för att öka kontinuiteten i vårdkedjan 

vilket kan stärka säkerheten inom vård och omsorg för äldre personer (Svenska 

sjuksköterskeföreningen 2012).  

 

Teoretisk referensram 

 

Joyce Travelbee är en omvårdnadsteoretiker som lägger fokus på omvårdnaden av den 

äldre personen. Enligt Travelbee (1971) är omvårdnad en interpersonell process där 

sjuksköterskan ska se till att personen med demenssjukdom och dennes närstående får 

den hjälp och stöd de behöver för att hantera sin situation. Denna omvårdnadsteori 

stämmer överens med specialistsjuksköterskans ansvarsområde vilket är att 

kontinuerligt vara uppmärksam på personen med demenssjukdom och deras närståendes 

behov av hjälp och stöd samt deras önskemål.  Specialistsjuksköterskan ska också 

arbeta efter ett förhållningssätt som är personcentrerat, vilket betyder att sjuksköterskan 

ska utgå från individens fysiska, psykiska och andliga behov (Svensk 

sjuksköterskeföreningen 2012). Omvårdnaden ska vara personcentrerad och bedöms 

utifrån personens egen upplevelse av sin situation (Travelbee 1971). Kommunikation är 

en form av interaktion mellan människor och har stor inflytande på hur tankar och 

information förmedlas.  Genom bra kommunikation lär sjuksköterskan känna individen, 

vilket kan göra det lättare för denna att vara uppmärksam på  individens behov 

(Travelbee 1971)    

Problemformulering 

 
När en familjemedlem drabbas av en demensjukdom kan det krävas ständig tillsyn samt 

innebära långa dagar för anhörigvårdare. En studie genomförd av Holst och Edberg 

(2011) visar att det oftast är närstående som sköter vården i hemmet. Vanligtvis finns det 

en vårdplanering med kommunen innan hemgång när personen ligger på sjukhus, för att 

skapa den första kontakten mellan personer med demenssjukdom, deras närstående och 

kommunen. Tidigare forskning om närståendes erfarenheter av stöd och det dagliga livet 

efter att anhöriga med demenssjukdom har vårdats på sjukhus visar att många närstående 
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upplevde brist på stöd efter sjukhusvistelsen (Lim, Goh, Chionh & Yap (2012) och 

McKoewn (2007). Det finns också studier om vad närstående anser vara lämplig vård av 

deras anhöriga gällande sjukhusvistelse och om hur de försöker förstå och få kontroll av 

situationen för sig själva och för de anhöriga som legat på akut geriatrisk avdelning 

oavsett diagnos (Clissett, Porock, Harwood, & Gladman (2013) och Isola, Backman, 

Voutilainen, & Rautsiala (2013). Men författaren till den föreliggande studien hittade inte 

någon studie varken nationellt eller internationellt om närståendes behov av stöd samt 

erfarenhet av det dagliga livet efter att anhöriga med demenssjukdom vårdats på en 

geriatrisk neuropsykiatrisk avdelning. Kunskap gällande detta kan ge vårdpersonalen en 

tydligare helhetsbild av vad som kan hända efter utskrivning och hur de kan identifiera 

behovet av stöd och vidare kontakt med relevanta personaler, hos närstående och personer 

med demenssjukdom, för att öka deras livskvalitet och välbefinnande. 

 

Syftet  

Syftet med studien är att beskriva närståendes behov av stöd och erfarenheter av dagliga 

livet efter att anhörig med demenssjukdom vårdats på geriatrisk neuropsykiatrisk 

avdelning. 

 

METOD 

Design 

En empirisk studie med deskriptiv design och kvalitativ ansats (Polit & Beck 2012). 

 

Urvalsmetod och undersökningsgrupp 

 

Deltagare till studien rekryterades vid en neuropsykiatrisk vårdavdelning i Västsverige. 

Val av deltagare skedde genom ett ändamålsenligt urval, vilket innebär att deltagare 

valdes utifrån att de uppfyllde kriterierna för att kunna besvara studiens syfte (Polit & 

Beck 2012). Den neuropsykiatriska vårdavdelning som tillfrågades om att delta i studien 

är författarens arbetsplats. 

Inklusionskriterierna var att alla deltagare bodde tillsammans med en närstående som var 

65 år eller äldre och hade en demensdiagnos samt hade varit inlagda på den aktuella 

neuropsykiatriska vårdavdelningen minst en gång under de senaste tre månader. 

Exklusionskriterier var anhöriga som inte hade en familjemedlem med demenssjukdom 



 

7 

 

samt anhöriga till personer 65 år eller yngre med en demensdiagnos. Tio personer som är 

närstående till en person med demenssjukdom tillfrågades, sex personer tackade ja till att 

delta i studien, fyra svarade inte. I tabell 1 nedan beskrivs undersökningsgruppen 

avseende ålder, kön, relation och typ av demenssjukdom anhörig drabbades av. 

 

 

Tabell 1 Beskrivning av undersökningsgrupp 

Informant Relation Ålder Kön Typ av 

demenssjukdom  

som 

familjemedlem 

har 

1 Gift 73 Man Lewy 

Bodydemens 

2 Gift 69 Man Alzheimers 

3 Gift 71 Man Lewy 

Bodydemens 

4 Gift 70 Kvinna Alzheimers 

5 Gift 72 Kvinna Alzheimers 

6 Gift 74 Man Alzheimers 

 

Datainsamlingsmetod  

 

Data samlades in via semi-strukturerade intervjuer (Kvale 1997). Författaren till 

föreliggande studie använd intervjuguide som stöd under intervjuerna för att göra en 

begränsning till ämnet. Författaren försökte fånga individuella erfarenheter genom 

frågornas utformning. Fyra bakgrundsfrågor användes gällande kön, ålder, relation och 

vilken typ av demenssjukdom familjemedlemmen hade. Exempel på frågornas 

utformande är: Vilka erfarenheter har du om det stöd som finns i din kommun för anhöriga 

till personer med demenssjukdom? Beskriv hur du upplevde stödet du fick efter att din 

familjemedlem med demenssjukdom skrevs ut från den neuropsykiatriska 

vårdavdelningen. Författaren använde även följdfrågor som ”kan du förklara mer?” och 

”hur upplevde du det?”. Innan intervjun startades fick varje deltagare information om 

studiens syfte och användandet av diktafon. Intervjuerna varierade mellan femton till 

trettio minuter per intervju och varade i genomsnitt i 20 minuter. Sedan sparades de 

inspelade intervjuerna inlåsta i ett skåp på författarens arbetsplats och det var endast 

författaren som hade tillgång till materialet. Intervjuerna utfördes under veckor 12 till 15- 

2016. 
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Tillvägagångssätt 

 

Efter godkännande från forskningsetiska rådet kontaktades verksamhetschefen och 

enhetschefen av författaren, där de fick muntlig information om studiens syfte. Sedan 

skickades ett informationsbrev till verksamhetschefen om studiens syfte samt en 

förfrågan om tillstånd att genomföra studien. Efter godkännande från verksamhetschefen, 

utsåg enhetschefen en person från geriatriska neuropsykiatriska mottagningen som 

identifierade de närstående som uppfyllde inklusionskriterierna. Därefter skickade den 

utsedda personen informationsbrev om studien med en förfrågan om eventuellt 

deltagande med post till närstående. De närstående som var intresserade av att delta i 

studien kontaktade författaren till föreliggande studie via telefon och fick muntlig 

information och hade möjligheten att ställa frågor om studien samt ge muntligt samtycke. 

Deltagarna fick också information om att det var frivilligt att delta samt att de när som 

helst kunde avbryta sitt deltagande utan förklaring. Intervjuerna ägde rum mellan 21 mars 

och 8 april 2016. Intervjuerna genomfördas på en plats som deltagarna själva valt.  

 

Dataanalys 

 

Studien har genomförts som en kvalitativ intervjustudie.  Intervjuerna analyserades enligt 

Graneheim och Lundmans (2004) manifest innehållsanalys. Intervjuerna spelades in på 

diktafon och transkriberades sedan ordagrant av författaren i direkt anslutning till 

intervjutillfället. 

Författaren lyssnade samt läste genom allt insamlat material ett antal gånger efter varje 

genomförd intervju. Därefter lästes texterna igenom ett antal gånger till för att få en känsla 

av helheten och hitta meningsbärande enheter som svarade mot studiens syfte. Därefter 

kondenserades enheterna genom att texterna kortades ned utan att förlora sitt innehåll 

(Granheim & Lundman 2004). Därefter tilldelades varje enhet en kod som beskrev 

innehållet i den kondenserade meningen. Koderna jämfördes sedan med varandra för att 

hitta likheter och skillnader vilket ledde till att sex subkategorier skapades. 

Subkategorierna grupperades och ledde till två kategorier som utgör det manifesta 

innehållet från intervjuerna enligt Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av 

innehållsanalysen.  Exempel på analysprocessen kan ses i tabell 2. 
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Tabell 2: Exempel på den kvalitativa innehållsanalysen 

Meningsenhet Kondenserad 

enhet  

Kod Subkategorier Kategorier 

Måste säga att jag var 

förvånad…när vi var  i 

kontakt med bistånd första 

gången …Vilket stöd man 

kunde får och allt det här 

och att det fungerade. 

Jag var förvånad 

vilket stöd man 

kunde får från 

Biståndsenheten 

och att det 

fungerade 

Positiv 

förvåning över 

stödet från 

Biståndsenhet

en. 

Behovet av 

professionella 

kontaktar efter 

utskrivning 

 

 

 

 

 

Närståendes 

behov av stöd 

för en 

fungerande 

vardag 

 

Jag tycker att jag skulle ha 

fått mer information från 

läkaren……jag ställde 

frågan om hur jag ska på 

bästa sätt bemöta 

MM….men jag fick aldrig 

något riktigt svar……det 

fattades lite mer tid och 

information. 

Fick inte 

tillräckligt med 

information av 

läkare om t. ek. 

bemötande  

För lite 

information 

från läkaren. 

Behovet av 

professionella 

kontaktar vid 

utskrivning 

Det har blivit rutin och vill 

jag ändra på nånting brukar 

det alltid fungera, tycket jag. 

Det….det har inte varit något 

problem. 

Det är rutin och  

det finns 

möjlighet  att 

ändra utan 

problem 

Att anpassa sig 

till stöd 

Anpassning 

 

Hinder och 

möjligheter för 

en fungerande 

vardag 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

En ansökan om rådgivande yttranden skickades till Forskningsetiska rådet (FER) vid 

Högskolan i Gävle. Godkännande från verksamhetschefen inhämtades innan studien 

genomfördes. Ett informationsbrev skickades till deltagarna med information om studiens 

syfte, tillvägagångsätt, att det var frivilligt att delta och att all insamlad data behandlas 

konfidentiellt. Med konfidentiellt menade författare till föreliggande studie att alla 

personuppgifter har tagits bort vid transkriberingen av intervjuerna samt att de 

makulerades efter studiens godkännande, vilket gör att ingen enskild person kommer att 

kunna identifieras.  De närstående som var intresserade av att delta i studien kontaktade 

författaren till studien via telefon för att ge muntligt samtycke. Intervjuerna utfördes på 

valfri plats, och deltagarna fick information i förväg att intervjuerna spelades in och att 

det var endast författaren till föreliggande studie som lyssnade på det inspelade materialet. 

Data förvarades inlåst i ett skåp på författarens arbetsplats och det var endast författaren 

som hade tillgång till materialet. Det inspelade materialet makulerades efter studiens 

godkännande (Polit och Beck 2012).  Frågorna i intervjun kunde väcka känslor hos 

deltagarna. Författaren till föreliggande studie var lyhörd för detta och hade avslutat 

intervjun om någon deltagare gett uttryck för detta.  Författaren var också noga med att 



 

10 

 

gott om tid fanns avsatts i samband med intervjuerna för att kunna möta känslor om de 

skulle uppkomma hos deltagarna. 

 

 

RESULTAT 
 

Sex närstående till personer med demenssjukdom har genom intervjuer beskrivit 

närståendes behov av stöd och erfarenheter av dagliga livet efter att anhörig med 

demenssjukdom vårdats på geriatrisk neuropsykiatrisk avdelning. Resultat redovisas 

utifrån de två kategorierna; ”Närståendes behov av stöd för en fungerande vardag” och 

”Hinder och möjligheter för en fungerande vardag”. Det framkom sex subkategorier som 

redovisas i tabell 3 samt i löpande text som underrubriker och med citat från intervjuerna 

för att stärka resultatet. 

  

Tabell 3. Kategorier och subkategorier  

Subkategori Kategori 

 

Behovet av professionella kontakter vid 

utskrivning 

 

Närståendes behov av stöd för en 

fungerande vardag 

Behovet av professionella kontakter efter 

utskrivning  

 

 

Individuella behov 

 

 

Anpassning  

 

   

Hinder och möjligheter för en 

fungerande vardag 

 

 

 

 

Behov av egen tid 

 

Att fortsätta med aktiviteter 
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Närståendes behov av stöd för en fungerande vardag 

 

Behovet av professionella kontakter vid utskrivning 

 

Närstående beskrev vikten av att få information från de olika professionerna inom 

kommunen och sjukvården. Det framkom i föreliggande studie att närstående hade 

erfarenhet av bristfällig information gällande familjemedlemmens sjukdom och 

sjukdomsutveckling. Denna information ansågs viktigt för de flesta närstående för att 

kunna bemöta den demensdrabbade familjemedlemmen på bästa tänkbara sätt då 

information om sjukdomen och sjukdomsutveckling ökade känslan av trygghet och 

bidrog till att det var lättare för närstående att planera sin vardag.   

Närstående beskrev svårigheten att veta vad och hur mycket information de behövde just 

då eftersom de befann sig i en ”ny situation” och var ”i ett slags chocktillstånd”, vilket 

innebär att de närstående hade svårt att sätta sig in i sin nya situation. Närstående i studien 

ansåg att läkaren och sjuksköterskan ska ta reda på hur mycket den anhöriga redan vet 

om sjukdomsutvecklingen och att de tar hänsyn till varje individs behov av information. 

De närstående tyckte att information om hur man ska bemöta en person med 

demenssjukdom är viktig och att det ska tas hänsyn till närståendes behov av information. 

Det framkom i studien att närståendes uppfattning av att ha fått för lite eller tillräcklig 

information beror på hur mycket information som fångas upp. Vidare menar de 

närstående att detta är knutet till personens mottaglighet för information i den givna 

stunden.  

 

”Ja det är svårt att veta vad man[närstående] behöver för information och 

det beror på hur mottaglig man är för information i detta läge….” 

Informant 2 

 

 

Det framkom att de närstående som hade erfarenhet av att de fick för lite information 

från läkaren om den demensdrabbade anhörigas sjukdom vände sig till internet som 

annat alternativ i sitt sökande efter svar och nya kunskaper om sjukdomen. Närstående 

som beskrev att de fått information om sjukdomsutveckling, ansåg ofta ändå att det inte 

var tillräckligt och därför hittade andra möjligheter för att få bättre information. 
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”Vi[närstående och person med demens] fick information om 

sjukdomsutveckling….. och vi har hämtat en del information via 

nätet…….Jag började tittar på nätet och då hittade jag en del om X [person 

med demens] sjukdom och vad vi kunde förvänta oss…..” Informant 5 

 

 

Svårigheten i kommunikation mellan läkaren och den närstående belystes också. Den 

närstående ansåg att hon skulle ha fått svar på sina frågor men den närståendes erfarenhet 

var att hon inte fick något riktigt svar från läkaren gällande sina funderingar.  Tidsbrist 

från läkarens sida angavs som en orsak till de uteblivna svaren. 

 

”Jag[närstående] tycker att jag skulle ha fått mer information från 

läkaren……jag ställde frågan om hur jag ska på bästa sätt bemöta MM 

[person med demens]….men jag fick aldrig något riktigt svar……det 

fattades lite mer tid och information…..” Informant 2 

 

Det framkom även i föreliggande studie att en vårdplanering på sjukhuset var närståendes 

första möte med kommunens biståndsbedömare och kommunens sjuksköterska. 

Närstående beskrev att denna kontakt var viktig för att få information om vilket stöd som 

kommunen kunde erbjuda efter utskrivning.  

  

”Information…Det fick vi [närstående och person med demens] via 

biståndshandläggaren genom vårdplanering på sjukhuset….” Informant 4 

 

 

 

 

 

Behovet av professionella kontakter efter utskrivning 

 

Det framkom vidare att kommunens biståndshandläggare hade varit hemma hos de 

närstående ett flertal gånger för uppföljning av redan beviljade insatser samt bedömning 

av ytterligare behov av stöd. Närstående i föreliggande studie hade ingen erfarenhet av 

att det fattades någonting gällande stöd och information och uppgav att allt hade fungerat 

från första dagen.  Närstående beskrev också att de hade bra erfarenheter av kommunen 
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och att de hade ställt upp i alla lägen, inte bara för den som har diagnosen utan också för 

anhöriga.   

 

”Kommunen har ställt upp för den som är anhörig och för den som har 

diagnosen tycker jag…..” Informant 3 

 

 

  

Vidare beskrev många närstående i studien att de inte visste hur mycket stöd som fanns 

tillgängligt i deras kommun eller om hur de olika stöden skulle påverka det dagliga livet. 

Enligt närstående i studien var kontakten med de olika professionerna samt erbjudandena 

till de närstående en positiv erfarenhet, särskilt när det har visat sig att det fungerar. 

 

 

”…..jag[närstående] måste säga att jag var förvånad vid första mötet….. 

med biståndshandläggaren……hur mycket stöd som man kunde få och att 

det fungerar!..... det var en bra upplevelse…… Det har fungerat från första 

dagen egentligen.. Sen har vi hjälp om vi behöver, som om vi ska till 

läkaren, tandläkaren osv, då får vi hjälp via hemtjänsten och när det 

behövs….”  Informant 1 

 

Närstående beskrev att de fick prata med en kurator i direkt anslutning till att anhörig 

skrivits ut från sjukhuset men att det var lite eller ingen kontakt med läkaren efter 

utskrivning. Enligt de närståendes erfarenhet kändas detta jobbigt.  

De närstående beskrev att det var för långa väntetider innan deras familjemedlem kunde 

träffa läkaren efter utskrivningen. Enligt närstående kunde det ta mellan ett till två år 

innan det första återbesöket hos läkare var möjligt. Arbetsbelastningen uppfattades av 

närstående som en bidragande orsak till den långa väntetiden för att få träffa ansvarig 

läkare.  

 

”När det gäller ansvarig läkare är han hård belastad, två år är lite för 

långt tid mellan läkare kontakt tycker jag faktisk….” Informant 3 

 

Det framkom vidare i studien att det var viktigt att läkaren eller sjuksköterskan finns där 

i bakgrunden.  Vidare framkom det att det fanns sjuksköterskor i bakgrunden, och med 

detta fanns möjlighet att få tag på sjuksköterskan om det uppstod frågor eller problem. 
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Detta var värdefullt då det inte var alltid möjligt att träffa en läkare. De närstående ansåg 

att ett viktigt stöd för dem var att kunna kontakta sjuksköterskan i kommunen De 

närstående hade även positiva erfarenheter av att få stöd av någon som känner ens 

familjesituation.   Detta ger enligt närstående i studien en känsla av trygghet. De flesta 

närstående nämnde att de ansåg att sjuksköterskorna och läkare var närståendes 

”förlängda arm” och var länken mellan personen med demenssjukdom, deras närstående 

och läkaren.  

 

 

”Det är en väldig trygghet att få stöd av någon som kan ens familj. Läkare 

är en trygghet i denne situation även om han finns i bakgrunden…….. 

sjuksköterskor och läkare är våran ”förlängda arm…..” Informant 3 

 

 

 

Individuellt behov 

Behovet av stöd och hur mycket stöd som behövdes var individuellt och såg annorlunda 

ut för olika närstående. Det framkom i studien att de som hade mindre form av kommunalt 

stöd ansåg att det stödet som de hade var tillräckligt för att få dagarna att fungera för både 

sig själva och familjemedlemmen med demenssjukdom. Närståendes erfarenhet av att ha 

stöd i form av hemtjänst två gånger dagligen var tillräckligt eftersom de klarade 

omvårdnaden av den anhörig själva. De anhöriga hade hjälp i form av dusch en gång i 

veckan och hjälp med att klä på och av sig, vilken innebar hjälp med personlig omvårdnad 

på morgonen och på kvällen dagligen. Detta tyckte de närstående i föreliggande studie 

var tillräckligt just då för att dagarna skulle fungera bra.  

Vidare beskrev närstående i studien att eftersom den demensdrabbade familjemedlemmen 

inte hade kommit så långt i sin sjukdom, valde den närstående att vänta med att söka stöd 

i form av avlastning, hemtjänst och dagverksamhet. Det togs även upp av de närstående 

som kände sig i bra fysisk och psykisk form att de ansåg att de klarade av omvårdnaden 

av familjemedlemmen på egen hand och därför också valt att vänta med att söka stöd 

genom kommunen eller privat. De kände att de inte hade behov av stöd i nuläget. 

 

”……jag känner inte så stort behov av att ta emot stöd i detta läge vi är nu 

för det fungerar väldigt bra…när vi är själva…” Informant 4 
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Närstående beskrev också att de ville klara sig så länge som möjligt utan hjälp utifrån för 

att bättre kunna bestämma över sin tid eller på grund av att deras anhörig var inte redo för 

att ha andra människor så tätt inpå sig.  

 

”Ja…då kan vi bestämma lite mer över våran tid men……..du förstå att……….X 

[personen med demens] lider mycket av sin diagnos så vi försöker att klara oss själva 

utan hjälp utifrån så långt det går……..det är nog inte så bra just nu att ha andra här…..” 

Informant 3 

 

 

Trots att de närstående inte kände behov av praktiskt stöd beskrev en del i studien att dem 

hade behov av att träffa andra i liknande situation. I studien framkom även att det inte 

alltid var upplyftande och stödjande att vara med i en anhöriggrupp och att det ibland är 

bäst att sluta vara en del av gruppen. Det fanns närstående i studien som beskrev att de 

haft kontakt med anhörigstödgrupp och hade negativa erfarenheter av stödgruppen. De 

närståendes erfarenhet var att deras situation var annorlunda från de andra i gruppen vilket 

gjorde att de närstående började fundera mer över sina egna situationer vilket framkallade 

obehag hos de anhöriga som sedan valda att sluta i gruppen.  

 

”….men min[närståendes] situation var annorlunda från de andra i 

gruppen….deras familjemedlem hade kommit längre i sin sjukdoms 

utveckling med större vård behov än min familjemedlem…….och jag 

började fundera på vad jag hade i väntan, hända detta mig om ett år? Om 

flera veckor?.... så jag valde att sluta med gruppen….” Informant 3 

 

 

 

 

Hinder och möjligheter för en fungerande vardag 

Anpassning 

 

Att vårda en person med kognitiv svikt i hemmet kan bjuda på olika svårigheter och 

omställningar för de involverade. Närstående beskrev i studien att en bra relation mellan 



 

16 

 

personen, närstående och omvårdnadspersonal är viktig för att underlätta den praktiska 

omvårdnaden. Det framkom även i föreliggande studier att närståendes erfarenheter av 

hemtjänst bjöd på båda negativa och positiva konsekvenser. Stress var en aspekt som 

framkom i studien och som gav upphov till negativa konsekvenser för både närstående 

och personen med demenssjukdom. De närstående beskrev att en del personal upplevdes 

som stressade, vilket i sin tur stressade familjemedlemmen. Denna stress gav upphov till 

negativa konsekvenser så att till exempel den demensdrabbade, med hjälp av närstående, 

började göra förberedelser långt innan kvällsbesöket, för att det skulle går så fort och 

smidigt som möjligt när hemtjänstpersonal skulle komma på sitt rutinbesök. 

 

”Däremot.. Ja.. Vad ska jag säga, vi [närstående och personen med 

demens]upplever att hemtjänsten – på dagen… de har den tiden de behöver. 

De stressar inte, däremot nattpatrullen ju…de upplevs som stressade vilket 

stressar X [personen med demens]så att hon måste borsta tänderna tidigt 

innan de kommer, det måste gå fort…..och då kan hon inte äta mer innan 

morgon” Informant 1 

 

 

De närstående hade olika erfarenheter av att ta emot stöd i hemmet. De beskrev att det 

inte alltid fungerade med en del omvårdnadspersonal eftersom personalen gjorde saker 

på ett annat sätt än vad de närstående var vana vid, samt att enligt närståendes erfarenhet 

var det jobbigt när det byts personal och speciellt då de har ett annat sätt att göra 

omvårdnadsarbetet på. Närståendes erfarenhet var att det byts personal för ofta och att det 

var svårt för både den närstående och dennes anhöriga när detta sker. 

 Vidare beskrev närstående att hemtjänstens besök hade blivit en rutin som måste passas 

varje dag.  Enligt närstående, fungerade det bra när man har anpassat sig till det. Det 

beskrevs även att det fanns möjlighet att ändra tid om den inte skulle passa in i det dagliga 

livet.  

 

”Nej.. .Det går på rutiner…hemtjänsten kommer på samma tid varje dag. Vi[närstående 

och personen med demens] har anpassad oss till det och det fungera…” Informant 5    
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Behov av egen tid 

 

I föreliggande studie hade närstående stöd i form av avlastning några timmar varje dag, 

växelvård eller dagverksamhet. Närståendes erfarenheter av stöd var att det gav en viss 

frihet när familjemedlemmen var på avlastning. Som närstående till en familjemedlem 

med demenssjukdom kan livet bestå av mycket rutiner och att har möjlighet att åka ut och 

göra andra saker även om tiden är begränsade ansåg närstående som positiv. 

Närstående beskrev att möjligheten till att få egen tid, både i hemmet och också möjlighet 

att kunna lämna hemmet några timmar för att göra andra saker underlättade vardagen. 

Vissa närstående i studien hade ingen annan avlastning än dagvård men upplevde inget 

behov av mer hjälp. Att familjemedlemmen åkte på dagvård två gånger i veckan tyckte 

närstående gav tillräckligt med tid för att kunna uträtta en del sysslor på egen hand. 

 

 

”Allt är kommunalt, jag [närstående]har avlastning två timmar om dagen 

förutom måndag och onsdag… de dagarna  X [person med demens] är på 

dagvård, då har jag lite mer tid att göra andra saker…..” Informant 6 

 

Närstående i studien beskrev också att barnens förståelse och delaktighet i vårdnaden av 

den familjemedlem som drabbats av demenssjukdom också är en faktor som underlättar 

vardagen för den närstående.  

 

”….ja vi [närstående och personen med demens] har mycket stöd i barnen 

också….de förstår situation och vi försöker att fortsätta som vanligt …..men 

de har tagit över en del sysslor som till exempel, nu behöver inte jag tänker 

på  jul middag…..det sköter barnen…det kan låta som lite men för oss 

betyder det mycket…….då kan X [person med demens] koncentrera sig på 

att umgås med familjen istället …..” Informant 6 
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Att fortsätta med aktiviteter  

 

Det framkom i föreliggande studie att närstående som inte var bunden till fasta rutiner på 

grund av kommunalt stöd, försökte att ta vara på dagarna genom att göra så mycket som 

möjligt tillsammans med den demensdrabbade familjemedlemmen. 

  

De närstående i studien berättade att de försökte hålla sig upptagna med besök på olika 

ställen som kunde stimulera familjemedlemmen. Vidare framkom det att 

familjemedlemmen inte hade kommit så långt i sin sjukdom och klarade fortfarande av 

sådana stimulanser och enligt närstående var det inget tänkbart alternativ att bara sitta 

hemma. Det framkom även att resor utomlands var något som familjen tyckte om och 

hade gjort ofta innan familjemedlemmen fick sin demensdiagnos. Detta tyckte närstående 

var något som de skulle fortsätta med så länge familjemedlemmen klarade av det. 

 

”Så länge vi [närstående och personen med demens] kan ha det så här bra 

och så länge vi orkar ska vi fortsätta att resa mycket……….Vi försöker att 

göra det bästa utav situationen, genom att göra mycket roliga saker 

tillsammans de dagar X [person med demens] mår bra…….” Informant 3. 

 

 

DISKUSSION 
 

 

Huvudresultat  

 

Studien visar vikten av att närstående till personer med demenssjukdom får stöd i det 

dagliga livet efter att anhörig med demenssjukdom vårdats på en geriatrisk 

neuropsykiatrisk avdelning och vikten/värdet av kontakt med relevanta professionella 

inom sjukhuset och kommunen. Det framkom i de två kategorierna att närstående 

upplevde att det inte bara var praktiskt stöd så som hjälp i hemmet eller avlastning som 

var viktigt utan också behovet av stöd i form av information och kontakt med olika 

professionerna för att få en fungerande vardag. Kontakt med läkare och sjuksköterska 

ansågs som viktigt för att skapa tryggheten i vardagen för närstående och deras 

familjemedlem. Närståendes erfarenheter av professionell kontakt vid utskrivning 

upplevdes ofta som bristfällig. Det framkom även att behovet av stöd efter hemkomsten 



 

19 

 

från sjukhuset var individuellt för varje person/närstående för att få en fungerande vardag. 

Närstående som hade stöd i form av avlastning, dagvård eller hemtjänst upplevde att de 

fick anpassa sig efter hemtjänsten, men att dessa stöd gav en viss frihet för att kunna 

uträtta saker på egen hand när den anhöriga var på avlastning, eller dagvård. Detta gav 

dem, enligt närstående en möjlighet till egen tid och det underlättade vardagen. Vidare 

framkom det i studien att en del närstående försökte leva som vanligt, genom att fortsätta 

med sina aktiviteter som innan familjemedlemmens diagnos.  

 

 

Resultatdiskussion 

 

Närstående i aktuell studie beskrev stöd och professionella kontakter i vardagen som en 

viktig orsak till en fungerande vardag. Detta framkom även i andra studier som till 

exempel av Evans och Lee (2013) och Gilmour (2002), där stödet visade sig gav  

närstående möjligheter att upprätthålla sin roll som vårdare vilket ökade möjligheten för 

den demensdrabbade familjemedlemmen att kunna bo kvar hemma. Däremot menar de la 

Cuesta-Benjumea (2009) att behovet av vila var det som motiverade närståendes val av 

stöd eftersom vårdnaden av familjemedlemmen med demenssjukdom prioriteras.  

 

I aktuell studie framkom att närstående upplevde att de hade fått bra kontakt med 

sjuksköterska i kommunen och att det var sjuksköterskan som var länken mellan den 

närstående, anhöriga och läkaren. Detta belyste även Travelbee genom att hon i sin teori 

ansåg att sjuksköterskan kunde förstå patienten bättre om sjuksköterskan satte in sig själv 

i patientens situation.  

En annan likhet mellan aktuell studie och Travelbees omvårdnadsteori är då närstående 

beskrev vikten av god kommunikation. Den närstående kände att läkaren inte gav något 

riktigt svar på den närståendes fråga. Travelbee menade att bra kommunikation var en 

faktor som var viktigt för att skapa en bra mellanmänsklig relation.  

 

 I en studie av McKeown (2007) intervjuades elva äldre människor i deras hem två veckor 

efter utskrivning från akut sjukhus och resultatet visade att det kan vara påfrestande för 

äldre att vara inlagda på sjukhuset. En noga planering innan utskrivning är därför viktigt 

för den äldre personen och dess närstående. Vidare visade studien att det fanns brister i 
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planering vid utskrivning och att många äldre hade behov av personlig och praktisk hjälp, 

vägledning samt behandling efter att vårdats på sjukhus. Bauer, Fitzgerald, Koch & King 

(2011) visade i sin studie att närstående önskade bättre kommunikation och information 

mellan närstående, sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal gällande vård som 

anhörig fick på sjukhus och vård som behövs efter utskrivning.  Närstående i studien 

(Bauer et al. 2011) menade vidare att det ofta var otillräckligt med information från 

sjukvårdspersonalen om anhörigas sjukdom för att de skulle kunna uppfylla sin roll som 

vårdgivare. 

 

Detta framkom även från närstående  i föreliggande  studie, som  beskrev vikten av 

information gällande familjemedlemens demenssjukdom, sjukdomsförlopp och råd om 

hur anhöriga ska bemöta sin familjemedlem,  samt vilka stöd som finns. Vidare beskrev 

närstående behovet av tid att bearbeta och ta in information, samt  möjligheten att kunna 

prata med läkare eller sjuksköterska när det behövdes. Detta stämmer även överens med  

Alwin, Öberg och Krevers (2010) resultat som beskrev anhörigas upplevelse om vikten 

att få information om familjemedlemmens sjukdom och det stöd som finns tillgängligt. 

Denne upplevelse återfanns även i en intervjustudie av  Wald, Fahy, Walker & Livingston 

(2003), samt Naylor, Stephens, Bowles & Bixby (2005)  där resultat visade att 

övergångenen från sjukhuset till hemmet  samt i början av sjukdom, önskade de 

närstående information om sjukdomen, dess förloppet, vilka mediciner som är 

tillgängliga, fakta om beteendemässiga och psykiatriska symtom vid demens samt hur de 

kriser som kan uppstå ska hanteras. Wald et al. (2003) resultat visade att närstående 

önskade  information om stödgrupper samt information om på vilket sätt den anhörigas 

sjukdom kommer att påverka det dagliga livet senare i sjukdomförloppet. Griffiths, 

Bridges, Sheldon & Thompson (2014) beskrev i sin studie att specialistsjuksköterskan  

ska ha en höjd medveten om demenssjukdom, ett personcenterat förhållningssätt  och ska 

ge god information till personer med demenssjukdom och deras närstående.  

 

Borbasi, Jones, Lockwood & Emden (2006) samt Byron, Gastmans och Dierckx de 

Casterle´(2011) beskrev i sina studier vikten av samarbete mellan de olika 

personalgrupperna i hälso- och sjukvården. Bra kommunikation mellan dessa var en 

faktor för att förbättra effektiviten och öka kväliteten av vården. Borbasi, Jones, 

Lockwood & Emdem (2006)  menar att detta samarbete gynnas  genom att var och en i 
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gruppen förespråkar en tvärvetenskaplig strategi för patienten gällande patientens 

utskrivning från sjukhuset.  

 

Närstående i föreliggande studie beskrev att kontakten med biståndbedömare och 

kommunens sjuksköterska både innan och efter utskrivningen var viktigt för att få 

information om vilka stödinsatser som kommunen kunde erbjuda. Borbasi et.al (2006) 

och McCann, Bamberg och McCann (2015) belyste i sin studier att sjuksköterskan har ett 

viktigt roll i att stöjda personer med demens och deras närstående samt att föra samman 

den tvårvetenskapliga gruppen. Detta beskrevs även av närstående i aktuell studie där de 

tok upp vikten av att det fanns sjuksköterskor i bakgrunden som gick att kontakta om det 

skulle uppstå frågor eller funderingar. Detta, enligt nätstående i aktuell studie, gav en 

känsla av trygghet i det dagliga livet. 

 

Närstående beskrev i föreliggande studie att hög arbetsbelastning ansågs vara orsaken till 

långa väntetider hos läkaren då det kunde dröja ett till två år innan den demensdrabbade 

familjemedlemen fick träffa en läkare efter utskrivningen. Detta belyste även Clissett, 

Porock, Harwood & Gladman (2013) då de ansåg att det fanns vissa vårdpersonal som 

prioterade andra patienter över de som drabbats av demenssjukdom.  Men Clisset et 

al.(2013) ansåg även att i situationer där det fanns många patienter kan detta orsakas av 

att  vårdpersonal måste balansera vilket kan leda till förseningar tills man får kontakt med 

vården. 

 

Närstående i föreliggande studies behov av stöd för att få en fungerande vardag visade 

sig  vara individuellt. En del närstående valde att vänta med stöd i  form av avlastning, 

hemtjänst eller dagvard eftersom den anhörig inte hade kommit så långt i sin sjukdom, 

eller så togs detta beslut för att den närstående kände sig i tillräcklig bra fysisk och psykisk 

form för att klara att vårda sin anhörig självständigt. Robinson, Buckwalter och Reed 

(2013) beskrev att de närstående som inte utnyttjade avlastning och annat stöd mer 

sannolikt var makar än vuxna barn samt att de oftare var depremerad och fick mindre 

socialt stöd men samtidigt var  mindre belastade eftersom den anhöriga hade mindre 

beteendeproblem. Däremot beskrev Lim, Goh, Chionh & Yap (2012) i sin studie att 

många närstående upplevde brist på stöd och väntade med att använda tjänsterna, vilket 

gör att effektiviteten av de tjänster som inte används minskar med tiden.  
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De närstående i föreliggande studie som hade stöd i form av avlastning, dagvård eller 

hemtjänst upplevde en viss frihet när den anhöriga var på avlastning, eller dagvård. Detta 

gav dem, enligt närstående en möjlighet till egen tid och det underlättade vardagen. Detta 

beskrivs även i Zarit et al. (1998) och Lee, Morgan och Lindesay (2007), där närstående  

ansåg att dagvård och växelvård minskade stress, gav närstående tid att återställa sig 

fysisk och psykisk, gav bättre sömn kvalitet och  örkade välbefinnande för den närstående.  

 

 

En förutsättning för en fungerande vardag var inte bara knuten till det stöd som närstående 

och den demensdrabbades anhöriga hade, men även attityden på den som utförde 

omvårdnaden upplevdes av de närstående i föreliggande studie som ett viktig faktor.  

Stress och tidsbrist hos personalen upplevdes som påfrestande av närstående och anhöriga 

och gav negativa konskevenser genom att den demensdrabbade anhöriga blev stressed, 

vilket enligt närstående avspeglas i den anhörigas mående. Närstående i föreliggande 

studie beskrev även ny personal som ett negativt orsak till deras upplevda påfrestning.  

Sims-Gould och Matin-Matthews (2010) och Sharman, McLaren, Cohen & Ostry (2008) 

visade i sina studier  att även om många närstående är kritiska till personalen, förstår 

närstående att många i personalen gör så bra de kan och att de måste balansera sin tid mot 

det arbete som tilldelas. Vidare menade Sims-Gould och Matin-Matthews (2010) att en 

bra relation mellan personalen, anhöriga och närstående var viktigt för närståendes 

välbefinnande och att byte av personal och  schemaläggning kan fungera som hinder för 

en bra relation mellan partnerna. 

 

Det framkom i föreliggande studie att närstående som inte var bunden till fasta rutiner på 

grund av kommunalt stöd, försökte att ta vara på dagarna genom att göra så mycket som 

möjligt tillsammans med den demensdrabbade familjemedlemmen.  Aktiviteter  i form 

av resor, föreninger och museum besök var något som närstående i aktuell studie tänkte  

förtsätta med så länge den demensdrabade anhörige klarade av det. Edvardsson, 

Fetherstonhaugh och Nay (2009) belyste att personcentrad vård ingick i stödet till person 

med demens och dennes närstående. Vidare beskrevs att fortsätta med sina aktiviteter var 

bra, för att livet skulle vara så normalt som möjligt för både personen som drabbats av 

demenssjukdom och dennes närstående. 
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Metoddiskussion  

 

Studiens syfte var att beskriva närståendes behov av stöd och erfarenheter av dagliga livet 

efter att anhörig med demenssjukdom vårdats på geriatrisk neuropsykiatrisk avdelning. 

En kvalitativ ansats med beskrivande design användes då studien handlade om att 

beskriva närståendes erfarenheter. Intervju som datainsamlingsmetod bedöms vara 

lämpligt när det handlar om att fånga informanters erfarenheter (Polit & Beck 2012). 

Fördel med valet av kvalitativt ansats jämförd med kvantitativt ansats är att studier med 

kvalitativ ansats går mer på djupet, är mer flexibel och tillvägagångssätt för 

datainsamlingen och analysen kan justeras över tid, denna metod ger också möjlighet att 

ställa följdfrågor (Polit & Beck 2012). Valet av datainsamlingsmetod är även viktigt för 

studiens trovärdighet (Granheim & Lundman 2004). Val av deltagare skedde genom ett 

ändamålsenligt urval, vilket betyder att deltagare valdes utifrån att de uppfyllde 

kriterierna för att kunna besvara studiens syfte (Polit & Beck 2012). Då studien bygger 

på sex intervjuer kan detta ses som en svaghet, men författaren till föreliggande studie 

anse ändå att genom att använt sig av ett ändamålsenligt urval har fått in tillräckligt med 

data för att svara på studiens syfte. 

 

En person från geriatriska neuropsykiatriska mottagningen utsågs av enhetschefen att 

identifiera de närstående som uppfyllde inklusionskriterierna. Samma person skickade 

informationsbrev till utvalda närstående. Svagheten med detta är att urvalet begränsades 

eftersom den utvalde personen identifierade de närstående som uppfyllde 

inklusionskriterierna. Det kan även ses som en styrka eftersom de närstående inte behöver 

känna sig tvungna att delta i studien, vilket kan vara fallet om författaren var den som 

identifierade eller tog första kontakten med de som ansågs vara mest lämplig för att vara 

deltagare i studien.  Av tio möjliga deltagare var det sex som valde att delta, fyra män och 

två kvinnor. Trots begränsat urval är det möjligt att få svar på studiens syfte, vilket anses 

öka studiens trovärdighet. Vid kvalitativa studier används oftast ett mindre antal 

informanter som har upplevt fenomenet och kan beskriva fenomenet med stor kunnighet  

(Polit & Beck, 2012). Enligt Granheim och Lundman (2004) kan valet av deltagare med 

olika erfarenhet, ålder och kön ökar studiens giltighet.  

 

Författaren till föreliggande studie använd sig av en intervjuguide. Intervjuguiden 

används för att begränsa till ämnet och som stöd. Intervjuguiden innehåller en lista över 

frågor som  täcker ett specifikt område och som  ska ger den intervjuade  friheten att 
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utforma svaren på sitt sätt (Polit & Beck, 2012).  Att författaren använt sig av 

intervjuguide  kan ses som en styrka då  samma frågor ställts till samtliga informanter 

under intervjuerna. Författaren är ovan vid att intervjua och upplevde svårigheter att få 

en del informanter att utvecklar sina svar. Detta kan ha påverkat svarens tillförlitlighet.  

Enligt Polit och Beck (2012) ska den som intervjuar uppmuntra informanten att tala fritt 

om ämnet och berätta med sina egna ord. Svårigheter med detta var att få informanten att 

bara fokusera på närståendes behov av stöd och erfarenheter av dagliga livet efter att 

anhörig med demenssjukddom vårdets på geriatrisk neuropsykiatrisk avdelning, 

författaren anser ändå att frågorna var adekvata för studien.  

 

Intervjuerna spelades in på en diktafon för att säkerställa att författaren inte förlorade 

viktiga data under intervjuns gång samt för att kunna fokusera på informanten (Polit & 

Beck 2012). Intervjuerna genomfördes i informanternas hem vilket var platsen som 

informanterna valde själva. Svagheten med att intervjuerna genomfördes i informantens 

hem var att det kunde innebära en risk att informanten blev avbruten av 

familjemedlemmen under intervjuns gång. Detta var fallet vid några av studiens intervjuer 

och kan har orsakat att några av dem blev kortare än planerat. Fördel kan kanske ha varit 

att de inte behövde lämna sin anhörige eller att de kände sig trygga i sin hemmiljö och då 

kan haft lättare att berätta om sina erfarenheter. De flesta informanterna valde att ha med 

familjemedlemmen med demenssjukdom under intervjun. Detta kan också har påverkat 

studiens resultat genom att informanten kan ha svårt att tala fritt om sina upplevelser, men  

eftersom intervjuerna genomfördes i informantens hem och att informanterna kända en 

ökad trygghet på hemmaplan , kan detta har medfört att de närstående kände att de hade 

kontroll över situationen, vilket kan styrka studiens resultat. 

 

Materialet till  studien har analyserats utifrån en kvalitativ manifest innehållsanalys 

(Granheim & Lundman 2004). Studiens trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet ska 

granskas och beaktas i en kvalitativ studie. En kvalitativ studie ska enligt Granheim och 

Lundman (2004) visa tydlig information om hur datainsamling, urval och analys har gått 

till för att stärka studiens trovärdighet. I föreliggande studie har det skett genom att 

tillvägagångssättet för urval av deltagare, datainsamlingmetod och analys är tydligt 

redovisat. Även citat från samtliga informanter förekommer i resultatet vilket anses öka 

trovärdigheten (Granheim & Lundman, 2004).  
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Intervjuerna transkriberades ordagrant i direkt anslutning till intervjuerna och har därefter 

kondenserats. För att skapa pålitlighet i studien har författaren till studien hållit sig till 

informanternas egna ord. För att stärka studiens trovärdighet inkluderades ordagranna 

citat från informanterna i resultatet.  Materialet bearbetades genom att författaren läste 

den transkriberade texten flera gånger för att få en föreståelse för helheten och textens 

innehåll. Författaren har haft kontinuerlig kontakt med sin handledare för att diskutera 

indelningen av subkategorier och kategorier.  

Enligt Granheim och Lundman (2004) handlar överförbarhet om hur studiens resultat kan 

överföras till andra grupper. Överförbarheten i föreliggande studie ökas genom att urval 

inkluderade både män och kvinnor som är närstående, vilket stärker överförbarheten. 

Författaren anser att föreliggande studiens resultat går att överföra till närstående på andra 

vårdavdelningar som vårdar personer med demenssjukdon då derasnärstående kan ha 

samma behov av information, stöd och kontakt med vårdverksamheten för att få en 

fungerande vardag. Vidare beskriver Graneheim och Lundman (2004) att det är upp till 

läsaren att bestämma  om resultatet är generaliserbart på andra grupper och i andra 

sammanhang.  En tydlig beskrivning av urvalsmetod, deltagare, datainsamlingsmetod och 

analys ökar chansen att läsaren anser studien som överförbar. 

 

 

 

Kliniska implikationer för omvårdad  

 

Studiens resultat kan bidra till att öka specialistsjuksköterskor och övriga vårdpersonalens 

kunskap om vilka behov av stöd i det dagliga livet som närståendes önskar och har behov 

av efter att anhörig med demenssjukdom vårdats på geriatrisk neuropsykiatrisk avdelning. 

Denna nya kunskap kan vara viktig att ta hänsyn till för vård och omsorgspersonal innan 

en person med demenssjukdom skrivits ut från en vårdavdelning på sjukhus oavsett typ 

av vårdavdelning. Studiens resultat kan också bidra med kunskap om vikten av en god 

kommunikation och kontakt mellan sjuksköterska, närstående och övriga professionella.  

Även personal inom kommunens hemtjänst kan tillämpa föreliggande studies resultat i 

sitt dagliga arbete genom en ökad kunskap om närståendes behov av stöd och deras 

erfarenhet av vården efter att en anhörige har vårdats på sjukhuset.  

Att få ta del av erfarenheter från närstående i studien av behov av stöd samt det dagliga 

livet efter utskrivning från sjukhus kan också vara värdefullt för andra anhöriga i samma 
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situation. De kan eventuellt få råd eller stöd från studien hur andra har fått till en 

fungerande vardag.  

 

 

Förslag till fortsatt forskning  

 

Det som framkom i föreliggande studie är att det finns ett behov av mer professionell 

kontakt mellan närstående till anhöriga med demenssjukdom.  Det framkom även ett 

behov av mer information om den anhörig samt bättre planering innan utskrivning från 

en geriatrisk neuropsykiatrisk avdelning. Vikten av bättre planering före och efter att 

anhörig med demenssjukdom skrivits ut från geriatrisk neuropsykiatrisk avdelning, samt 

kontakt mellan närstående och olika professionella gällande behovet av stöd och 

information, är ett förbättringsområde som behöver belyses i framtida forskning. 

Vidare forskning behövs för att kunna uppnå bättre vårdkvalitet samt för att hjälpa och 

stödja både den närstående och deras anhöriga i det dagliga livet. Då författaren till 

föreliggande studie inte hittade andra studier gällande närståendes behov av stöd i det 

dagliga livet efter att anhörig med demenssjukdom vårdats på en geriatrisk 

neuropsykiatrisk avdelning, så kan det behövas flera kvalitativa studier om personer med 

demenssjukdom som vårdats på en geriatrisk neuropsykiatrisk avdelning på sjukhuset. 

Flera intervjustudier med större antal deltagare kan vara bra för att för en bredare insikt i 

det dagliga livet till närstående som vårda en anhörig efter sjukhusvistelse, vilket kan öka 

omgivningens kunskap på detta område.  

 

 

 

 

 

Slutsats  

 

I föreliggande studie beskrev närstående sina behov av stöd och erfarenheter av det 

dagliga livet efter att anhörig med demenssjukdom vårdats på geriatrisk neuropsykiatrisk 

avdelning. Författaren visar med sin studie vikten av bra information och kontakt mellan 

specialist sjuksköterskan, närstående och övriga personal för att ge stöd till närstående 

och underlätta dennes vardag. Studien beskrev även närstående som var nöjda med det 

stöd och kontakt som de fick, samt de närstående som valde att ta vara på livet genom att 

fortsätta med livet och aktiviteter som innan den anhörig drabbades av demenssjukdom. 
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