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Sammanfattning 

Bakgrund: 35,6 miljoner människor lever med en demenssjukdom i världen. Denna 

siffra beräknas vara fördubblad år 2030 och vara tredubblad år 2050. Majoriteten av 

personerna med demenssjukdom (PMD) har anhöriga i form av exempelvis makar eller 

vuxna barn. Att leva med demenssjukdom medför intellektuella svårigheter som till 

exempel oro, frustration, minnesproblematik och depression något som påverkar 

kommunikationen med vårdpersonalen. Syfte: Att beskriva upplevelser av att vara 

anhörig till en PMD som bor på ett äldreboende samt att beskriva de ingående artiklarna 

utifrån den metodologiska aspekten undersökningsgrupp. Metod: Litteraturstudie med 

deskriptiv design baserat på 10 kvalitativa vetenskapliga artiklar från sökmotorerna 

PubMed och Cinahl. Artiklarna bearbetades individuellt av författarna till den 

föreliggande litteraturstudien och i analysen av dessa framkom fyra huvudsakliga teman 

som kom att utgöra grunden för resultatet. Huvudresultat: Resultatet visade att 

anhöriga till en PMD ofta upplevde känslor av förlust och skuld. De hade även svårt att 

lita på omvårdnadspersonalen samt att de upplevde svårigheter med att ta beslut åt sin 

PMD. I majoriteten av artiklarna i den föreliggande litteraturstudiens resultat var 

deltagarna kvinnor. I vissa av artiklarna så fanns en jämnare könsfördelning. Större 

delen av deltagarna i artiklarna var makar eller vuxna barn till PMD men även syskon 

samt barnbarn fanns bland deltagarna. Medelåldern på samtliga deltagare varierade 

mellan 54-73 år. 

Slutsatser: Anhöriga till en PMD upplever svåra känslor som ensamhet, förlorad 

kärlek, sorg och skuld. De har även svårt att lita på omvårdnadspersonalen och kämpar 

med att rättfärdiga de beslut de tar åt sin PMD. Därför är det viktigt att som 

sjuksköterska ha en insikt i vad de anhöriga upplever för att på så sätt kunna bemöta och 

stötta dem. Detta främjar även vården av PMD eftersom att de anhöriga kan bidra med 

information om vad PMD behöver för vård. 

 

Nyckelord: Anhöriga, demenssjukdom, litteraturöversikt, upplevelser, äldreboende.  



 

 

Abstract 

Background: 35,6 million people lives with a dementia disease in the world. This 

number is set to be doubled by 2030 and tripled by 2050. The majority of the people 

with dementia (PWD) have relatives in the form of, for example, spouses and adult 

children. To live with a dementia disease involves intellectual difficulties such as 

anxiety, frustration, loss of memory and depression which effects the communication 

with the nursing staff. Aim: To describe the experiences of being a relative of a PWD 

who lives in a nursing home for PWD and to describe the included articles from the 

methodological point of view study group. Method: Literature review with a 

descriptive design based on 10 qualitative scientific articles from the search engines 

PubMed and Cinahl. The articles were individually processed by the authors of this 

literature review and during the analysis, four main themes where identified. These 

themes later became the basis of the result. Main findings: The result showed that 

relatives to a PWD often experiences feelings of loss and guilt. They also had 

difficulties in trusting the nursing staff and in making decisions for their PWD. 

In the majority of the articles in this literature review the participants were women. In 

some of the articles the was a more even gender variety. Most of the participants in the 

articles were spouses of adult children to PWD although there were also siblings and 

grandchildren amongst the participants. The middle age of the participants varied 

between 54-73 years. 

Conclusion: Relatives of a PWD often experience tough feelings such as loneliness, 

lost love, sorrow and guilt. They also have a hard time trusting the nursing staff and 

struggle to justify the decisions they make for their PWD. It is important for the nurse to 

have some insight in regards to what the relatives experience in order to meet and 

support them. This enhances the care of the PWD since the relatives can contribute with 

information regarding what care the PWD needs. 

 

Keywords: Dementia disease, experiences, literature review, nursing home, relatives. 
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1. Introduktion 
 

1.1 Inledning 

För närvarande lever ca 35,6 miljoner människor med en demenssjukdom över hela 

världen. Denna siffra förväntas dubblas år 2030 och mer än tre gånger år 2050 (WHO, 

2012). 

Det beräknas att mer än 150 000 personer i Sverige har någon form av demenssjukdom. 

Att leva med en demenssjukdom kan leda till social isolering, oro och frustration som 

påverkar kommunikation med andra människor och vårdpersonal (Söderlund, 

Cronqvist, Norberg, Ternestedt & Hansebo, 2015). 

 

1.2 Person med demens (PMD) 

Under den föreliggande litteraturstudien kommer person(er) med demens att gå under 

förkortningen PMD. En PMD är en person med någon av de nedan beskriva 

demenssjukdomarna. 

 

1.3 Demenssjukdomar 

Demenssjukdomar är ett samlingsnamn för flera sjukdomar som yttrar sig i hjärnan. 

Vilka symtom PMD får beror på vilken typ av demens man drabbats av. Dessa kan 

delas in i tre grupper, såsom primäradegenerativa-, vaskulära och sekundära 

demenssjukdomar, deras symtom skiljer sig åt beroende på vilket område i hjärnan som 

drabbas (Edberg & Wijk, 2009).  

Något som de primärdegenerativa demenssjukdomarna har gemensamt är att 

hjärncellerna förtvinar och dör i onormal omfattning. Den vanligaste 

primäradegenerativa demenssjukdomaren är Alzheimers sjukdom som yttrar sig som en 

tilltagande glömska och svårigheter att planera och utföra vardagliga sysslor, vilket i 

efterhand även påverkar språkförmågan och andra kognitiva förmågor (Edberg & Wijk, 

2009). En annan primärdegenerativ demenssjukdom, som även är den yngsta av 

demenssjukdomarna, är Lewykroppsdemens. Kännetecknande för Lewykroppsdemens 

är ett ojämnt sjukdomsförlopp med synhallucinationer och parkinsonism (Basun, 2013). 

Frontotemporal demens, även känt som pannlobsdemens, är även den en 

primärdegenerativ demenssjukdom och drabbar främst tinning och pannloberna. 

Symtomen yttrar sig som aggressivitet, utbrott och rastlöshet, sjukdomen förväxlas ofta 

med psykiatriska tillstånd som depression och psykos (Edberg & Wijk, 2009). 
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Den andra vanligaste demenssjukdomen är de vaskulära tillstånden, även kallat vaskulär 

demens, och orsakas av förändringar som ateroskleros (åderförkalkning) eller 

inflammationer i hjärnans blodkärl och kännetecknas av ett snabbt insjuknande efter att 

personen drabbats av en hjärninfarkt eller en TIA (transitorisk ischemisk attack). En 

ojämnt tilltagande nedsatt kognitiv funktion är även det ett kännetecken för vaskulär 

demens (Wahlund, 2013). 

Sekundära demenssjukdomar är inte egentliga demenssjukdomar utan de är tillstånd 

som ger demensliknande symtom. Däremot kan dessa tillstånd utvecklas till demens. 

Exempel på sekundära demenssjukdomar är olika bristtillstånd (brist på B12 eller 

folsyra), ämnesomsättningsstörningar (Brist/överskott av sköldkörtelhormon även kallat 

hypo-/hypertyreos) och infektioner i hjärnan (HIV, herpes, syfilis). Även tumörer och 

traumatiska hjärnskador kan ge upphov till demenssymtom (Edberg & Wijk, 2009).  

 

1.3.1 Symtom 

En del symtom vid demenssjukdom är dysfori, ångest, apati, hallucinationer eller 

sömnproblem och avvikande motorik (Linde, Rianne, Dening, Mattews & Brayne, 

2014). Andra symtom kan vara smärta, depression och minnesproblematik (Murray, 

Sachs, Stocking, Shega, 2012). På grund av sin demenssjukdom får den drabbade 

individen, i takt med sjukdomens progress, allt svårare att tolka och förstå sin 

omgivning och får svårt att själv uttrycka sig (Edberg & Wijk 2009). 

 

1.3.2 Att ställa diagnos 

En diagnos ställs först efter att en demensutredning genomförts. I demensutredningen 

kartläggs symtom, en allmän läkarundersökning genomförs, man gör en bedömning av 

olika undersökningar och provtagningar och slutligen röntgas hjärnan (Åstrand, 2001). 

Att få en tidig diagnos är fördelaktigt för den drabbade eftersom att både medicinska 

och icke-medicinska behandlingar har bäst effekt när demenssjukdomen är i ett tidigt 

stadie. Att få en tidig diagnos kan även förbättra livskvaliteten för den drabbade och 

dennes anhöriga och kan även fördröja en eventuell flytt till ett äldreboende. Andra 

fördelar med en tidig diagnos är att den drabbade får möjlighet att ta beslut om 

framtiden, till exempel vilka behandlingar hen ska få (Milne, 2010). 
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1.3.3 Omvårdnad av PMD och sjuksköterskans roll 

I de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom så läggs det fokus 

på personcentrerad omvårdnad. Innebörden av personcentrerad omvårdnad beskrivs 

som omvårdnad där personen och inte demenssjukdomen är i fokus och att man utgår 

från PMD:s upplevelse av sin verklighet. Fokus läggs också på att göra omvårdnaden 

och vårdmiljön mer personlig och att man ska få en ökad förståelse för PMD:s 

beteenden och psykiska symtom (Socialstyrelsen 2010). 

Enligt Finnström (2010) är sjuksköterskors grundläggande ansvarsområden att främja 

hälsa, förbygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande med mänskliga rättigheter 

som utgångspunkt. Sjuksköterskan är den som leder, prioriterar, fördelar och samordnar 

vårdarbetet som teamet utför utifrån de kompetenser som finns i teamet. Ett sätt att 

beskriva sjuksköterskerollen är som ”spindeln i nätet”. 

En god omvårdnad av en PMD kretsar runt teamarbete mellan olika yrkeskategorier. De 

som ingår i teamet är: Fysioterapeut, arbetsterapeut, sjuksköterska, läkare och 

undersköterska. Sjuksköterskans huvudsakliga roll är att ansvara för patientens hälsa 

(Skog, 2013). 

 

1.3.5 Vårdformer 

Den kommunala organisationen av äldreomsorgen har en betydande roll för att ett gott 

omhändertagande av PMD ska fungera (Marcusson, Blennow, Skoog, Wallin, 1995). 

När situationen blir outhärdlig för anhöriga då förflyttas deras PMD till ett särskilt 

boende eller så får de någon form av avlastning och därför finns det olika vårdformer 

för människor med demens. Exempel på vårdformer är vård i hemmet och gruppboende. 

Vård i hemmet innebär att en anhörig bor kvar med PMD större delen av 

sjukdomsförloppet (Marcusson, Blennow, Skoog, Wallin, 1995). Gruppboende för 

PMD innebär att ett antal PMD bor i sina egna lägenheter eller rum med gemensamt 

kök, matsal och vardagsrum där man kan, tillsammans med andra, delta i olika 

aktiviteter under dagen. (Ragnerskog, 2011). 

 

1.4 Anhörig till en PMD 

Enligt Socialstyrelsens termbank (2016) är definitionen av anhörig, en person inom 

familjen eller bland de närmaste släktingarna. 

Anhöriga kan ha olika roller i förhållande till sin PMD. Rollerna delas upp i: besökare, 

talesman, beskyddare och en länk till världen utanför. Den gemensamma nämnaren för 
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dessa roller är att försäkra sig om att PMD mår så bra som möjligt (Helgesen, Larsson 

& Athlin, 2013). 

 

1.5 Teoretisk referensram 

Hildegard E. Peplau började studera intrapersonella relationer under 1930-talet på 

Bennington College och hon introducerade sin teori genom sin första bok om 

intrapersonella relationer inom omvårdnad som publicerades år 1952. Till skillnad från 

många andra teorier som fokuserar på patientcentrerad vård så fokuserar Peplaus teori 

på relationen mellan vårdpersonalen och klienten. Definitionen av klient beskriver 

Peplau är den/dem som tar emot omvårdnadstjänster. Klienten kan vara en individ, ett 

par, en familj, en grupp eller ett samhälle. Peplaus teori fokuserar på intrapersonalla 

relationer inom vården vilket innebär samspelet mellan två eller flera personer till 

exempel sjuksköterska och patient (Forchuk, 1993). 

Peplau beskriver att sjuksköterskan, patienten och deras relation är nödvändiga aspekter 

för att främja patientens hälsa. Om sjuksköterskan kan identifiera de individuella 

behoven hos en patient och skilja dessa från sjuksköterskans egna behov så underlättar 

det den omvårdnad som sjuksköterskan utövar samt deras relation. Peplau framhäver 

vikten av att sjuksköterskan bemöter patienten som en person, med respekt, empati och 

förståelse. (Penckofer, Byrn, Mumby & Estwing Ferrans, 2011). 

 

1.6 Problemformulering 

För närvarande lever ca 35,6 miljoner människor med demens över hela världen. Denna 

siffra förväntas växa under de kommande åren. Att leva med demenssjukdom medför 

problem som till exempel oro, frustration, minnesproblematik och depression vilket 

påverkar kommunikationen med vårdpersonal och anhöriga. 

Majoriteten av personerna med demenssjukdom (PMD) har anhöriga i form av 

exempelvis makar eller vuxna barn. Som sjuksköterska är det viktigt att ha en insikt i 

anhörigas upplevelser av att ha en PMD på ett äldreboende för att på så sätt lättare 

kunna bemöta den anhöriga. Däremot saknas forskning som belyser hur vården av PMD 

påverkas av sjuksköterskans bemötande av de anhöriga till PMD. 
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1.7 Syfte och frågeställningar 

 

1.7.1 Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva upplevelser av att vara anhörig till en PMD 

som bor på ett äldreboende samt att beskriva de ingående artiklarna utifrån den 

metodologiska aspekten undersökningsgrupp. 

 

1.7.2 Frågeställningar 

 Hur beskrivs upplevelser av att vara anhörig till en person som vårdas på ett 

äldreboende för personer med demenssjukdom? 

 Hur beskrivs undersökningsgruppen i de valda artiklarna gällande kön, ålder 

samt relation till PMD? 

 

2. Metod 

2.1 Design 

Denna studie är en litteraturstudie med en deskriptiv design (Polit & Beck, 2012). 

 

2.2 Databaser 

De vetenskapliga artiklarna som användes i studien söktes i databaserna Medline via 

PubMed och Cinahl och åtkomsten skedde via Högskolan i Gävles proxyserver. 

Båda databaserna innehåller en stor mängd forskning inom omvårdnad (Polit & Beck, 

2012). 

 

2.3 Sökord och sökstrategier 

De sökord som användes var ”Dementia”, ”Family”, ”Homes for the Aged”, ”Nursing 

Home” och ”Experience”. Alla sökord är framtagna med hjälp utav MeSH (Medical 

Subject Headings) förutom ”Experience” som söktes som fritext. Den booleanska 

söktermen AND användes för att kombinera sökorden. Sökningarna redovisas i Tabell 

1. De sökord som användes valdes utifrån studiens syfte. Till en början gjordes en bred 

sökning med endast två av sökorden. Sedan användes ett tredje sökord för att smalna av 

sökningarna. För att ytterligare smalna av sökningarna användes begränsningarna 10 år, 

full text och Högskolan i Gävle. 
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I PubMed specificerades sökningarna med hjälp av sökalternativet MeSH Terms och i 

Cinahl användes sökalternativet Word in Subject Heading (MW). 

En fullständig redovisning av sökningarna kan hittas i tabell 1. 

 

Tabell 1: Översikt av databaser, sökord och antal möjliga artiklar 

Databas  

 

Begränsningar 

& Sökdatum 

Söktermer Antal  

träffar 

Valda artiklar 

till granskning 

i fulltext 

PubMed via 

Medline 

 

10år, full text, 

Högskolan i 

Gävle 

2016-09-05 

Dementia (MeSH Terms) 

AND Family (MeSH Terms) 

AND Homes for the Aged 

(MeSH Terms) 

20 6 

PubMed via 

Medline 

  

10år, full text, 

Högskolan i 

Gävle 

2016-09-05 

Dementia (MeSH Terms) 

AND Family (MeSH Terms) 

AND Nursing Home (MeSH 

Terms) 

74 6 

PubMed vid 

Medline 

10år, full text, 

Högskolan i 

Gävle 

2016-09-05 

Dementia (MeSH Terms) 

AND Family (MeSH Terms) 

AND Experience (fritext) 

131 1 

Cinahl 

  

2006-2016, 

Linked full 

text, Peer 

Reviewed 

2016-09-08 

(MW) Dementia AND (MW) 

Family AND (MW) Homes 

for the Aged 

75 11 

Cinahl 

  

2006-2016, 

Linked full 

text, Peer 

Reviewed 

2016-09-08 

(MW) Dementia AND (MW) 

Family AND (MW) Nursing 

Home 

164 4 
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Cinahl 

  

 

2006-2016, 

Linked full 

text, Peer 

Reviewed 

2016-09-08 

(MW) Dementia AND (MW) 

Family AND Experience 

(fritext) 

203 8 

Summa:    36 

 

 

2.4 Urvalskriterier 

Inklusionskriterier i sökningarna var artiklar med kvalitativ ansats. De skulle även vara 

Peer Reviewed i Cinahl samt finnas tillgängliga i fulltext för studenter via Högskolan i 

Gävle i PubMed. Artiklarna skulle även vara relevanta för denna litteraturstudies syfte 

och frågeställningar. Exklusionskriterier var litteraturstudier, artiklar med kvantitativ 

ansats samt dubbletter. 

 

2.5 Urvalsprocess 

Till en början lästes endast titeln på sökresultaten. Svarade inte titeln på studiens syfte 

exkluderades den. Om en titel var av intresse för denna litteraturstudie lästes även 

abstraktet igenom. Svarade abstraktet på denna studies syfte valdes den ut. Totalt 

hittades 36 artiklar med en kvalitativ ansats. Sedan lästes abstraktet samt resultatet i de 

36 artiklarna med kvalitativ ansats igenom mer djupgående av författarna. Av de 36 

artiklarna exkluderades 16 stycken artiklar då de inte svarade på studiens syfte. De 

återstående 20 artiklarna skrevs ut i pappersformat för att mer noggrant granskas av 

författarna och av de 20 artiklarna exkluderades 10 artiklar då de inte svarade direkt på 

den föreliggande studiens syfte. Kvar blev då 10 artiklar med kvalitativ ansats som 

tillsammans utgör den föreliggande litteraturstudiens resultat. 

Urvalsprocessen redovisas i figur 1. 

 

 

 

 

 

 

Totala mängden artiklar som bearbetats är 667 artiklar. 

Artiklar som exkluderades på grund av att titeln inte svarade på 

denna studies syfte, för att den hade en kvantitativ ansats eller för att 

de var en dubblett. (n=631) 
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Figur 1. Urvalsprocess. 

Figur 1. Urvalsprocess. 

 

 

 

 

 

Figur 1. Urvalsprocess. 

 

 

2.6 Dataanalys 

De 10 artiklar som valdes ut till resultatet lästes igenom individuellt. Därefter 

diskuterade författarna innehållet i de 10 artiklarna och fyra teman identifierades 

(förlust, skuld, förtroende och beslutstagande), i enlighet med Olsson & Sörensen 

(2011) utformades det fyra ämnesrubriker utav dessa teman. Ämnesrubrikerna 

anpassades därefter så att de beskrev innehållet på bästa sätt. Efter det lästes artiklarna 

igenom ytterligare och författarna markerade då med olika färger vilka delar i artiklarna 

som passade bäst in under de fyra ämnesrubrikerna, som i fortsättningen av 

litteraturstudien kommer att kallas på huvudrubriker. 

Den metodologiska aspekten undersökningsgrupp granskades i de valda artiklarna 

genom att markera relevanta delar i artiklarna med en egen färg för att lättare se 

skillnader i kön, ålder och relation bland deltagarna i artiklarna. 

I tabell 2 presenteras författare, titel, årtal, land där studien genomfördes, design, 

urvalsmetod, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod samt dataanalys. Detta för att 

tydliggöra granskningen av de ingående artiklarna i denna litteraturstudie. I bilaga 2, 

tabell 3 presenteras författare, årtal, titel, syfte och resultat för att ge en kortfattad 

översikt av innehållet i de artiklar som ingår i den föreliggande litteraturstudiens 

resultat. 

 

2.7 Etiska överväganden 

Artiklarna granskades objektivt, med detta menas då att inte egna värderingar 

inkluderades i resultatet. Litteraturstudien baserades på tidigare granskade och etiskt 

Antalet artiklar där abstrakt samt metod lästes. (n=36) 

Antalet artiklar där resultat lästes. (n=20) 

Antalet artiklar som valdes ut till resultat. (n=10) 
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godkända artiklar vilket är varför inget tillstånd från den forskningsetiska nämnden 

behövs. 

 

3. Resultat 

Resultatet i den här litteraturstudien är en sammanställning av 10 vetenskapliga artiklar 

med kvalitativ ansats. Resultatet presenteras i löpande text samt i tabell 3, se bilaga 2, 

och består av fem huvudrubriker och nio underrubriker. Under den första 

huvudrubriken, ”Förlust” presenteras tre underrubriker: Förlorad framtid, Ensamhet 

samt Förlorad kärlek. Under den andra huvudrubriken, ”Skuld” presenteras två 

underrubriker: Att överge sin PMD och Att dämpa sin skuld. Under den tredje 

huvudrubriken ”Förtroende”, presenteras två underrubriker: Att lita på personalen och 

Negativa upplevelser. Under den fjärde huvudrubriken ”Att ta beslut” presenteras två 

underrubriker: Rättfärdigande av beslut och Anhörigroller. Under den femte 

huvudrubriken presenteras studiens metodologiska aspekt. 

 

3.1 Förlust 

Artikeln skriven av Høgsnes, Melin-Johansson, Norbergh & Danielson (2014) beskriver 

hur livssituationen förändrades hos makar efter att deras partner flyttat till ett 

äldreboende. Resultatet där visade att anhöriga upplevde en ökad sorg och förlust 

allteftersom deras partner blev värre i sin demenssjukdom. De beskrev det som en sorg 

utan början eller slut. 

 

Förlorad framtid 

Førsund, Skovdahl, Kiik & Ytrehus (2014) och Høgsnes et al. (2014) skriver i sina 

resultat att de kom fram till att en tanke som många makar hade svårt att vänja sig vid 

var att deras drömmar om att resa och åldras tillsammans med sin partner aldrig skulle 

bli förverkligade. Makarna berättade också att de hade förlorat sin framtid med sin 

partner. De kunde inte längre fullfölja de planer och idéer de hade för framtiden. Helt 

plötsligt hade de inte längre någon framtid tillsammans. Deltagare i en annan studie 

skriven av Mullin, Simpson & Froggatt (2011) beskriver förlust som avsaknaden av 

kommunikation eftersom att de då inte längre kunde prata om deras minnen med sin 

partner. De beskrev även förlust som när deras partner inte längre känner igen dem då 

de fick dem att känna sig osynliga.  



 

10 

 

Ensamhet 

Många makar upplevde ensamhet, något som förekom i artiklarna av Høgsnes et al. 

(2014) och Førsund et al. (2014). Makarna upplevde att all kontakt endast var på deras 

villkor eftersom att deras partner inte längre kunde förmedla känslor på samma sätt som 

innan de drabbades av demens. Många makar upplevde att när de besökte sin partner så 

var det inte längre samma person som de gifte sig med även fast personen såg ut som 

den de gifte sig med. De saknade att vara nära och känna ömhet från deras demenssjuka 

partner. En deltagare berättade i en intervju att han besökte sin fru tre till fyra gånger i 

veckan men kände sig besviken varje gång han såg henne för att han visste att innerst 

inne så var det inte längre hans fru som han besökte. Det var någon som han inte längre 

kände. Den fysiska separationen och frånvaron av deras partner skapade en stark känsla 

av att vara ensam. Den känslan var som starkast i situationer där makarna var ensamma, 

exempelvis när de var själva hemma. I hemmet fanns många minnen av deras delade 

förflutna, för vissa kunde det vara en stol eller soffa som deras partner alltid satt i. Trots 

att dessa minnen kunde vara till tröst så påminde dem även makarna att de var ensamma 

(Høgsnes et al. 2014, Førsund et al. 2014). 

 

Förlorad kärlek 

Førsund et al. (2014) skriver även i sitt resultat att alla makar fortfarande var gifta med 

sina dementa partners, trots det var det vissa makar som inte såg sin partner som sin 

käresta. En deltagare berättade att när hen besökte sin partner så var det som att besöka 

någon man bryr sig om, känslan av att vara älskare existerade inte.  

Andra deltagare upplevde fortfarande att kärleken till sin partner fanns kvar trots att de 

inte längre bor tillsammans. Mullin et al. (2011) delade med sig i sitt resultat av ett citat 

från en deltagare som beskriver hur denne upplever att förhållandet med den 

demenssjuka partnern har blivit förlorat på grund av att de inte längre kan ha en 

ömsesidig kommunikation. 

Här skriver även Høgsnes et al. (2014) att vissa makar upplevde att deras dementa 

parter levde mellan liv och död och att så länge deras partner var i livet var döden ett 

bättre alternativ. En deltagare berättade att han hanterade sin situation genom att dela 

upp livet i tiden före och efter hans maka drabbades av demens för att detta hjälpte 

honom att minnas förhållandet som det var innan sjukdomen. Genom att fokusera på de 

positiva minnena blev det lättare att gå vidare med livet. 
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3.2 Skuld 

I artikeln skriven av Bourbonnais & Ducharme (2010) har man kommit fram till att 

familjemedlemmar kan känna skuld och maktlöshet om de måste välja mellan deras 

förpliktelser, om de endast kan stanna en liten stund hos sin PMD eller inte komma på 

besök överhuvudtaget. 

Att överge sin PMD 

Inom vissa kulturer anses det vara ovärdigt att skicka iväg sin PMD till äldreboenden, 

något som Kong, Deatrick & Evans (2010) skriver i sin artikel om Koreanska 

immigranter som kommit till Amerika och deras familjer. Majoriteten av deltagarna i 

deras undersökning berättade att de upplevde negativa känslor som sorg och skuld efter 

att de lämnat ifrån sig sin förälder till ett äldreboende. De förklarade att enligt det 

Koreanska tankesättet, så fullföljer man inte sin plikt gentemot sina föräldrar och 

överger dem. På grund av den koreanska traditionen att man ska ta hand om sina äldre 

så kändes det som att de lät någon annan ta över deras ansvar som anhörig vilket fick 

dem att känna skuld. En dotter som deltagit i undersökningen som Kong et al. (2010) 

gjorde sa att när hon skickade sin pappa till ett äldreboende så krossade det hennes 

hjärta eftersom att det kändes som att hon inte brydde sig om honom längre och övergav 

honom. 

Att anhöriga kände att de övergav sin PMD kan man även se i artikeln skriven av 

Sarabia-Cobo, Pérez, de Lorena, Nuñez & Domínguez (2016) som i sitt resultat kommit 

fram till att deltagarna kände att de övergav sina äldre när de flyttade dem till ett 

äldreboende. De kände även skuld eftersom att de inte visste om deras PMD hade gjort 

samma sak om rollerna hade varit ombytta. 

 

Att dämpa sin skuld 

Alla deltagare var inte helt negativa däremot, en dotter berättade att samtidigt som hon 

kände skuld för att ha sin mamma på ett äldreboende så kände hon även en lättnad 

eftersom att det då fanns någon som kunde titta till hennes mamma under dygnets alla 

timmar vilket innebar att dottern kunde fortsätta med sitt vardagliga liv (Kong et al. 

2010). Deltagarna i studien i artikeln skriven av Johansson, Ruzin, Hällgren Graneheim 

& Lindgren (2014) berättade att när de var involverade i omvårdnaden och kunde vara 

delaktiga i aktiviteter som kretsade runt deras PMD så dämpades deras känslor av skuld. 
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En anhörig förklarade även att regelbundna besök hjälpte henne att dämpa sin känsla av 

skuld och upprätthålla en känsla av närhet. 

3.3 Förtroende 

Förtroende ansågs vara grundläggande eftersom att det tillät anhöriga att lämna sina 

föräldrar i omvårdnadspersonalens vård utan att vara oroliga, detta skrev Legault & 

Ducharme (2009) i sin artikel om anhöriga som förespråkar en förälder med demens på 

ett äldreboende.  

Att lita på personalen 

Legault et al. (2009) och Lopez, Mazor, Mitchell & Givens (2013) skrev i sina artiklar 

att grunden för ett bra förtroende är kommunikationen mellan anhöriga och 

omvårdnadspersonal. En deltagare förklarade att när hen är där (på äldreboendet) så kan 

hen se vad som händer men är man inte där så måste man kunna lita på personalen och 

det är det förtroendet som gör skillnad i relationen mellan omvårdnadspersonalen och de 

anhöriga. Utifall något hände med deras PMD (exempelvis om de ramlade och/eller 

skadade sig) så fick de anhöriga ett samtal av sjuksköterskan på äldreboendet direkt 

vilket förstärkte deras förtroende till vårdpersonalen. Detta fick dem att känna sig trygga 

och säkra med att ha sina PMD där. Förtroendet för omvårdnadspersonalen kunde 

variera mellan de anhöriga. En dotter beskrev att hon tappat förtroendet för 

omvårdnadspersonalen och ledningen på äldreboendet helt, vilket gjorde att hon hade 

svårt att lita på dem. En annan anhörig berättade att hen hade förtroende för 

omvårdnadspersonalen men att hen fortfarande kollade till dem till och från, för 

säkerhets skull. Likaså i studien av Mullin et al. (2011) berättade deltagarna att de tog 

ansvar för att besöka deras partners för att se att de blev väl omhändertagna. 

I artikeln skriven av Legault et al. (2009) beskrev de fem viktiga moment som avgör 

vilket förtroende den anhöriga kommer att ha för äldreboendet. Det första momentet var 

den anhörigas första intryck av äldreboendet. Det andra momentet var hur de anhöriga 

jämförde äldreboendet med andra äldreboenden. Det tredje momentet var det 

bemötandet personen med demens fick av personalen på äldreboendet. Det fjärde 

momentet var hur personalen bemötte den anhörigas bekymmer och det femte 

momentet hur tydliga personalen var om det hände något med den dementa personen. 
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Negativa förväntningar 

Negativa förväntningar gjorde att anhöriga hade svårare att placera sin PMD på 

äldreboenden eftersom de inte hade något förtroende för demensvården. Brist på 

adekvat information om demens ökade deras känsla av osäkerhet, många kände att de 

var tvungna att söka den informationen de behövde på egen hand, vilket skadade deras 

förtroende till vården (Johansson et al. 2014).  Deltagarna i studien av Lopez et al. 

(2013) beskrev en känsla av osäkerhet, de visste inte om sin PMD blev väl 

omhändertagen utan de upplevde att de kontinuerligt behövde kontrollera så att sin 

PMD var ordentligt omhändertagen. De beskrev känslan av osäkerhet som en känsla 

som alltid fanns där. Johansson et al. (2014) skrev även att om anhöriga hade negativa 

förväntningar på personalen så blev det svårare för de anhöriga att placera sin PMD på 

ett äldreboende eftersom att de inte hade något förtroende för personalen. 

3.4 Att ta beslut 
 

Det svåraste beslutet man kunde ta som anhörig var beslutet att flytta sin PMD till ett 

äldreboende, speciellt om det var mot dennes vilja. Beslutet att flytta den dementa 

personen till ett äldreboende kunde inte tas av den dementa personen utan hela ansvaret 

föll på den enskilde anhöriga eller familjen. Ofta skedde detta endast när den enskilde 

anhöriga eller familjen uteslutit alla andra alternativ (Elliott et al. 2009, Høgsnes et al. 

2013 & Sarabia-Cobo et al. 2016). 

 

Rättfärdigande av beslut 

Elliott, Gessert & Peden-McAlpine (2009) fick fram tre grunder de anhöriga använde 

sig utav för att rättfärdiga sina beslut åt sin PMD. Den första grunden var att balansera 

allas intressen, ofta ingick även argumentet att beslutet var bästa alternativet baserat på 

omständigheterna. Den andra grunden var att den dementa personens önskningar och 

bakgrundshistoria påverkade den anhörigas beslut. Den tredje, något mindre vanliga, 

grunden var att basera besluten på den anhöriga beslutstagarens behov och 

bakgrundshistoria.  

Många anhöriga berättade även de kände sig som mest bekväma med att ta beslut åt sin 

PMD när det fanns ett specifikt behov (Sarabia-Cobo et al. 2016). 
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Anhörigroller 

Elliott et al. (2009) skriver även i sitt resultat om tre huvudsakliga sätt som en anhörig 

kan få sin roll som beslutstagare åt sin PMD. Det första sättet var ett antagande av rollen 

vilket skedde när det inte längre kunde undvikas och någon i familjen automatiskt fick 

ta sig an rollen som beslutstagare. En anhörig upplevde att det kom en punkt då rollerna 

blev ombytta och föräldern blev barnet. Detta kunde man även se i artikeln skriven av 

Bourbonnais et al. (2010) där deltagare hade upplevt samma sak, att rollerna blivit 

ombytta. Det andra sättet var att en familjemedlem fick rollen delegerad till sig av sin 

PMD, innan demenssjukdomen blev för svår. Det tredje sättet var att en familjemedlem 

själv tog på sig rollen som beslutstagare (Elliott et al. 2009). 

Deltagare i studien av Lopez et al. (2013) beskrev även en känsla av stolthet över sin 

roll som beslutstagare i och med att de kunde aktivt ta beslut åt sin PMD eftersom de 

kände till vilka preferenser sin PMD hade. På så sätt kunde de se till att den dementa 

äldre fick den vård den behövde. Däremot fanns det deltagare i deras studie som istället 

för att känna stolthet kände frustration över sin roll som beslutstagare eftersom de inte 

var säkra på att de tog rätt beslut och på så sätt misslyckades i sin roll som 

beslutstagare. 

 

3.5 Metodologisk aspekt - undersökningsgrupp 
 

Undersökningsgrupperna i de ingående artiklarna granskades för att identifiera 

deltagarnas kön, relation till sin PMD samt deltagarnas ålder. Författarna valde att 

fokusera på den här aspekten för att få en uppfattning om vilka som deltagit i studierna 

samt hur upplevelserna skiljer sig åt mellan de olika könen och relationerna till PMD. 

En tydlig översikt av artiklarnas design, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod 

samt dataanalysmetod kan ses i bilaga 1, tabell 2. 

 

Kön 

Deltagarna i tre av artiklarna bestod endast av kvinnor (Bourbonnais et al. 2010, Kong 

et al. 2010 och Legault et al. 2009) medan tre andra artiklar hade en kvinnlig majoritet 

bland deltagarna i sina studier (Elliot et al. 2009, Høgsnes et al. 2013 & Sarabia-Cobo 

et al. 2016). 

I de resterande fyra artiklarna kunde en jämnare könsfördelning ses (Førsund et al. 

2014, Johansson et al. 2014, Lopez et al. 2013 och Mullin et al. 2011). 
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Relation 

I tre av artiklarnas studie deltog endast makar (Førsund et al. 2014, Høgsnes et al. 2013 

& Mullin et al. 2011). I två andra artiklars studie deltog endast döttrar (Legault et al. 

2009 och Kong et al. 2010). I artiklarna av Bourbonnais et al. (2010) och Johansson et 

al. (2014) deltog både döttrar och makar och i artikeln av Lopez et al. (2013) var en 

majoritet av deltagarna vuxna barn till PMD. 

I artikeln av Elliott et al. (2009) och Sarabia-Cobo et al. (2016) deltog makar, syskon, 

vuxna barn och deras makar, syskonbarn och barnbarn. 

 

Ålder 

I fyra av artiklarna så redovisades åldern på alla deltagare (Bourbonnais et al. 2010, 

Høgsnes et al. 2013, Legault et al. 2009 & Mullin et al. 2011). 

I tre artiklar presenterades deltagarnas ålder med hjälp av åldersspann (Johansson et al. 

2014, Kong et al. 2010 & Sarabia-Cobo et al. 2016). 

I två artiklar av Elliott et al. (2009) och Lopez et al. (2013) beskrevs endast medelåldern 

på deltagarna och i artikeln av Førsund et al. (2014) saknas en fullständig redovisning 

av deltagarnas ålder. 

I tre artiklar var medelåldern på deltagarna 54-57år (Bourbonnais et al. 2010, Kong et 

al. 2010, Legault et al. 2009). I två artiklar var medelåldern 62 år (Elliott et al. 2009 och 

Lopez et al. 2013). I artikeln av Sarabia-Cobo et al. (2016) var medelåldern på 

deltagarna 66 år och i Høgsnes et al. (2013) och Mullin et al. (2011) var medelåldern på 

deltagarna 73 år. 

I två artiklar framkom inte medelåldern på deltagarna (Førsund et al. 2014 & Johansson 

et al. 2014). 

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva upplevelser av att vara anhörig till en person 

som vårdas på ett äldreboende för personer med demenssjukdom samt att beskriva de 

ingående artiklarna utifrån den metodologiska aspekten undersökningsgrupp. 

Resultatet i den föreliggande litteraturstudien påvisar att fyra teman är vanligt 

förekommande hos anhöriga till PMD som bor på ett äldreboende. Dessa teman delades 

upp i huvudrubrikerna: Förlust, Skuld, Förtroende och Att ta beslut. I dessa 



 

16 

 

huvudrubriker framkom att anhöriga kände sig ensamma, att de övergav sin PMD, att de 

hade svårt att lita på omvårdnadspersonalen samt att de upplevde att det var svårt att ta 

beslut åt sin PMD. 

I majoriteten av artiklarna i den föreliggande litteraturstudiens resultat var deltagarna 

kvinnor medan i de resterande artiklarna så fanns en jämnare könsfördelning. Större 

delen av deltagarna i artiklarna var makar eller vuxna barn till PMD men även syskon 

samt barnbarn fanns bland deltagarna. Medelåldern på samtliga deltagare i de olika 

artiklarna varierade men i stora drag var medelåldern på deltagarna 54-73 år. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Förlust 

 

Att anhöriga till PMD kände förlust framkom tydligt i artiklarna skrivna av Førsund et 

al. (2014), Høgsnes et al. (2014) & Mullin et al. (2011). Förlusten kunde ge sitt uttryck 

genom tankar om förlorade framtidsplaner, känslor av ensamhet och en minskad 

ömsesidig kärlek mellan par och familjemedlemmar. I de tidigare studierna gjorda av 

Linde et al. (2014) & Murray et al. (2012) har man kommit fram till att några vanliga 

symtom för demens kan vara dysfori, apati och minnesproblematik vilket kan ses som 

en förlust, inte bara för den drabbade utan även för dennes anhöriga. 

En deltagare i studien skriven av Mullin et al. (2011) berättade att hans förhållande med 

sin maka var förlorat eftersom att de inte längre kunde kommunicera med varandra. 

Avsaknaden av kommunikation resulterade bland annat i att de inte längre kunde dela 

minnen från sitt liv tillsammans. Madsen & Birkelund (2013) skrev i sin litteraturstudie 

att en make berättade att det plågade honom att hans maka drabbats av en 

demenssjukdom. Han berättade också att det var svårt för honom att hantera att han 

förlorade sin maka bit för bit och att hans maka aldrig skulle bli den person hon en gång 

var. En dotter berättade att för henne så dog hennes mamma den dagen hon inte längre 

kände igen sin dotter. Samma sak skrev Graneheim, Johansson, Lindgren (2014) i deras 

litteraturstudies resultat. Där framkom det att anhöriga upplevde känslor som sorg, 

förlust och hjälplöshet i sammanband med att deras PMD:s personlighet ändrades. 

Trots dessa förändringar i förhållandet som demenssjukdomen medföljde så kände 

makarna en stark känsla av hängivenhet till sin partner (Mullin et al. 2011 & Førsund et 

al. 2014). Det är av stor vikt att man som anhörig försöker bearbeta sin förlust, ett 

exempel på hur man kan bearbeta sin förlust kan man se i studien av Høgsnes et al. 
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(2014) där en deltagare berättade att för att bearbeta sin förlust av sin maka, när hon 

blev demenssjuk, så fokuserade han på de positiva minnen han hade av deras tid innan 

hon blev demenssjuk. 

Känslan av ensamhet var som starkast i situationer där de anhöriga var ensamma, till 

exempel när de var i den demenssjukes hem. Då kunde exempelvis en stol eller en soffa 

som personen med demens alltid brukade sitta i, skapa en känsla av ensamhet som 

nästan gick att ta på. Många deltagare hade även stöd från familj och vänner men trots 

det så kände vissa deltagare att det stödet inte var tillräckligt för att fylla den frånvaro 

som deltagarna kände efter att deras PMD flyttat till ett äldreboende (Førsund et al. 

2014). 

 

4.2.2 Skuld 

Som anhörig till en PMD var det vanligt att känna skuld enligt deltagarna i studierna av 

Bourbonnais et al. (2010), Johansson et al. (2014), Kong et al. (2010) och Sarabia-Cobo 

et al. (2016).  

Vanliga orsaker till varför anhöriga kände skuld var att de var tvungna att välja mellan 

olika förpliktelser och, i och med det, kanske måste välja bort sin PMD, om de endast 

kunde vara där en liten stund eller inte alls (Bourbonnais et al. 2010). Även kulturella 

dilemman kan framkalla känslor av skuld som Kong et al. (2010) skriver i sin artikel 

om koreanska anhöriga till PMD. De skriver i sitt resultat att inom koreansk kultur ska 

barnen ta hand om sina föräldrar när de blir äldre, något som deltagarna i deras studie 

inte kunnat göra då deras föräldrar blivit dementa. Detta har då lett till att de vuxna 

barnen placerat sin dementa förälder på ett äldreboende något som har fått dem att 

känna skuld eftersom att man inte ska göra så enligt deras kultur. De kände även att de 

övergav sin dementa förälder vilket man också kunde se i artikeln skriven av Sarabia-

Cobo et al. (2016) där deltagarna i deras studie berättade att de kände skuld på grund av 

att de tyckte att de övergivit sina PMD. I litteraturstudien av Madsen et al. (2013) 

berättade en make att omgivningen fick honom att känna skuld eftersom att de inte 

kunde förstå varför han hade flyttat sin demenssjuka fru till ett äldreboende vilket fick 

han att undra om han gjort något fel gentemot sin fru. Även i litteraturstudien av 

Graneheim et al. (2014) kom de fram till att beslutet att flytta sin PMD till ett 

äldreboende kunde få de anhöriga att känna skuld och skam eftersom att de upplevde att 

de inte fullföljt sin skyldighet eller levt upp till förväntningarna gentemot sin PMD. De 
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tänkte på dem själva som svekfulla och förrådande vilket fick dem att oroa sig för 

omgivningens reaktioner. 

Författarna till den föreliggande litteraturstudien att det är viktigt att dämpa sina känslor 

av skuld, något man kan se i studien av Johansson et al. (2016), där berättade deltagarna 

att när de fick vara med i omvårdnaden av sin PMD eller i aktiviteter som kretsade runt 

deras PMD så kände de lättnad vilket i sin tur dämpade deras känslor av skuld. Detta 

kan man även se i litteraturstudien av Graneheim et al. (2014) att känslor av skuld 

kunde dämpas om de fick insikt i att det var bättre för deras PMD om den bodde på ett 

äldreboende eftersom att PMD då kunde få vård dygnet runt. 

 

4.2.3 Förtroende 

Att kunna lita på personalen på det äldreboende där den anhörigas PMD bor är 

grundläggande för att relationen mellan omvårdnadspersonal och anhörig ska fungera. 

Fungerar inte exempelvis kommunikationen bra kan detta leda till negativa känslor som 

osäkerhet hos den anhöriga, detta kunde man se i artiklarna av Legault et al. (2009), 

Lopez et al. (2013) och Johansson et al. (2014). 

Något som anhöriga ansåg vara av stor vikt var en fungerande kommunikation mellan 

omvårdnadspersonalen och dem själva. Fungerade inte kommunikationen skadades 

förtroendet hos de anhöriga och de kände att de var tvungna att besöka oftare för att se 

så att deras PMD inte for illa (Legault et al. 2009 & Lopez et al. 2013). Även i 

artiklarna av Legault et al. (2009) och Mullin et al. (2011) kunde man se att trots att 

anhöriga litade på att personalen tog hand om deras PMD så besökte de ändå 

äldreboendet för att se att allt gick rätt till. 

Författarna till den föreliggande litteraturstudien tycker att en god kommunikation 

mellan omvårdnadspersonal och anhöriga ska finnas där från första början och att om 

något händer med PMD så ska de anhöriga underrättas på en gång. Ansvaret ligger dock 

inte bara hos omvårdnadspersonalen utan författarna tycker att det är viktigt att den 

anhöriga är tydliga med hur de vill att kommunikationen ska se ut och hur de lättast gå 

att få tag på. 

Hildegaard E. Peplau menar i sin teori om intrapersonella relationer att oavsett vilken 

roll sjuksköterskan har i förhållande till patienten eller den anhöriga så är de alltid 

främlingar i det första mötet med varandra (Forchuk, 1993). Peplau anser också att 

förtroendet mellan sjuksköterskan och de som är inblandade i vården grundläggande för 
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deras relation. Hon menar även att miljön är av stor vikt för att detta förtroende ska 

kunna utvecklas (Penckofer et al. 2011). 

I en kvantitativ artikel av Helgesen et al. (2014) kunde man se att 93,4 % (n= 217) av de 

anhöriga i deras studie tyckte att det är viktigt att personalen lyssnade på dem och 

stöttade dem. I deras studie kunde man även se att information mellan personal och 

anhöriga oftast skedde på äldreboendet vid besök (58,5 % n= 134), via telefon (29,3 % 

n= 67) eller bokade möten (9,6 % n= 22). Anhöriga tyckte även att den viktigaste 

informationen var sådant som rörde deras PMD:s hälsa och behandling (66 % n= 174) 

eller vardagliga liv (20,1 % n= 46). Möten mellan anhöriga och vårdpersonal gav en 

möjlighet för de anhöriga att få information om deras PMD:s tillstånd och många 

anhöriga tyckte att de fick tydlig information om deras PMD:s hälsa. 

Omvårdnadspersonalen lyssnade oftast på vad de anhöriga sa och försökte göra vad de 

anhöriga bad dem om. Detta gjorde att de anhöriga ibland kunde uppleva 

omvårdnadspersonalen som stressade (de Rooij, Luijkx, Spruytte, Emmerink, Schols & 

Declercq, 2012). 

Johansson et al. (2014) beskrev att ett varmt välkomnande från personalens sida 

underlättade anhöriga när de besökte sin PMD och det uppskattades även av de anhöriga 

när personalen hjälpte till att distrahera PMD när de skulle gå eftersom att de anhöriga 

inte behövde ljuga för PMD då. 

Författarna till den föreliggande litteraturstudien tycker att bemötandet de anhöriga får, 

är väldigt viktigt eftersom att det sätter tonen för den fortsatta kontakten. Som 

Graneheim et al. (2014) skrev i sin litteraturstudie så kan anhöriga känna sig kränkta om 

deras frågor och åsikter inte tas på allvar. Detta kan även leda till att anhöriga inte vågar 

komma i konflikt med vårdpersonalen eftersom att de är rädda för att det kommer att 

påverka vården av deras PMD. 

 

4.2.4 Att ta beslut 

När man insjuknar i demens försvagas förmågan att ta egna beslut. Därför föll ansvaret 

på den demenssjukas anhöriga istället. Ett exempel på ett beslut som måste tas av de 

anhöriga istället är beslut om flytt till ett äldreboende, något som oftast togs när inga 

andra alternativ fanns, detta skedde även oftast mot PMD:s vilja (Elliott et al. 2009, 

Høgsnes et al. 2013 & Sarabia-Cobo et al. 2016). 
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I artikeln av Helgesen et al. (2014) berättade de flesta av deltagarna att de deltog i en 

relativt liten del av alla beslut som togs och att en majoritet av deltagarna ville vara mer 

delaktiga än de var. 

Författarna till den föreliggande litteraturstudien tycker att det är viktigt att det finns en 

anhörig som kan ta beslut åt sin PMD och att den anhöriga kan rättfärdiga sitt beslut så 

att hen inte behöver oroa sig för att hen har tagit ett felaktigt beslut. Elliott et al. (2009) 

beskrev själva beslutstagandeprocessen som en balans mellan familjens önskemål, den 

dementas önskemål samt önskemålen hos den anhöriga som skulle ta beslutet. 

Uppnåddes denna balans kunde den anhöriga som skulle ta beslutet rättfärdiga sitt 

beslut.  

 

4.3 Diskussion av metodologisk aspekt – undersökningsgrupp 

Eftersom att syftet till den föreliggande litteraturstudien var att beskriva anhörigas 

upplevelser valde författarna att exkludera PMD och omvårdnadspersonal från 

beskrivningen av undersökningsgrupperna då deras upplevelser inte presenteras i 

litteraturstudiens resultat. 

De ingående studierna var gjorda i England, Kanada, Norge, Spanien, Sverige och USA. 

Detta ser författarna som en svaghet eftersom vården ser olika ut i olika länder, vilket 

kan påverka överförbarheten. Samtidigt kan det ses som en styrka eftersom att det ger 

en bra bild av anhörigas upplevelser i andra länder. 

I de flesta av artiklarna, i den föreliggande litteraturstudiens resultat, framställs 

undersökningsgruppen tydligt med en tillfredställande redovisning av de anhörigas kön, 

relation och ålder. 

 

Kön 

Tre artiklar (Bourbonnais et al. 2010, Kong et al. 2010 och Legault et al. 2009) hade 

endast kvinnliga deltagare i sina studier och två artiklar (Elliot et al. 2009 och Høgsnes 

et al. 2013) hade en kvinnlig majoritet i sina undersökningsgrupper. Vilket författarna 

ser som en svaghet eftersom att könsfördelningen blir ojämn vilket innebär att mäns 

upplevelser inte beskrivs lika tydligt utan fokus i studiernas resultat hamnar på kvinnors 

upplevelser. 

Fyra artiklar däremot hade en jämnare könsfördelning (Førsund et al. 2014, Johansson 

et al.2014, Lopez et al.2013 och Mullin et al. 2011) vilket författarna ser som en styrka 

eftersom att resultatet i deras artiklar speglar både kvinnor och mäns upplevelser. 
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I en artikel (Sarabia-Cobo et al. 2016) bestod undersökningsgruppen av 84 

familjemedlemmar som delats upp i fem fokusgrupper. I artikeln framgår att 33 av de 

84 familjemedlemmarna var kvinnor och 14 var män. Däremot saknas en beskrivning av 

könet på de övriga 37 deltagarna något som kommer att förklaras tydligare under 

underrubriken relation. 

 

Relation 

I artiklarna av Førsund et al. (2014), Høgsnes et al. (2013) och Mullin et al. (2011) 

deltog endast makar i studien. Detta ser författarna som en styrka då resultatet i deras 

artiklar då ger en tydlig bild av makars upplevelser. Samma sak gäller i artikeln av 

Legault et al. (2009) där endast döttrar deltog i studien och Kong et al. (2010) där en 

majoritet av deltagarna var svärdöttrar och döttrar vilket innebär att resultaten i dessa 

studier ger en tydlig bild av döttrars upplevelser. 

Lopez et al. (2013) skriver att 94 % av deras deltagare var vuxna barn till PMD, 

däremot saknas en beskrivning av relationen av de återstående 6 % av deltagarna. 

Författarna till den föreliggande litteraturstudien tycker att trots att det saknas en 

fullständig redovisning av deltagarnas relation till PMD så ges en tydlig bild av vuxna 

barns upplevelser i artikelns resultat eftersom att en majoritet av deltagarna är vuxna 

barn till PMD. 

I de flesta av artiklarna som ingår i den föreliggande litteraturstudiens resultat kan man 

se en variation i relationen som deltagarna har till sin PMD. I artiklarna av Bourbonnais 

et al. (2010) och Johansson et al. (2014) deltog både döttrar och makar i deras studier. I 

artikeln av Elliott et al. (2009) deltog makar, syskon, barn och barnens makar i deras 

studie. 

I artikeln av Sarabia-Cobo et al. (2016) bestod undersökningsgruppen 84 deltagare av 

olika relation till PMD, dessa var 12 makar, 11 systrar, 5 bröder, 22 döttrar, 9 söner, 11 

syskonbarn och 5 barnbarn. Författarna ser den stora variationen av deltagare som en 

styrka eftersom att resultatet i artikeln då kan beskriva upplevelser hos många olika 

familjemedlemmar. Däremot saknas en presentation av 9 deltagare vilket innebär att det 

inte nämns vilken relation till PMD de har eller vilket kön de har. Detta ser författarna 

som en svaghet eftersom att det minskar artikelns trovärdighet på grund av att de inte 

kan redovisa alla deltagares relation till PMD och könstillhörighet. 
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Ålder 

I fyra av artiklarna så redovisades åldern på var och en av deltagarna (Bourbonnais et al. 

2010, Høgsnes et al. 2013, Legault et al. 2009 & Mullin et al. 2011). I artikeln av 

Bourbonnais et al. (2010) saknades däremot åldern på en av deltagarna. I en av de här 

fyra artiklarna inkluderades även medelåldern på deltagarna (Høgsnes et al. 2013). 

I tre artiklar presenterades deltagarnas ålder med hjälp av åldersspann (Johansson et al. 

2014, Kong et al. 2010 & Sarabia-Cobo et al. 2016). I två av dessa artiklar inkluderades 

även medelåldern på deltagarna (Kong et al. 2010 & Sarabia-Cobo et al. 2016). 

I två artiklar av Elliott et al. (2009) och Lopez et al. (2013) beskrevs endast medelåldern 

på deltagarna och i artikeln av Førsund et al. (2014) saknas en fullständig redovisning 

av deltagarnas ålder. 

Författarna till den föreliggande litteraturstudien valde att räkna ut medelåldern på 

deltagarna i de artiklar där medelåldern saknas, och det går att ta fram en medelålder, 

för att få en generell överblick över åldern på deltagarna i samtliga studier. Totalt gick 

det att se medelåldern i alla artiklar utom två (Førsund et al. 2014 & Johansson et al. 

2014). 

Det författarna kom fram till var att medelåldern på deltagarna i 8 av de 10 artiklarna 

varierade mellan 54-73 år. Författarna är inte förvånade över den medelålder som 

framkom i artiklarna eftersom att majoriteten av de deltagarna var makar eller vuxna 

barn till PMD. 

En fullständig redovisning av deltagarnas medelålder, i de olika artiklarna, finns i bilaga 

1, tabell 2. 

 

4.4 Metoddiskussion 

Författarna valde en deskriptiv design till den föreliggande litteraturstudien då fokus låg 

på att beskriva anhörigas upplevelser av att ha en PMD på ett äldreboende (Polit & 

Beck, 2012). 

Två databaser användes för att söka artiklar till den föreliggande litteraturstudien. 

Databaserna var Medline via PubMed och Cinahl. En fördel med att använda två 

databaser är att det ökar sannolikheten att få så många träffar som möjligt. Däremot är 

det nackdel att endast använda två databaser eftersom att fler databaser hade kunnat ge 

ytterligare träffar vilket i sin tur kunnat bidra med i fler artiklar till den föreliggande 

litteraturstudiens resultat. 
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För att precisera sökningarna i de två databaserna användes i PubMed MeSH-termer och 

i Cinahl Major Word in Subject Heading (MW). Användandet av MeSH-termer och 

MW tycker författarna är en fördel eftersom att det säkerställer att endast relevanta 

artiklar kommer fram i sökningarna. Totalt användes fem sökord i olika kombinationer 

för att få så många träffar som möjligt. Fyra av dessa sökord fanns som MeSH-term och 

ett sökord söktes i fritext. I sökningarna av artiklar valdes tidsintervallet år 2006-2016 

för att få fram så aktuell forskning som möjligt. Detta kan dock ses som en nackdel då 

all forskning innan 2006 inte inkluderades i träffarna vilket resulterade i ett mindre antal 

potentiella artiklar till resultatet i den föreliggande litteraturstudien. 

Endast kvalitativa artiklar valdes eftersom att de förklarar med ord vilka upplevelser 

deltagare har medan kvantitativa artiklar skulle använda siffror för att presentera samma 

sak. En annan fördel med kvalitativa artiklar är att resultatet i artiklarna är baserat på 

deltagarnas upplevelser och inte forskarnas upplevelser som det hade varit om artikeln 

varit kvantitativ (Bryman, 2011). 

En annan styrka i den föreliggande litteraturstudien var att artiklarna lästes igenom 

individuellt av författarna för att sedan diskuteras tillsammans. Eftersom artiklarna 

lästes igenom individuellt minskades risken för att egna värderingar och tolkningar 

påverkade det slutgiltiga resultatet. 

 

4.5 Kliniska implikationer för omvårdnad 

Syftet med denna studie var att skapa en ökad förståelse för anhörigas upplevelser av att 

vara anhörig till en PMD som bor på ett äldreboende. Som anhörig till en PMD som bor 

på ett äldreboende så befinner man sig ofta i en beroendeposition eftersom att 

personalen på äldreboendet tar han om ens PMD vilket innebär att man kan känna en 

tacksamhetsskuld till personalen. Detta kan skapa en konflikträdsla hos den anhöriga. 

Det är viktigt att som sjuksköterska få ta del av anhörigas upplevelser dels för att förstå 

de anhörigas upplevelser och dels för att veta hur de kan stödja dem i en vårdsituation. 

Känner sjuksköterskan till det här kan hen på så sätt lättare bemöta de anhöriga och 

skapa en god relation till den anhöriga. Detta är även viktigt för vården av PMD 

eftersom att PMD inte alltid kan uttrycka sina känslor och behov. Därför har 

sjuksköterskan nytta av att ha en god relation med de anhöriga eftersom att de känner 

PMD bättre och kan informera sjuksköterskan vad PMD vill eller behöver, något som 

då leder till en bättre vård för PMD. 
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4.6 Förslag till fortsatt forskning 

Baserat på den föreliggande litteraturstudiens resultat skulle fortsatt forskning med 

fördel kunna fokuseras på relationen mellan vårdpersonal på ett äldreboende och de 

anhöriga till PMD. Författarna till litteraturstudien har sett, i de artiklar som den 

föreliggande litteraturstudiens resultat består av, att anhöriga ofta känner en oro för 

deras PMD då de inte litar på personalen på äldreboendet där deras PMD bor. Den 

fortsatta forskningen skulle då kunna fokusera på att främja relationen mellan dessa två 

parter. 

Fortsatt forskning skulle även kunna fokusera på de anhörigas behov av stöd, 

exempelvis skulle man kunna göra en interventionsstudie där man utvärderar effekten 

av kuratorsamtal hos anhöriga för att se om detta hjälper dem hantera den känsla av 

förlust som uppstår när en person i deras närhet drabbas av en demenssjukdom. 

 

4.7 Slutsats 

Den föreliggande litteraturstudien visade att fyra teman är vanligt förekommande hos 

anhöriga till en PMD som bor på ett äldreboende. Dessa är känslor av förlust och skuld, 

bristande förtroende till vårdgivare samt svårigheter att ta beslut åt sin PMD. 

Har man som sjuksköterska en inblick i vad de anhöriga till en PMD upplever kan man 

lättare bemöta dem på ett lämpligt sätt och på så sätt skapa en bättre relation till den 

anhöriga. Detta kan i sin tur leda till att PMD får en vård som är bättre anpassad till sig 

eftersom att sjuksköterskan då kan använda de anhöriga som informationskälla för att 

tolka beteendet hos PMD och på så sätt anpassa vården bättre till PMD. 
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Bilaga 1, Tabell 2. Översikt över författare, titel, land där studien genomfördes, design, 

undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod och dataanalysmetod. 

Författare Titel Design Undersöknings

grupp 

Datainsamlings

metod 

Dataanalys

metod 

Bourbonnai

s et al. 

(2010) 

Kanada 

The Meaning of 

screams in older 

people with 

dementia in a 

nursing home 

Explora

tiv 

7 anhöriga (5 

döttrar och 2 

makar)  

42-72år 

Medelåldern = 

57,5år 

Ljudinspelade 

semistrukturerad

e intervjuer 

Ethnograpfi

c analysis 

Elliott et al. 

(2009) 

USA 

Family decision-

making in advanced 

dementia: narrative 

and ethics 

Deskrip

tiv 

39 familje-

medelmmar 

delades in i 8 

fokusgrupper 

82% kvinnor 

Relation: 

Makar, syskon 

och barn till 

den dementa 

Medelåldern = 

62år 

Ljudinspelade 

fokusgruppsdisk

ussioner med en 

intervjuguide 

Thematic 

analysis 

Førsund et 

al. (2014) 

Norge 

The loss of a shared 

lifetime: a 

qualitative study 

exploring spouses’ 

experiences of 

losing couplehood 

with their partner 

with dementia 

living in 

institutional care. 

Explora

tiv,  

deskript

iv 

10 makar.  

5 män och 5 

kvinnor. 

7 av makarna 

var över 80år, 

3 av makarnas 

ålder framkom 

inte 

Ljudinspelade 

konverserande 

intervjuer 

Constant 

comparativ 

analysis 

Høgsnes et 

al. (2013) 

Sverige 

The existential life 

situations of 

spouses of persons 

with dementia 

before and after 

relocation 

Deskrip

tiv 

11 makar (3 

män och 8 

kvinnor) 

57-81år 

Medelåldern = 

73år 

Ljudinspelade 

semistrukturerad

e intervjuer 

Interpretive 

content 

analysis 

Johansson 

et al. 

(2014) 

Sverige 

Remaining 

connected despite 

separation – former 

family caregivers’ 

experiences of 

aspects that 

facilitate and hinder 

the process of 

relinquishing the 

care of a person 

with dementia to a 

nursing home. 

Deskrip

tiv 

10 familje-

medlemmar 

6 män (makar) 

och 4 kvinnor 

(3 döttrar, 1 

maka) 

56-86år 

Ljudinspelade 

narrativa 

intervjuer 

Qualitative 

content 

analysis 

Kong et al. The experiences of Deskrip 10 kvinnor Ljudinspelade Qualitative 
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(2010) 

USA 

Korean immigrant 

caregivers of non-

English-speaking 

older relatives with 

dementia in 

American nursing 

homes. 

tiv 5 svärdöttrar, 4 

döttrar, 1 maka 

40-70år 

Medelåldern 

var 54år 

semistrukturerad

e intervjuer 

content 

analysis 

Legault et 

al. (2009) 

Kanada 

Advocating for a 

parent with 

dementia in a long-

term care facility – 

the process 

experienced by 

daughters. 

Deskrip

tiv 

14 döttrar 

44-65år 

Medelåldern = 

55år 

Ljudinspelade 

intervjuer med 

en intervjuguide 

Grounded 

theory 

analysis 

Lopez et al. 

(2013) 

USA 

What is family-

centered care for 

nursing home 

residents with 

advanced dementia. 

Deskrip

tiv 

16 familje-

medlemmar 

63% var 

kvinnor, 94% 

var barn till 

den dementa 

Medelåldern = 

62år 

Ljudinspelade 

semistrukturerad

e intervjuer 

Inductive 

theoretical 

analysis 

Mullin et 

al. (2011) 

England 

Experience of 

spouses of people 

with dementia in 

long-term care 

Explora

tiv 

10 deltagare (9 

makar, 1 

partner) 

6 män och 4 

kvinnor 

54-89år 

Medelåldern = 

73år 

Ljudinspelade 

semistrukturerad

e intervjuer 

Interpretati

ve 

phenomeno

logical 

analysis 

(IPA) 

Sarabia-

Cobo et al. 

(2016) 

Spanien 

Decisions at the end 

of life made by 

relatives of 

institutionalized 

patients with 

dementia 

Deskrip

tiv 

84 familje-

medlemmar 

delades in i 5 

fokusgrupper 

22 döttrar, 9 

söner, 12 

makar, 11 

systrar, 5 

bröder, 11 

syskonbarn 

och 5 barnbarn 

36-87 år. 

Medelålder = 

66år 

Filmade 

fokusgrupp-

diskussioner 

Qualitative 

content 

analysis 

 

 

 

 

Bilaga 2, Tabell 3: Författare, titel, syfte och resultat 
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Författare Titel Syfte Resultat 

Bourbonnais et 

al. (2010) 

The meanings of 

screams in older 

people living with 

dementia in a 

nursing home 

Att utforska, med 

hjälp av äldre 

personer och deras 

familjer och 

vårdgivare, 

betydelsen av skrik 

hos äldre personer 

med demens och de 

bidragande 

faktorerna. 

Äldre människor som 

skriker lever i en 

paradox, de fortsätter 

leva i en avancerad värld 

men saknar förmågan att 

tolka den. Bidragande 

faktorer till skrik kan 

vara nya miljöer, rädsla, 

ensamhet etc. 

Elliot et al. 

(2009) 

Family decision-

making in 

advanced 

dementia: 

narrative and 

ethics 

Att beskriva och 

förstå etiskt 

tänkande som 

används 

beslutstagande i 

livets slutskede av 

familjerepresentanter 

för sina dementa 

äldre. 

Fyra teman 

identifierades: Att få den 

beslutstagande 

auktoriteten, kort- och 

långsiktiga beslut, 

rättfärdiggöra besluten 

och stötta de äldre. 

Førsund et al. 

(2014) 

The loss of a 

shared lifetime: a 

qualitative study 

exploring 

spouses’ 

experiences of 

losing 

couplehood with 

their partner with 

dementia living in 

institutional care. 

Att utforska och 

beskriva makars 

erfarenheter av att 

förlora relationen 

med deras 

demenssjuka partner 

som bor på ett 

äldreboende. 

Makarnas erfarenheter av 

att förlora relationen var 

huvudsakligen kopplad 

till själva separationen 

och känslan av att vara 

ensam. 

Høgsnes et al. 

(2016) 

The existential 

life situations of 

spouses of 

persons with 

dementia before 

and after 

relocation 

Att beskriva den 

existentiella 

livssituationen för 

makar som tar hand 

om personer med 

demens, före och 

efter flytt till 

äldreboende. 

Före flytten upplevde 

makarna skam och skuld 

samt isolering i hemmet. 

Efter flytten upplevde 

makarna skuld, frihet och 

ensamhet. 

Johansson et al. 

(2014) 

Remaining 

connected despite 

separation – 

former family 

caregivers’ 

experiences of 

aspects that 

facilitate and 

hinder the process 

of relinquishing 

the care of a 

person with 

Att belysa före detta 

familjevårdares 

erfarenheter av 

aspekter som 

underlättar och 

hindrar processen att 

lämna bort en person 

med demens till ett 

äldreboende. 

Anhöriga upplevde att de 

blev överraskade när den 

dementa personen 

flyttade till ett 

äldreboende. Negativa 

förväntningar av 

demensvården gjorde det 

svårare att släppa iväg 

den dementa.  
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dementia to a 

nursing home. 

Kong et al. 

(2010) 

The experiences 

of Korean 

immigrant 

caregivers of non-

English-speaking 

older relatives 

with dementia in 

American nursing 

homes. 

Att beskriva 

koreanska 

immigranters 

erfarenheter gällande 

placeringen av deras 

äldre icke-

engelsktalande 

anhöriga med 

demens på 

amerikanska 

äldreboenden. 

Sex teman identifierades: 

Jag tänkte aldrig på ett 

äldreboende, Om jag 

tänker på ett koreanskt 

sätt, känner jag…, 

Vårdpersonal kan inte 

kommunicera med…, 

Min dementa anhöriga 

bibehåller koreans kultur, 

Äldreboendeservicen är 

bättre än förväntat 

men…, Min dementa 

anhöriga är mer sårbar på 

grund av demens. 

Legault et al. 

(2009) 

Advocating for a 

parent with 

dementia in a 

long-term care 

facility – the 

process 

experienced by 

daughters. 

Att förklara 

förvandlingen av den 

stödjande rollen hos 

vårdande döttrar 

efter en dement 

förälders tillträde till 

ett lång-tidsvårdhem. 

Tre processer 

identifierades: 

Utvecklandet av 

förtroende till 

vårdhemmet, anpassning 

till vårdhemmet, 

utvärdering av 

vårdkvaliteten. 

Lopez et al. 

(2013) 

What is family-

centered care for 

nursing home 

residents with 

advanced 

dementia. 

Att undersöka 

information från 

familjemedlemmar 

till personer med 

avancerad demens 

på ett äldreboende 

genom 

semistrukturerade, 

öppna intervjuer för 

att identifiera 

egenskaper hos 

person- och 

familjecentrerad 

vård för personer 

med avancerad 

demens på ett 

äldreboende. 

Fem teman 

identifierades: 

Tillhandahålla 

grundläggande vård, 

säkerställa trygghet och 

säkerhet, skapa en känsla 

av tillhörighet, främja 

självkänsla, förlika sig 

med 

erfarenheten/upplevelsen. 

Mullin et al. 

(2011) 

Experience of 

spouses of people 

with dementia in 

long-term care 

Att bättre förstå 

upplevelser av att 

vara maka/make till 

en person med 

demens som bor på 

ett lång-tidsvårdhem. 

Fyra teman 

identifierades: Till döden 

skiljer oss åt, ge mening 

åt förändring, anhörigas 

förhållande till vård: att 

besöka för tillsyn och 

kontroll, anhörigas 

förhållande till 

framtiden: hopp kontra 

förtvivlan. 
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Sarabia-Cobo et 

al. (2016) 

Decisions at the 

end of life made 

by relatives of 

institutionalized 

patients with 

dementia 

Att beskriva 

besluttagande 

processen som 

familjer använder sig 

utav gällande 

behandling av 

patienter med 

avancerad demens i 

livets slutskede. 

Fem kategorier 

identifierades: Den 

emotionella effekten, den 

levande döden, dödens 

två ansikten, värdet och 

målen med vården vid 

livets slutskede, bristen 

av kunskap angående 

utvecklingen av demens.  

 

 

 


