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Sammanfattning 
Bakgrund: Andelen som insjuknar i någon typ av demenssjukdom ökar och 

förväntas ha fördubblats år 2050. Således stiger även antalet anhöriga till personer 

med demenssjukdom. Att inta en vårdande roll är naturligt för många anhöriga, men 

allt eftersom sjukdomen fortskrider övergår vårdandet ofta till en börda och ett 

särskilt boende kan bli aktuellt. Syfte: Att beskriva anhörigas upplevelser av att en 

familjemedlem med demens flyttar till särskilt boende. Metod: Litteraturöversikt 

som inkluderade kvalitativa artiklar. Sökningar utfördes i databaserna CINAHL, 

PsycInfo och PubMed. Analysen genomfördes utifrån en innehållsanalys. Resultat: 

Två huvudkategorier identifierades; “Upplevelser under tidsperioden före flytt” med 

två tillhörande subkategorier “En ohållbar situation”, “Att ta steget till beslutet”, 

samt “Upplevelser under tidsperioden efter flytt” med tre tillhörande subkategorier 

“Att vara åtskild från sin familjemedlem”, “Att inte kunna släppa taget”, “Att ha 

funnit en acceptans”. Anhöriga upplever det svårt att handskas med processen som 

sker när deras familjemedlem flyttar. Om stöd erbjuds i tid från vårdpersonal kan 

processen underlättas. Slutsats: Flytten innebär en transition över tid för anhöriga. 

För att anhöriga ska kunna acceptera situationen bör sjuksköterskan utveckla 

förståelse kring begreppet transition, samt kunna urskilja var i processen anhöriga 

befinner sig och erbjuda stöd därefter.  

 Nyckelord 
Demens, särskilt boende, anhörig, transition, upplevelse. 
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1 Inledning 
I Sverige insjuknar mellan 20 000 till 25 000 personer i en demenssjukdom varje år. 

Andelen kommer att öka efter år 2020 i takt med att det stora antalet personer som 

föddes på 1940 talet når en hög ålder. År 2050 förväntas antalet personer med 

demenssjukdom ha fördubblats vilket ställer stora krav på framförallt hälso- och 

sjukvården (Socialstyrelsen, 2018).   

 

En demenssjukdom medför ofta omvälvande förändringar på livssituationen, inte 

bara för personen med demens, utan i lika stor omfattning för de anhöriga. 

Symtomen vid de olika demenssjukdomarna kan skilja sig åt, men gemensamt för 

alla demenssjukdomar är att symtomen kommer bli fler och svårare att handskas 

med allt eftersom sjukdomen fortgår (Svenskt Demenscentrum, 2017a).  
 

Som ovan nämnt ökar antalet individer som drabbas av demens, vilket således 

innebär att fler blir anhöriga till personer med demenssjukdom. För många anhöriga 

blir det naturligt att inta en vårdande roll för att det känns givande och glädjefyllt. 

Att symtomen blir fler och svårare att handskas med kan för båda parter vara svårt 

att bearbeta och acceptera (Svenskt Demenscentrum, 2013). Genom både privata 

och kliniska erfarenheter har vi identifierat att det är ett sorgearbete för anhöriga när 

en familjemedlem med demens förlorar sina kognitiva och mentala förmågor i takt 

med att sjukdomsprocessen fortskrider. Därav väcktes författarnas intresse för 

området. �

�

Som sjuksköterska möter man personer med demens och dennes anhöriga oavsett 

vårdinstans, och många upplever att det svåraste är att inte veta hur man ska bemöta 

de drabbade (Edberg, 2014). Genom att beskriva anhörigas upplevelser när en 

familjemedlem med demenssjukdom flyttar till särskilt boende kan vi 

förhoppningsvis öka kunskapen och förståelsen för deras upplevelser i de senare 

stadierna av demenssjukdomen. Förståelsen och kunskapen skulle kunna bidra till 

att sjuksköterskan kan erbjuda stöd och omvårdnad utifrån personen med 

demenssjukdom samt de anhörigas behov. 
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2  Bakgrund 

2.1 Demenssjukdomar 
Demens, de ”utan” och mens ”sinne” av latin, är ett samlingsnamn för olika 

sjukdomar som drabbar specifika delar av hjärnan och som orsakar degenerativa 

skador (Edberg, 2014). I världen över beräknas 50 miljoner människor leva med en 

demenssjukdom, och ca 10 miljoner drabbas varje år. Demens drabbar 

huvudsakligen äldre och är en av de främsta orsakerna till funktionshinder bland 

äldre människor över hela världen. Viktigt att betona är att trots att demens främst 

drabbar äldre är det inte en vanlig del av åldrandet. Demens har en fysisk, 

psykologisk, social och ekonomisk inverkan, inte bara på personen med demens, 

utan också på samhället i stort, deras vårdare och inte minst deras familjer (World 

Health Organization [WHO], 2017). Hjärnfonden (2018) beskriver att demens ofta 

kallas för “de anhörigas sjukdom” eftersom det i många fall innebär omfattande 

påfrestningar att se en maka eller make, vän eller syskon ”tyna bort” i demens.  

 

Enligt Svenskt Demenscentrum (2016) talar man om tre olika huvudgrupper inom 

demens, nämligen primärdegenerativa sjukdomar, vaskulära sjukdomar samt 

sekundära sjukdomar. De olika grupperna skiljer sig åt i sina sjukdomsmekanismer. 

Vid primärdegenerativa sjukdomar sker en förtvining av hjärncellerna vilket 

resulterar i celldöd. Alzheimers sjukdom ingår i primärdegenerativa sjukdomar och 

utgör 60-70% av samtliga fall av demens. Sjukdomsförloppet varierar från individ 

till individ, gemensamt är dock att sjukdomen inte kan botas utan behandlingen går 

ut på att lindra vissa symtom. Vaskulär demens uppstår till följd av att en blodpropp 

eller blödning stoppar blodtillförseln till den del av hjärnan som är skadad. 

Symtomen kommer ofta direkt och blir märkbara snabbt till skillnad från symtomen 

vid primärdegenerativa sjukdomar då symtomen kommer smygande. Sekundära 

sjukdomar, såsom HIV eller alkoholmissbruk kan leda till demens, men behöver 

inte göra det.  
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2.2 Sjukdomsförlopp och symtom vid demens 
Svenskt Demenscentrum (2017b) beskriver att sjukdomsförloppet vid demens kan 

delas in i tre olika faser vilka är mild-, medelsvår- och svår demens. Vid mild 

demens är symtomen märkbara och stöd från omgivningen kan behövas. Måttlig 

demens innebär att symtomen ofta är svårartade, personen med demens behöver 

utökat dagligt stöd och i många fall hjälp av vård och omsorg. Vid svår demens är 

hjälpbehoven så stora att personen inte längre kan lämnas ensam och ett särskilt 

boende kan då bli nödvändigt.  
 

Edberg (2014) beskriver att symtomen vid demens skiljer sig åt beroende på vilken 

del av hjärnan som är drabbad, men försämring av minne, tänkande, beteende och 

förmåga att utföra vardagliga aktiviteter är gemensamma symtom för alla 

demenssjukdomar. Enligt Svenskt register för Beteendemässiga och Psykologiska 

Symtom vid Demens (2018) drabbas 90% av alla som lever med en demenssjukdom 

någon gång av beteendemässiga och psykologiska symtom vid demens (BPSD). 

Edberg (2014) beskriver att de beteendemässiga symtomen kan visa sig som skrik 

och fysisk aggressivitet, medan exempelvis oro och ångest är tecken på 

psykologiska symtom. De symtom och beteenden som demenssjukdomen medför 

över tid kan vara problematiska för den sjukes omgivning att tolka och förstå. Chi-

Jane, Ming-Chyi, Hua-Shan och Jing-Jy (2015) menar att det aggressiva beteende 

som ofta förekommer hos demenssjuka personer kan uppstå då dennes självkontroll 

känns hotad.  

 

2.3 Att vara anhörig till en familjemedlem med demens  
Anhörig och familjemedlem är begrepp som båda ingår i en familj. Författarna har 

utgått från Benzein, Hagberg och Saveman’s (2014) definition av en familj, 

nämligen att en familj utgörs av de som säger sig tillhöra den och behöver inte 

betyda att individerna bor ihop eller har blodsband till varandra. För att särskilja 

anhörig och familjemedlem kommer föreliggande studie att definiera anhörig som 

den som hjälper en annan inom sin familj eller släkt, som är långvarigt sjuk eller har 

funktionshinder, i detta fall den som har en demenssjukdom. En anhörig kan vara en 

make, maka, barn, barnbarn, förälder, särbo, far- eller morförälder, vän eller granne 
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(Socialstyrelsen, 2012). Familjemedlem kommer definieras som en individ i den 

anhöriges familj och således personen med demenssjukdom (Benzein, Hagberg & 

Saveman, 2014).  
 

Att vara anhörig till en familjemedlem med demens innebär ofta stora förändringar i 

livet (Demensförbundet, 2018). För många medför det en rollförändring, från att ha 

varit exempelvis maka/make till att bli vårdare (Edberg, 2014). Czekanski (2017) 

har undersökt hur anhöriga upplever övergången till rollen som vårdgivare för en 

familjemedlem med demens. Anhöriga upplevde en svårighet att anpassa sig till den 

nya rollen som vårdare. Sökande efter kunskap och stöd beskrev många som 

utmattande. 

 

Edberg (2014) beskriver att vårdandet har visat sig innebära både en fysisk och 

emotionell belastning. Enligt Alwin, Öberg och Krevers (2010) har forskning visat 

att det förekommer en hög belastning hos anhöriga som vårdar en demenssjuk vilket 

ofta påverkar anhörigas livskvalité och välbefinnande. Men enligt Edberg (2014) 

finns det också positiva aspekter såsom tillfredsställelse och glädje i vårdandet av en 

person med demens, främst i början av vårdandet. I takt med sjukdomens progress 

får personen med demenssjukdom allt svårare att uttrycka sig vilket för med sig en 

problematik för dennes omgivning. Enligt Ott, Kelber och Beylock (2010) kan 

anhöriga uppleva demenssjukdomens utveckling som ”ett långsamt farväl”. I de 

senare stadierna av sjukdomen, när symtomen och hjälpbehoven är alltför 

omfattande kan det bli aktuellt med flytt till särskilt boende, något som kan bli en 

stor omställning för anhöriga. 
 

2.4 Särskilt boende 
Föreliggande studie har valt att utgå från Socialstyrelsens definition av särskilt 

boende. Enligt Socialstyrelsen (2013) definieras ett särskilt boende som ett boende 

vilket erbjuder bostäder för äldre personer med behov av särskilt stöd, tillsammans 

med vård och omsorgsåtgärder. Rose och Palan Lopez (2012) påstår att ungefär 90 

procent av de personer som befinner sig i de senare stadierna av en demenssjukdom 

kommer att behöva flytta till ett särskilt boende. Beslutet om flytt tas ofta av 
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anhöriga och beror många gånger på att de beteendemässiga och psykologiska 

symtomen har förvärrats. Svenskt demenscentrum (2015a) beskriver att anhöriga 

inte får glömmas bort i flyttprocessen. De ska bemötas utifrån deras önskningar och 

behov och bör ses som en del i teamet kring vården av personen med demens. Ofta 

har anhöriga dessutom mycket specifik och användbar kunskap kring personen med 

demens vilket underlättar för vårdpersonalen.  

 

När en person med demens flyttar till särskilt boende kan denne uppleva miljön som 

mer begränsande, såsom att det finns få platser att vara på, brist på saker att göra 

samt att vistas tillsammans med främmande människor. Därav är en trivsam 

boendemiljö av betydande vikt på särskilda boenden. Personer med demens bör 

erbjudas en god atmosfär präglad av en familjär och hemlik miljö, samt aktiviteter 

såsom promenader, matlagning eller att bara titta på tv eller lyssna på musik (Wijk, 

2011).  

 

2.5 Sjuksköterskans roll 
Ett utav sjuksköterskans kompetensområden är personcentrerad omvårdnad 

(Furuåker & Nilsson, 2013), något som är centralt inom vård och omsorg för 

personer med demens (Edberg, 2011). Grunden inom personcentrerad vård handlar 

om att respektera individens värde och värderingar vilket förutsätter att 

vårdpersonalen har tillgång individens livshistoria. Många gånger är dock 

kommunikationen hos individen med demens begränsad, varvid anhöriga bör ses 

som en viktig resurs för vårdpersonalen när det handlar om att få tillgång till 

livshistorian. McKeown, Clarke, Ingleton, Ryan och Repper (2010) beskriver att 

livshistorian är en förutsättning för att kunna se och förstå personen bakom 

demenssjukdomen. Genom att se personen och inte diagnosen grundas 

omvårdnaden i den demenssjukes upplevelser av verkligheten. Med detta som grund 

menar Edberg (2011) att vårdpersonal kan erbjuda individuell anpassad vård av god 

kvalitet till personen med demens.  

 

Svendsboe et al. (2016) förklarar att anhöriga som vårdar en familjemedlem med 

demens har ökad risk att utveckla psykisk ohälsa. De beskriver vidare att det är 
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slitsamt att vara anhörig i denna livssituation vilket vårdgivare bör vara medvetna 

om. Dening och Hibberd (2016) beskriver att förekomsten av demens ökar och en 

utvecklad kunskap hos sjuksköterskan krävs för att de på bästa sätt ska kunna stödja 

de berörda familjerna. Alwin et al. (2010) belyser vikten av information och stöd. I 

studien framgår det att anhöriga ansåg att information och ha någon att prata med 

var viktiga faktorer för att kunna hantera tillvaron. Svenskt Demenscentrum (2016) 

menar att när en flytt till särskilt boende är aktuellt är det särskilt viktigt att anhöriga 

erbjuds delaktighet i vården och omsorgen, eftersom det ofta innebär en stor 

omställning i vardagen. Enligt Socialstyrelsen (2017) åligger det hälso- sjukvårdens 

ansvar att erbjuda individuellt anpassat stöd till anhöriga i form av bland annat 

utbildningsprogram och psykosociala stödprogram. Insatserna ska syfta till att 

minska risken för nedsatt livskvalitet samt fysisk och psykisk ohälsa hos de 

anhöriga.  
 

2.6 Transition 
Transitionsteorin beskrivs enligt Meleis (2010) som en process i en individs liv som 

orsakats av en viss händelse eller förändring, en process som startar redan vid 

tanken på händelsen eller förändringen. Människan går igenom många olika 

transitioner genom hela sin livstid vilket kan komma att resultera i hälsorelaterade 

problem. Sjuksköterskan har således en viktig roll när det handlar om att utveckla 

förståelse kring begreppet transition. En förändring i en individs liv kan 

kännetecknas av olika steg. Till en början kan det vara svårt att anpassa sig till 

förändringen men efter tid kommer individen hitta ett sätt att anpassa sig till 

situationen, vilket kan ses som en vändpunkt och förändringen accepteras.  

 

Kneck (2013) menar att det finns tre faser som beskrivs inom transition. Den första 

fasen avhandlar separation, saknad, förlorande och återblickande. Den andra fasen 

är då personen pendlar mellan det som var och det som är. I den tredje fasen har det 

som är blivit ett samspel med det som var, personen har utvecklat nya livsvillkor 

och format ett nytt jag. Edberg (2014) beskriver att anhöriga genomgår dessa tre 

faser när en familjemedlem med demens inte längre kan bo hemma och måste flytta 

till särskilt boende. 
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3 Problemformulering 
Demens förändrar inte bara livet för den som är sjuk utan även för de anhöriga. De 

symtom som sjukdomen bär med sig upplevs av många anhöriga som svåra att 

bemöta och hantera. Till en början är symtomen ofta få och kontrollerbara, men 

allteftersom demenssjukdomen fortskrider kommer de bli fler och också svårare för 

de anhöriga att handskas med. Därmed kan det bli aktuellt med flytt till särskilt 

boende i de senare stadierna av sjukdomen. Övergången till särskilt boende skulle 

kunna likna en transition för anhöriga, det vill säga en process som handlar om att 

separera från den demenssjuke. När personen med demens flyttar kan dennes 

kognitiva förmåga vara mycket nedsatt och därmed blir det ofta anhöriga som får 

sköta mestadels av kommunikationen med vårdpersonalen. Stöd och professionellt 

förhållningssätt från vårdpersonalen kan således vara av stor betydelse. En 

utvecklad förståelse och större kunskap kring anhörigas upplevelser behövs för att 

sjuksköterskan på bästa sätt ska kunna erbjuda stöd utifrån anhörigas individuella 

behov. I föreliggande studie hoppas vi därför kunna bidra till förståelse för hur 

anhöriga upplever att en familjemedlem med demens flyttar till särskilt boende. 

4 Syfte 
Syftet var att beskriva anhörigas upplevelser av att en familjemedlem med demens 

flyttar till särskilt boende.  

5 Metod 

Med stöd av Kristensson (2014) valdes en litteraturöversikt som metod. En 

litteraturöversikt är en form av litteraturstudie som går ut på att ett syfte formuleras 

för att därefter besvaras genom att eftersöka, granska och sammanställa relevant 

litteratur inom valt ämnesområde. Författarna använde sig av en icke systematisk 

översikt vilken kan vara mer eller mindre systematisk genomförd, men ju mer 

systematisk den är, desto större vetenskaplig betydelse får resultatet. Därav har 

arbetsgången i föreliggande litteraturöversikt strävat efter att genomföras så 

systematiskt som möjligt. Metoden ansågs lämplig för att det är ett adekvat sätt att 
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sammanställa andras forskningsresultat för att kunna besvara en specifik 

forskningsfråga och således försöka förstå eller lösa ett visst kliniskt problem 

(Kristensson, 2017). Den vetenskapliga litteratur som ansågs besvara studiens syfte 

sammanställdes därefter i föreliggande litteraturöversikt.  
 

5.1 Datainsamling 
I enlighet med Kristenson (2014) startade datainsamlingen med att utveckla en 

sökstrategi vilken lade grunden till en inledande sökning. Den inledande sökningen 

utfördes i syfte att få en överblick på tillgängligheten av artiklar inom valt 

forskningsområde. Följande nyckelord identifierades utifrån uppsatsens syfte och 

tillämpades: Demens, särskilt boende, anhörig, transition, upplevelse. Därefter 

preciserades sökorden utifrån den inledande sökningen med intentionen att 

identifiera relevant litteratur samt sortera bort irrelevant litteratur. För att 

arbetsgången skulle utföras så systematiskt som möjligt kombinerades sökord som 

ansågs vara relaterade till varandra med Booleska operanden OR. Därefter 

kombinerades de olika sökorden med varandra med hjälp av operanden AND. 

Sökoperanderna OR och AND ökar sökningens sensitivitet, det vill säga att de ska 

vara så känsliga att de kan identifiera relevant litteratur (Kristensson, 2014). Den 

slutgiltiga sökvägen presenteras i ett sökschema (se bilaga A). Sökningarna utfördes 

i databaserna CINAHL, PsycInfo och PubMed eftersom de omfattar forskning inom 

medicin och omvårdnad. Sökbegränsningar i föreliggande litteraturöversikt var att 

artiklarna skulle vara publicerade mellan 2008-2018 i syfte att erhålla så ny 

forskning som möjligt, vara peer reviewed samt vara publicerade på engelska eller 

svenska. Inklusionskriterier identifierades utifrån studiens problemformulering och 

syfte; studierna skulle utgå från ett anhörigperspektiv, beröra upplevelser både före 

och efter flytt till särskilt boende samt vara etiskt godkända.  

5.2 Urval och granskning 
De slutgiltiga sökningarna resulterade i 246 träffar vars titlar lästes. Därpå valdes 62 

titlar ut som ansågs svara på studiens syfte. Samtliga utav dessa artiklars abstrakt 

lästes för att kunna gallra bort artiklar som ansågs irrelevanta till studiens syfte, 

vilket enligt Kristenson (2014) är det första steget i urvalsförfarandet. I det andra 



 

9(32) 
 

steget lästes 25 artiklar i fulltext varav 17 gick vidare till kvalitetsgranskning. 

Kännetecken hos de studier som exkluderades efter gallring av abstrakt och läsning i 

fulltext kunde vara att syftet inte stämde överens med föreliggande studies syfte, att 

studien var en systematisk litteraturstudie eller att studien var av fel kontext. 

Exempel på fel kontext kunde vara då studien avsåg att undersöka anhörigas 

upplevelser kring måltiderna på boendet. 

 

I det tredje steget av urvalsförfarandet utfördes en kvalitetsgranskning av samtliga 

17 artiklar med kvalitativ design, vilket enligt Kristenson (2014) ska utföras i syfte 

att bedöma kvalitativa studiers trovärdighet. Granskningen utfördes enligt SBU:s 

granskningsmall (2014) för kvalitativ forskningsmetodik (se bilaga C). För att stärka 

trovärdigheten kvalitetsgranskades artiklarna av båda författarna oberoende av 

varandra, för att därpå jämföra granskningarna. Den totala bedömningen utgick från 

svaren på samtliga frågor i bedömningsmallen, vilket antingen var ja, nej, oklart 

eller ej tillämpbart. Granskningsmallen bestod av 21 frågor där respektive fråga som 

kunde besvaras med svarsalternativet ja genererade ett poäng och nej genererade i 

noll poäng. Då en artikel granskades och majoriteten av frågorna kunde besvaras 

med svarsalternativet ja tolkades kvalitén som hög. Med majoriteten avsågs 16 

poäng av 21, det vill säga 75-100% procent av maxpoäng genererade i hög kvalitet. 

Vidare ansågs gränsen för medelkvalité vara 11-16 poäng och under 11 poäng låg 

kvalité. Av de 17 artiklar som ingick i kvalitetsgranskningen exkluderades sju 

stycken, dock inte av kvalitetsmässiga skäl, utan eftersom de inte ansågs besvara 

föreliggande studies syfte. Alla artiklar som passerade kvalitetsgranskningen 

bedömdes ha hög kvalité. Urvalet resulterade i tio artiklar med kvalitativ design. 

5.3 Analys 
Analysen utfördes i enlighet med Forsberg och Wengström (2016) vilka menar att 

en innehållsanalys bör tillämpas när resultatet består av endast kvalitativa artiklar. 

Under analysfasens arbetsgång krävdes vissa tolkande moment för att förtydliga 

innehållet i respektive studie. Följande steg i analysen genomfördes. Inledningsvis 

utfördes innehållsanalysen genom enskild naivläsning av artiklarnas resultat för att 

bli bekant med materialet. Relevanta utsagor som stämde överens med föreliggande 

studies syfte markerades individuellt och jämfördes därefter tillsammans, således 
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kunde likheter och skillnader identifieras. När utsagorna jämförts valdes ett antal 

utsagor ut tillsammans, för att därefter identifiera koder. Likheter och skillnader i 

materialet utgjorde grund för att sammanställa detta i form av olika kategorier. 

Föreliggande litteraturöversikt valde att inte skapa några teman, vilket enligt 

Forsberg och Wengström (2016) inte är ett krav. Därav skapades två övergripande 

kategorier med fem tillhörande subkategorier (se bilaga B). Subkategorier adderades 

för att kategorierna ansågs vara för övergripande samt för att det underlättade 

analysprocessen och sammanställningen av data. Författarna ansåg även att 

resultatet blev mer överskådligt och lättläst för läsaren med tillhörande 

subkategorier. 

 

5.4 Forskningsetiska aspekter  
Enligt Kristensson (2014) ska all forskning präglas av ett etiskt förhållningssätt. 

Även vid litteraturstudier ska ett etiskt ställningstagande finnas med eftersom etiken 

i andras studier ska vara försvarbart. Författarna har annammat ett etiskt 

ställningstagande då granskning av artiklarna har utförts. Under respektive studies 

granskning har nyttan med forskningen kontrollerats, huruvida individerna har 

respekterats samt hur tydligt deltagarnas samtycke framgått. Detta har gjorts för att 

fastställa huruvida artiklarna är etiskt försvarbara eller ej vilket har avgjort om de 

kunnat inkluderats i litteraturöversikten. Gällande urval och presentation har 

författarna valt studier som fått etiskt godkännande från etisk kommitté eller där 

etiska överväganden har utförts. 

Författarna har tagit hänsyn till att fusk och ohederlighet inte får förekomma. Fusk 

och ohederlighet definieras som att avstå från god vetenskaplig sed, det vill säga 

fabricering av data, plagiat eller stöld av data, metoder och hypoteser utan 

angivande av källa eller förvrängning av forskningsprocessen på annat vis (Forsberg 

& Wengström, 2016). Författarna har således presenterat resultatet så som det visat 

sig genom att varken addera eller ta bort material som skulle kunna ha färgat 

resultatet. Vidare har författarna strävat efter ett objektivt förhållningssätt i syfte att 

undvika förvrängning av resultatet.  
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6 Resultat 

Utifrån innehållet i artiklarna som har inkluderats i föreliggande litteraturöversikt 

framgår det tydligt att flytten innebär en process över längre tid. Analysen 

resulterade i två kategorier, “Upplevelser under tidsperioden före flytt” och 

“Upplevelser under tidsperioden efter flytt” med fem subkategorier. Upplevelser 

under tidsperioden före flytt resulterade i två subkategorier: “En ohållbar situation” 

och “Att ta steget till beslutet”. Upplevelser under tidsperioden efter flytt resulterade 

i tre subkategorier: “Att vara åtskild från sin familjemedlem”, “Att inte kunna 

släppa taget” samt “Att ha funnit en acceptans”. 
 

6.1 Upplevelser under tidsperioden före flytt  

6.1.1 En ohållbar situation 

Anhöriga upplevde tiden innan flytt som mer och mer påfrestande ju längre 

demenssjukdomen utvecklades (Bramble, Moyle & McAllister, 2009; Høgsnes, 

Melin-Johansson, Norbergh & Danielson, 2014). De upplevde att vårdandet tog 

överhand, fastän det fanns saker som familjemedlemmen med demens fortfarande 

klarade av att göra själv, och att det egna personliga livet kom i skymundan 

(Bramble et al., 2009; Mamier & Winslow, 2014). Vårdandet övergick till slut att 

kännas som en börda och även upplevelser av stress tillkom över tid. Stressen kunde 

förknippas med att det inte fanns något utrymme för att ta hand om sig själv och av 

att vara i konflikt med familjemedlemmen med demens. Anhöriga kände tillslut att 

de brast i sin förmåga att fortsätta vårda familjemedlemmen med demens i hemmet. 

Denna upplevelse påverkades av vårdarbördans negativa effekter på anhörigas hälsa 

(Bramble et al., 2009; Caldwell, Low & Brodaty’s, 2014; Kelsey, Laditka & 

Laditka, 2010). 

 

Många anhöriga kände sig bekymrade över det riskabla beteende som 

familjemedlemmen med demens uppvisade, såsom att denne inte fick i sig 

tillräckligt med mat, satte eld på saker eller ramlade till följd av sin fysiska 

försämring (Caldwell et al., 2014). Andra anhöriga beskrev att de kände en konstant 
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oro över att inte veta hur de skulle uttrycka sig i syfte att undvika en konflikt med 

familjemedlemmen med demens. De upplevde att de inte längre kunde vara sig 

själva. Anhöriga kunde även känna sig hotade till livet vid vissa situationer 

(Høgsnes et al., 2014). Anhöriga kände att de ständigt behövde ha ett vakande öga 

över familjemedlemmen med demens vilket resulterade i att de inte fick tillräckligt 

med sömn om nätterna. De upplevde att de blev socialt begränsade samt att deras 

psykiska och fysiska hälsa försämrades till följd av den konstanta närvaro som 

krävdes för ett fullgott vårdande. De anhöriga kände att de inte längre klarade av 

den vårdande rollen (Bramble et al., 2009; Crawford, Digby, Bloomer, Tan & 

Williams, 2015). 

 

Några anhöriga kände att gränsen var nådd när de upplevde svårigheter att få utökad 

hjälp från professionella vårdgivare och familjemedlemmar, å andra sidan fanns 

också anhöriga som kände att de slet och kämpade för att inte bli beroende av den 

formella vården (Caldwell et al., 2014; Lethin, Hallberg, Karlsson & Janlöv, 2016). 

Känslor av att vara otillräcklig i den vårdande rollen var konsekvenser av kampen. 

En del upplevde att hemsituationen hade blivit så pass slitsam att de till och med 

fick självmordstankar (Lethin et al., 2016). 

6.1.2 Att ta steget till beslutet  

När de anhöriga kände att de hade nått sin bristningsgräns i vårdandet och inte 

klarade av hemsituationen kände de att de inte längre hade något val. Vårdandet 

hade övergått till en ökad börda och de anhörigas hälsa påverkades till det negativa, 

vilket gjorde att de kom till insikt om att familjemedlemmen med demens var 

tvungen att flytta (Crawford et al., 2015; Kelsey et al., 2010). Känslor av skuld och 

ambivalens skapades när anhöriga upplevde att bristningsgränsen var nådd samtidigt 

som de kände en skyldighet i att fortsätta vårda (Mamier & Winslow, 2014). 

Skuldkänslor och dåligt samvete skapades när familjemedlemmen med demens inte 

längre kunde bo hemma, och att ta själva beslutet om flytt innebar en känsla av sorg 

för många anhöriga. Det var svårt att hålla tillbaka tårarna när de delade med sig av 

sina känslor inför flytten. Anhöriga kände hopplöshet och sorg när de hade kommit 
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till insikten om att sjukdomen inte kunde besegras (Caldwell et al., 2014; Mamier & 

Winslow, 2014; Seiger Cronfalk, Ternestedt & Norberg, 2017). 

 

Ångestrelaterade känslor och psykisk påfrestning var associerat till att känna sig 

oförberedd inför beslutet om flytt samt när beslutet om placering skulle tas 

(Bramble et al., 2009; Johansson, Ruzin, Graneheim & Lindgren, 2014). Stress var 

också en känsla som väcktes hos de anhöriga när flytt till ett särskilt boende skulle 

ske. Anhöriga kände att stressen kring flytten förvärrades när de tvivlade på 

vårdkvalitén på boendet. De upplevde också att det var svårt att känna förtroende för 

vårdpersonalen när negativa förväntningar existerade på det särskilda boendet. 

Separationen från familjemedlemmen med demens upplevdes således ännu svårare 

när de negativa förväntningarna förekom (Bramble et al., 2009; Johansson et al., 

2014). Även positiva upplevelser kring beslutet om flytt framgick. En del anhöriga 

kände en lättnad när ett särskilt boende äntligen hade hittats och flytten skulle 

påbörjas. Det ständiga velandet om flytten skulle bli av eller ej hade nått sitt slut 

(Crawford et al., 2015; Hennings, Froggatt & Payne, 2013). 

6.2 Upplevelser under tidsperioden efter flytt  

6.2.1 Att vara åtskild från sin familjemedlem  

Många anhöriga kände en saknad när familjemedlemmen med demens inte längre 

bodde hemma och hade flyttat till ett särskilt boende. Särskilt jobbigt var det för de 

anhöriga som hade vårdat sin maka eftersom de levt med personen större delen av 

sitt liv (Crawford et al., 2015). Anhöriga upplevde en emotionell påfrestning samt 

en extrem svårighet att separera från familjemedlemmen med demens (Kelsey et 

al.,  2010). Flytten upplevdes av anhöriga som en svår tid eftersom de var tvungna 

att anpassa sig till den nya situationen som hade blivit. De hade separerats från sin 

älskade livskamrat vilket ledde till en ny transition (Bramble et al., 2009; Crawford 

et al., 2015; Lethin et al., 2016). Anhöriga upplevde att det blev en omställning att 

komma hem till ett ”tomt hus” efter att ha vårdat sin familjemedlem med demens. 

De upplevde en ensamhet i relationen trots att de fortfarande var ett par efter flytten 

och saknade att vara nära och att känna ömhet från familjemedlemmen med demens 

(Crawford et al., 2015; Høgsnes et al., 2014). 
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Överväldigande känslor av skuld och sorg förekom både före och efter flytt. Efter 

flytt var känslor av förlust, sorg och skuld relaterade till anhörigas upplevelser när 

deras familjemedlem med demens blev placerad på ett särskilt boende (Bramble et 

al., 2009; Seiger Cronfalk et al., 2017). Skuldkänslor orsakat av olika faktorer var 

dominerande upplevelser som nästan alla anhöriga hade tiden efter flytt (Hennings 

et al., 2013; Høgsnes et al., 2014; Mamier & Winslow, 2014). Skuldkänslorna 

kunde handla om att de anhöriga ville hälsa på sin familjemedlem med demens 

samtidigt som de inte ville vara där (Hennings et al., 2013). En känsla av att ha 

misslyckats samt att ha övergett sin familjemedlem kunde också orsaka 

skuldkänslor, men även skam (Høgsnes et al., 2014). Efter flytt till särskilt boende 

kände en anhörig att hon svek sitt äktenskapslöfte (Mamier & Winslow, 2014). I 

samband med dessa känslor fanns även upplevelser av lättnad då de visste att deras 

familjemedlem var i säkerhet och blev väl omhändertagen (Bramble et al., 2009; 

Seiger Cronfalk et al., 2017). En känsla av frihet kunde upplevas efter flytt, när de 

anhöriga kände denna frihetskänsla kom det dåliga samvetet och skuldkänslorna 

fram (Høgsnes et al., 2014).  

6.2.2 Att inte kunna släppa taget 

Anhöriga upplevde att de fick en förändrad roll efter flytten vilket var svårt att 

anpassa sig till (Hennings et al., 2013). De kände att de fortfarande hade ett visst 

ansvar för familjemedlemmen med demens (Crawford et al., 2015; Hennings et al., 

2013). Upplevelsen av ansvar kunde handla om att förmedla specifika 

funktionshinder som familjemedlemmen med demens hade (Crawford et al., 2015) 

och att anstränga sig för att familjemedlemmen med demens skulle få det så bra som 

möjligt på sitt nya boende (Hennings et al., 2013). Anhöriga önskade att de inte 

ansträngde sig lika mycket som de gjorde eftersom det hade en negativ effekt på 

deras välmående (Hennings et al., 2013) samtidigt som ansvarsupplevelsen också 

blev ett tillvägagångssätt för att kunna förhålla sig till den nya livssituationen 

(Crawford et al., 2015). 
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Anhöriga kunde känna sig oroade och belastade av att besöka familjemedlemmen 

med demens regelbundet vilket resulterade i att de inte besökte boendet lika ofta. De 

upplevde även att deras egna hälsa försämrades vilket kom att begränsa deras 

förmåga att vara delaktiga. De upplevde att det var slitsamt att ta hänsyn till både 

sitt eget liv och familjemedlemmen med demens. Anhöriga kände att de fick dåligt 

samvete när de inte längre kunde vara lika delaktiga i vården på boendet till följd av 

att demenssjukdomen utvecklades (Hennings et al., 2013; Seiger Cronfalk et al., 

2017). 

  

När de anhöriga upplevde att de inte var tillräckligt bekanta med det särskilda 

boendet förstärktes känslan av sorg, vilket i sin tur resulterade i en känsla av att inte 

ha kontroll över situationen (Bramble et al., 2009). De anhöriga kände sig otrygga 

när det inte fanns tillräckligt med personal på boendet och när det saknades en 

kontinuitet. De oroade sig för om familjemedlemmen med demens fick den omsorg 

hen verkligen behövde. Anhöriga kände sig uteslutna från vården och förlorade 

förtroendet för vårdpersonalen när det brast i kommunikationen dem emellan 

(Lethin et al., 2016; Johansson et al., 2014). Anhöriga menade att de inte kände sig 

välkomna till det särskilda boendet och att denna känslan berodde på 

vårdpersonalen. De upplevde en distans mellan sig själva och personalen på boendet 

vilket medförde att de kände sig obekväma och uteslutna från vården. Detta var inte 

alltid fallet eftersom att det fanns anhöriga som beskrev att de kände delaktighet i 

vården på grund av att vårdpersonalen var välkomnande. Anhöriga upplevde att de 

fortfarande var involverade i familjemedlemmen med demens vardag när de hade en 

välfungerande relation och kommunikation med vårdpersonalen (Johansson et al., 

2014; Seiger Cronfalk et al., 2017). 

 

6.2.3 Att ha funnit en acceptans  

Anhöriga beskrev att deras skuldkänslor minskade då de fick stöd och bekräftelse 

från vänner och vårdpersonal gällande beslutet att flytta familjemedlemmen med 

demens till särskilt boende, vilket således gjorde att flyttprocessen blev enklare att 
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hantera (Crawford et al., 2015; Johansson et al., 2014). Anhörigas känslor av skuld 

och ambivalens lindrades när de fick vara involverade i vården kring 

familjemedlemmen med demens och dennes vardag. De upplevde även att 

flyttprocessen blev enklare att hantera samt acceptera när de fick vara delaktiga 

(Johansson et al., 2014). 

 

Efter flytten kunde vissa anhöriga även känna en viss frihetskänsla av att kunna 

styra sin vardag utifrån sina individuella behov och önskningar. Att kunna återuppta 

kontakt med sitt sociala nätverk ansågs skapa en meningsfull livssituation (Høgsnes 

et al., 2014). En känsla av tacksamhet upplevdes hos anhöriga när vetskapen om att 

familjemedlemmen med demens hade flyttat till ett boende som var mer anpassat för 

dennes specifika behov (Kelsey et al., 2010). Anhöriga upplevde att det mest 

smärtsamma var ”att släppa taget” kring sin familjemedlems välmående, men trots 

det fanns inga tvivel på att det var rätt beslut att ha genomfört flytten till ett särskilt 

boende (Hennings et al., 2013; Mamier, & Winslow, 2014).  

7 Metoddiskussion 

Studien genomfördes som en litteraturöversikt. Författarna ansåg metoden som 

lämplig eftersom studiens syfte kunde besvaras med hjälp av den valda metoden, 

vilket enligt Henricsson (2017) stärker studiens trovärdighet.  
 

Sökningarna utfördes i CINAHL, PsycInfo och PubMed eftersom de innefattar 

forskning inom omvårdnad. Genom att söka i flera databaser ökar resultatets 

sensitivitet och därmed arbetets trovärdighet eftersom det minskar risken att missa 

relevanta artiklar (Henricson, 2017). Sökningen bör enligt Kristensson (2014) 

innefatta så få fritextord som möjligt då det minskar risken att få träff på irrelevanta 

artiklar. Samtidigt kan för många indexord göra sökningen begränsad och relevanta 

artiklar kan falla bort, vilket var föreliggande studies problem från början. Därav 

gjordes en sökning med färre indexord och flertalet fritextord i de olika databaserna. 

En svaghet med att sökningen inehöll så många fritextord var att författarna fick 

träff på irrelevanta artiklar. Samtidigt resulterade träffarna i flertalet dubbletter och 
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trippletter vilket kan ses som en styrka, eftersom det enligt Kristensson (2014) 

framlägger bevis för ett systematiskt tillvägagångssätt. Sökorden i respektive 

databas kombinerades med operandena AND och OR vilket kan ses som en styrka 

eftersom de ökar sökningens sensitivitet, det vill säga att de ska vara så känsliga att 

de kan identifiera relevant litteratur (Kristensson, 2014). �

�

Alla titlar lästes tillsammans under sökprocessen för att inte gå miste om relevant 

data, dock lästes inte alla abstrakt vilket kan ses som en svaghet. Titlar som inte 

stämde överens med syftet exkluderades eftersom författarna var insatta i sitt ämne 

och kunde se om perspektivet inte berörde anhöriga. Titeln kan således inte 

redogöra för artikelns innehåll, vilket kan ha medfört att relevanta artiklar valdes 

bort.  

 

Ett av nyckelorden i föreliggande litteraturöversikt var “experience” och tillämpades 

i PsycInfo och PubMed sökningarna. I CINAHL sökningen upptäckte författarna 

dock att nästan hälften av träffarna försvann när sökordet “experience” tillämpades 

och även flertalet av de artiklar författarna ansåg relevanta och ville gå vidare med i 

kvalitetsgranskningen föll bort. Därav exkluderades nyckelordet “experience” i 

databasen CINAHL. Detta skulle kunna ses som en svaghet eftersom det var ett utav 

nyckelorden utifrån föreliggande studies syfte. Även synonyma begrepp till 

upplevelser tillämpades men även då föll relevanta artiklar bort. Författarna enades 

därmed för att exkludera begreppet.  

 
Artiklarna kvalitetsgranskades både individuellt och gemensamt, vilket enligt 

Kristensson (2014) stärker trovärdigheten. Eftersom författarna inledningsvis 

granskade alla artiklar var för sig minskade risken för oklarheter, feltolkningar, 

missar samt missförstånd. Författarna grundade främst sin totala bedömning på antal 

poäng som respektive artikel samlade på sig. Vissa frågor ansågs vara viktigare att 

kunna svara ja på, såsom huruvida designen var rimlig, om deltagarna i studien var 

relevant för undersökningen samt om resultatet ansågs trovärdigt och besvarade 

föreliggande studies syfte. De sju artiklar som exkluderades föll inte bort av 
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kvalitetsmässigas skäl, utan för att de inte kunde besvara föreliggande studies syfte. 

Författarna hade ingen tidigare erfarenhet av kvalitetsgranskning och således 

bristfällig kunskap, vilket kan ses som en svaghet. Kvalitetsgranskningen utgick 

från SBU:s kvalitetsgranskningsmall (2014) vilken författarna ansåg sig kunna 

behärska, något som kan ses som en styrka med tanke på den bristfälliga kunskap de 

hade.  

 

Det slutgiltiga urvalet bestod av 10 artiklar med kvalitativ design eftersom det 

svarar på en individs upplevelse eller erfarenhet, att välja artiklar med samma 

design ökar också validiteten på arbetet (Henricson, 2017). Dock kan författarna 

gått miste om relevanta artiklar då de valde att exkludera kvantitativa artiklar. De 

kvantitativa artiklar som påträffades avsåg att studera en redan förutbestämd 

upplevelse, exempelvis förekomsten av depression eller sömnproblem. I efterhand 

är författarna medvetna om att det kan det ha varit en svaghet att exkludera 

kvantitativa artiklar, eftersom de också kan besvara en upplevelse.  

 

Författarna valde att frångå Kristensson (2014) i analysen för att istället utföra en 

innehållsanalys enligt Forsberg och Wengström (2016). Författarna var mer bekanta 

med en innehållsanalys och ansåg att Forsberg och Wengström (2016) beskrev 

analysprocessens steg tydligare. Därmed underlättade det sammanställningen och 

presentationen av datan. Inledningsvis lästes artiklarnas resultat enskilt för att få en 

helhetsbild, vilket enligt Kristensson (2014) ökar studiens reliabilitet eftersom det 

minskar risken för att författarnas tidigare erfarenheter ska påverka resultatet eller 

varandra i så hög grad. Under innehållsanalysens arbetsgång har fynden diskuterats 

med författarnas handledare, som kontrollerat om resultatbeskrivningarna är troliga, 

vilket enligt Henricsson (2017) stärker trovärdigheten i studien. Dessutom avsattes 

mycket tid för analysen vilket kan ha stärkt studiens pålitlighet. 

 

Majoriteten av de artiklar som inkluderades i föreliggande litteraturöversikt resultat 

innehöll ordet “experience”, vilket både belyser upplevelser och erfarenheter. Därav 

krävdes vissa tolkande moment i analysfasen för att kunna tydliggöra upplevelserna 

i de ingående studierna, eftersom litteraturöversiktens syfte var att beskriva 

anhörigas upplevelser av att en familjemedlem med demens flyttar till särskilt 
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boende. Författarna i föreliggande studie har varit i kontakt med personer med 

demens och dennes anhöriga i praktiken, således fanns en tidigare erfarenhet om 

demens. Erfarenheter och upplevelser diskuterades gemensamt för att bidra med en 

större medvetenhet kring dessa, samt för att reducera dess inverkan på resultatet. 

Genom att diskutera och reflektera kring tidigare erfarenheter och upplevelser inom 

valt ämnesområde stärks såväl trovärdigheten som pålitligheten (Henricsson, 2017).  
 

Samtliga artiklar som inkluderades var etiskt granskade och hade fått godkännande 

från etisk komitté, vilket enligt Henricson (2017) stärker studiens vetenskapliga 

värde. Författarna har ingen tidigare erfarenhet av forskning, vilket kan ses som en 

svaghet. Studierna som inkluderades i föreliggande litteraturöversikt har presenterat 

etiska överväganden i olika utsträckning, vilket författarna ansåg försvåra 

kvalitetsgranskningen.  
 
Resultatet i föreliggande studie grundas på forskning från fyra svenska studier, tre 

studier från Australien, två studier från USA samt en studie från England. 

Författarna i föreliggande studie valde att inte göra någon geografisk begränsning, 

vilket kan ses som en styrka eftersom ett bredare och mer globalt resultat framkom. 

Det återfanns en röd tråd i resultatet kring anhörigas upplevelser av att en 

familjemedlem med demens flyttar till särskilt boende, trots att studierna utförts i 

olika länder. Av de inkluderade artiklarna var en större andel från Sverige, vilket 

enligt författarna ansågs vara en styrka, eftersom resultatet sannolikt skulle kunna 

vara överförbart i andra svenska förhållanden.  

8 Resultatdiskussion 

Syftet med föerliggande litteraturöversikt var att beskriva anhörigas upplevelser av 

att en familjemedlem med demens flyttar till särskilt boende. Av resultatet går det 

att urskilja att flytten innebär en process som startar långt innan själva flytten sker i 

praktiken, och fortsätter även efter det att flytten ägt rum. Huvudresultaten som 

framkom kunde sammanfattas i fem övergripande subkategorier; en ohållbar 

situation, att ta steget till beslutet, att vara åtskild från sin familjemedlem, att inte 
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kunna släppa taget, samt att ha funnit en acceptans. Upplevelser som anhöriga hade 

i stort, före och efter flytt, var skuld, sorg, lättnad samt förändrad roll.  

8.1 Resultatet relaterat till transition 
Utifrån de upplevelser som framkom i resultatet gick det att urskilja att det handlar 

om en transition. Enligt Kneck (2013) kan transitionen delas in i tre faser, varav den 

första fasen handlar om separation, saknad, förlorande och återblickande. Den första 

fasen kunde identifieras i subkategorierna; en ohållbar situation, att ta steget till 

beslutet samt att vara åtskild från sin familjemedlem. Anhöriga kände saknad och 

ensamhet när de skildes från sin familjemedlem, och de tänkte tillbaka på den tid de 

hade tillsammans innan flytten. Anhöriga upplevde även förlust av en gemensam 

framtid. Den andra fasen handlar enligt Kneck (2013) om att individen pendlar 

mellan det som var och det som är, vilket kan identifieras i subkategorin; ”att inte 

kunna släppa taget”, det vill säga då familjemedlemmen med demens har flyttat och 

den anhörige har lämnat över ansvaret till vårdpersonalen. Anhöriga ville fortsätta 

vara delaktiga i vården kring familjemedlemmen med demens, och de hade svårt att 

anpassa sig till den nya roll som flytten medförde. Den tredje fasen i transitionen 

handlar om att det blivit ett samspel med det som var, personen har format ett nytt 

jag och utvecklat nya livsvillkor vilket kan urskiljas i den sista subkategorin; att ha 

funnit en acceptans (Kneck, 2013). Anhöriga upplevde att de lättare kunde 

acceptera situationen när de fick stöd från vårdpersonal och andra 

familjemedlemmar. Efter flytten kunde somliga anhöriga känna en viss frihetskänsla 

av att kunna styra sin vardag utifrån sina individuella behov och önskningar. Att 

kunna återuppta kontakt med vänner och familj ansågs skapa en meningsfull 

livssituation. Enligt Meleis (2010) är ett nytt stabilt tillstånd på väg att nås efter att 

en individ gått igenom en transition, vilket enligt resultatet var när de anhöriga 

funnit en acceptans i beslutet om flytt.  

8.2 Före flytt  
Enligt resultatet framgick det att anhörigas upplevelser resulterade i tankar på att en 

flytt var nödvändig. Anhöriga upplevde den vårdande rollen som mer och mer 

påfrestande allt eftersom demenssjukdomen fortskred. I samband med att 

sjukdomen utvecklades uppstod fler symtom vilket de anhöriga hade svårt att 
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handskas med, främst de aggressiva symtomen. Svenskt register för 

Beteendemässiga och Psykologiska Symtom vid Demens (2018) beskriver att nästan 

alla som lever med en demenssjukdom drabbas av beteendemässiga och 

psykologiska symtom såsom aggression, oro och apati vilket ofta orsakar ett stort 

lidande för familjemedlemmen med demens, men också för anhöriga. Chi-Jane, 

Ming-Chyi, Hua-Shan och Jing-Jy (2015) beskriver att familjemedlemmen med 

demens först och främst väljer att yttra sin oro till den anhöriga och det blir således 

han eller hon som får handskas med det aggressiva beteendet. 
 

Anhöriga upplevde en börda i att ständigt behöva vara tillgänglig för 

familjemedlemmen med demens. De upplevde även att den psykiska och fysiska 

hälsan försämrades till följ av den konstanta närvaro som krävdes för ett fullvärdigt 

vårdande. Vissa upplevde situationen så pass slitsam att det resulterade i 

självmordstankar. Hjärnfonden (2018) menar att anhöriga till personer med en 

demenssjukdom har större risk för att utveckla psykisk ohälsa, såsom depression. I 

en studie framgår det att depression och börda hos vårdgivare är starkt korrelerat 

med den demenssjukes beteendemässiga symtom. Genom att förstå anhörigas 

upplevelser och hanteringsstrategier kan sjukvårdspersonal, och speciellt 

sjuksköterskor, utveckla strategier i syfte att minska vårdarbördan och främja bättre 

tillvägagångssätt för att hantera de svårigheter som vårdandet ofta innebär för de 

anhöriga (Papastavrou, Kalokerinou, Papacostas, Tsangari & Sourtzi, 2007). Hälso- 

och sjukvården bör erbjuda utbildningsprogram till anhöriga i syfte att de ska få en 

organiserad information om demenssjukdomens orsaker, symtom samt utveckling. 

Sjuksköterskan har fyra grundläggande ansvarsområden, att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Sjuksköterskan ska erbjuda vård och 

olika former av stöd till enskilda personer men också till familjer. Psykosociala 

stödprogram kan ges familjevis, i par, individuellt eller av en ledare som håller i 

gruppsammankomsterna. I stödprogrammen får individerna dela med sig av sina 

erfarenheter och känslor av att vara anhörigvårdare och ta del av andra individers 

erfarenheter (Socialstyrelsen, 2010; Socialstyrelsen, 2017; Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2014). 
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Vikten av stödgrupper har bekräftats i olika studier där det framgått att de 

känslomässiga och sociala bördorna hos anhöriga minskade efter medverkan i 

stödgrupper. Anhöriga fick mer kunskap om sjukdomen och deras ansvar gällande 

vården av familjemedlemmen med demens vilket resulterade i att anhöriga 

accepterade sjukdomen och dess symtom. Kunskapen medförde ett lugn hos 

vårdgivarna (Andren & Elmståhl, 2008; Küçükgüçlü, Akpınar Söylemez, Yener & 

Işık, 2018).  
 

Anhöriga beskrev upplevelser av social isolering relaterat till den ständiga närvaro 

som krävdes från deras sida för att utföra en bra vård. Denna sociala isolering 

påverkade deras fysiska och psykiska hälsa. Enligt Socialstyrelsen (2010) kan 

avlösning erbjudas till anhöriga och kan innebära att vårdpersonal befinner sig i 

hemmet och tar hand om familjemedlemmen med demens i några timmar. Det kan 

också innebära att den demenssjuke vistas på ett särskilt boende i några dagar eller 

får vara på dagverksamhet. På så vis kan den anhörige återhämta sig och lättare 

klara av situationen i hemmet. Vikten av avlösning och tillräcklig kompetens 

kommer att bli ännu viktigare i framtiden eftersom Wimo (2018) menar att antalet 

platser på särskilda boenden för demenssjuka minskar i takt med att det kommer att 

ske en kraftig ökning av antalet demensdrabbade inom bara några år. 

Konsekvenserna blir att personerna med demens tvingas att bo kvar längre i sina 

ordinära boende vilket ställer stora krav på anhöriga som ofta redan bär ett 

betungande ansvar. Något som dock är oroande är det som framgår i 

Socialstyrelsens (2018) senaste rapport om vård vid demens, nämligen att nästan var 

femte anställd inom hemtjänsten inte ens har gått igenom den mest grundläggande 

utbildningen om demens. 
 

Av resultatet framkom det att anhöriga upplevde ångestkänslor när beslutet om ett 

särskilt boende skulle tas, vilket grundade sig i att de var oförberedda på flytten. 

Stressrelaterade känslor framkom även då de anhöriga tvivlade på vårdkvalitén på 

boendet, vilket medförde en svårighet att lita på vårdpersonalen. Separationen från 

familjemedlemmen med demens upplevdes därmed svårare för de anhöriga. 

Sandberg et al. (2001) menar att det inte är ovanligt att de anhöriga känner sig 
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oförberedda inför flytten eftersom det sker mycket förändringar under denna 

perioden. Det kan vara väldigt påfrestande för anhöriga att skapa nya relationer med 

vårdpersonalen samtidigt som de vill göra flytten så bekväm som möjligt för 

familjemedlemmen med demens. Därav är det av stor vikt att förberedande insatser 

utförs av vårdpersonalen i syfte att underlätta relationen mellan vårdgivare och 

anhöriga. Enligt Svenskt Demenscentrum (2015a) är det viktigt att de anhöriga får 

information och utbildning om demenssjukdomen. Detta för att de ska vara 

förberedda på att familjemedlemmen med demens kommer att utveckla nya symtom 

och tappa allt fler funktioner. Vårdpersonalen bör även vara lyhörd och känna av 

situationen med den anhörige eftersom alla har olika förväntningar och farhågor 

inför boendet. Att få information och utbildning kan således minska anhörigas 

känslor av stress inför flytten, och även skapa förtroende samt tillit för 

vårdpersonalen.  

8.3 Efter flytt 
I resultatet som berör upplevelser efter flytt framgick det att anhöriga kände en stor 

sorg över att skiljas från sin familjemedlem med demens. Sanders, Ott, Kelber och 

Noonan (2008) beskriver att känslor av sorg ökade hos anhöriga när de samtidigt 

upplevde känslor av skuld, isolering samt ånger. När informationen brast mellan 

anhöriga och vårdpersonal upplevde anhöriga en starkare känsla av sorg och stress. 

Stressen hade kunnat lindras om vårdpersonalen var mer informativa och lät de 

anhöriga få vara delaktiga i vården. Om stressen avtagit hade också sorgen minskat, 

och sorgearbetet hade blivit lättare att hantera. Enligt Knutsen och Råholm (2009) är 

det ett sorgearbete att förlora en familjemedlem i en demenssjukdom. När man inte 

längre lever tillsammans med personen som är sjuk är det vanligt att känna sorg, 

eftersom de förväntningar man haft om en gemensam framtid inte kommer att kunna 

uppfyllas, samt för att personen inte längre är närvarande på samma sätt.  
 

I resultatet upplevde anhöriga att de fick en förändrad roll efter flytten. Innan hade 

vardagen gått ut på att ta hand om familjemedlemmen med demens, men nu hade 

ansvaret överlämnats till personalen på boendet, vilket många hade svårt att anpassa 

sig till. O'Shaughnessy, Lee och Lintern (2010) menar att anhöriga ständigt befinner 
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sig i en process mellan olika positioner. Denna ständiga rörelse kan handla om att 

veta, samtidigt som att inte veta hur framtiden ska se ut, samt att pendla mellan att 

ha kontroll över sina känslor och uppleva att den kontrollen blir förlorad. Rörelsen 

som sker innebär en förståelse av att ingenting längre är konstant.  

 

Av resultatet framgick det även att anhöriga kände att de fortfarande hade ett 

kvarstående ansvar när det handlade om att vårda familjemedlemmen med demens. 

Även kommunikationen och relationen med vårdpersonalen verkade ha en stor 

betydelse. När anhöriga upplevde en bristande kommunikation med vårdpersonalen 

kände de sig uteslutna och oroade sig för om familjemedlemmen blev väl 

omhändertagen. Enligt Svenskt Demenscentrum (2015b) är personcentrerad vård 

det mest väsentliga för vård inom särskilt boende. För att kunna erbjuda en sådan 

vård krävs tillgång till den demenssjukes livshistoria. Här är anhöriga en mycket 

viktig tillgång eftersom de oftast är experter på familjemedlemmen med demens 

situation, vilket också bekräftas av Cronfalk, Norberg och Ternestedt (2018). De 

beskriver att när familjemedlemmen med demens flyttar till särskilt boende är 

dennes kommunikation ofta begränsad, därav bör anhöriga ses som en viktig resurs 

för vårdpersonalen när det handlar om att förstå den demenssjukes livshistoria. 

Svenskt Demenscentrum (2015a) belyser vikten av att anhöriga får prata och att de 

känner att deras situation tas på allvar, samt att de erbjuds delaktighet i vården. 

Likaså är det betydelsefullt att redan från början ta reda på hur de anhöriga vill ha 

det genom att fråga hur de önskar att kontakten ska se ut. Det krävs stor lyhördhet 

från personalens sida samt ett engagemang för att skapa en förtroendefull relation 

med anhöriga. Enligt de Rooij et al., (2012) är det viktigt att vårdpersonalen ser 

familjemedlemmen med demens och dennes anhöriga som en helhet. Omvårdnaden 

kring den demenssjuke kan ses som en triangel vilken inkluderar personalen, 

familjemedlemmen med demens och de anhöriga. Westin, Ohrn och Danielson 

(2009) beskriver att anhörigas känsla av trygghet förstärktes när de kände sig 

delaktiga och välkomnade till boendet, men när de däremot kände sig ignorerade 

och utlämnade minskade känslan av trygghet. Detta verkade i sin tur ha negativ 

effekt på vården kring familjemedlemmen med demens.  
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I resultatet framgick det att upplevelser av skuld och ambivalens förekom både före 

och efter flytt. Anhöriga kände att de inte längre klarade av den vårdande rollen, 

samtidigt som de kände en skyldighet att fortsätta vårda. Ambivalensen skapade 

känslor av skuld och dåligt samvete. Något som minskade dessa känslor var när de 

anhöriga kände att de fick fortsätta att vara delaktiga i familjemedlemmen med 

demens vardag på boendet. En god kommunikation och relation med personalen på 

boendet var grundläggande faktorer för att de anhöriga skulle kunna känna tillit och 

trygghet till vårdpersonalen, samt för att känna att beslutet om flytt till särskilt 

boende var rätt. Enligt Helgesen, Athlin och Larsson (2015) beskrivs 

kommunikationen mellan anhöriga och vårdpersonal som ett viktigt element för att 

de anhöriga ska uppleva en belåtenhet kring vården av familjemedlemmen med 

demens.  

 

Meleis (2010) menar att en transition kan innebära hälsorelaterade problem för de 

anhöriga, vilket innebär att sjuksköterskan har en central roll när det handlar om att 

utveckla förståelse kring begreppet transition. Det framgår tydligt i resultatet att 

flytten innebär en transition för de anhöriga, en process som handlar om att 

handskas med de förändringar som demenssjukdomen medför. För att anhöriga ska 

kunna lämna över ansvaret och inse att beslutet är rätt bör sjuksköterskan kunna 

identifiera transitionen och hur den upplevs. Sjuksköterskan bör även erbjuda 

relevant stöd och sträva efter att skapa en tillitsfull och trygg relation med anhöriga. 

Detta kan i sin tur bidra till att anhöriga får möjligheten att övergå till transitionens 

tredje fas, som enligt Kneck (2013) innebär skapande av en ny tillvaro och ett nytt 

jag.  

8.4 Förslag till utveckling och vidare forskning 
För att utveckla omvårdnaden och förbättra livskvalitén för personer med demens 

och dennes anhöriga bör sjuksköterskan utveckla förståelse för begreppet transition 

och dess tre faser. Vidare forskning bör fokusera på hur sjuksköterskan på bästa sätt 

kan identifiera transition och hur den upplevs hos anhöriga. På så vis skulle 

sjuksköterskan kunna urskilja när i processen det är som mest effektivt att sätta in 

stöd. Vidare forskning bör även fokusera på att studera vårdpersonalens upplevelser 

av att möta anhöriga till personer med demenssjukdom. Genom att undersöka 
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ytterligare perspektiv kan likheter och skillnader i upplevelserna urskiljas, och 

därigenom kan ett ömsesidigt utvecklingsarbete inledas.  

9 Slutsats  
Av resultatet framgår det att flytten innebär en transition över tid för anhöriga, en 

process som handlar om att möta och hantera de förändringar som 

demenssjukdomen för med sig. Anhöriga upplever situationen allt svårare ju längre 

demenssjukdomen fortskrider, och för många blir hemsituationen till slut ohållbar. 

Om vårdpersonal kan identifiera transitionen i tid samt erbjuda individuellt anpassat 

stöd, kan anhöriga lättare acceptera situationen och känna att övergången till ett 

särskilt boende blir lättare att hantera. Sjuksköterskan har därmed en central roll i att 

identifiera transitionen och hur den upplevs, samt att veta vilka stöd som finns att 

erbjuda. Till en början upplever många anhöriga att det är svårt ”att släppa taget” 

om familjemedlemmen med demens, och delaktighet är en viktig faktor när det 

handlar om att acceptera situationen. Att involvera anhöriga ger sjuksköterskan 

förutsättningar att identifiera deras behov, vilket är avgörande för att kunna stödja 

dem genom processen. Därav är det av stor betydelse att bemöta anhöriga på ett 

inbjudande sätt, erbjuda delaktighet samt skapa en relation som bygger på tillit och 

förtroende. Således får anhöriga möjlighet att komma med åsikter och önskningar, 

vilket i sin tur kan hjälpa sjuksköterskan att identifiera var i transitionen den 

anhörige befinner sig. Resultaten förväntas ge ökad kunskap och förståelse för 

anhörigas upplevelser när en familjemedlem befinner sig i de senare stadierna av en 

demenssjukdom 
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Deskriptiv 
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minority with those from 
english-speaking backgrounds. 

Att undersöka 
beslutsprocessen för att 
placera en person med 
demenssjukdom på en 
väntelista till ett särskilt 
boende, varför erbjudanden 
om en plats accepteras eller 
inte, undersöka faktorer som 
har inflytande samt jämföra 
upplevelserna mellan 
kinesiska och engelskspråkiga 
vårdgivare. 

Kvalitativ design.  
 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
 
Antal deltagare: 27 
 
Intervjuer analyserades 
kvalitativt med 
tematisk analys. 

Vårdgivarna i studien befann 
sig i olika stadier när de 
beslutade sig för att ansöka om 
särskilt boende. De flesta 
ansökte när de ansåg att de inte 
kunde ge tillräcklig vård, och 
när man inte längre hade någon 
tid över för sig själv.  
Vårdgivarnas beslut 
påverkades av deras känslor 
och förväntningar�
på det särskilda boendet. 
Beslutsprocessen var liknande 
för båda kulturella grupper, 
men de kinesiska vårdgivarna�
talade mer om sin plikt att 
vårda, och behovet av ett 
kinesiskt specifikt boende. 

       Hög  
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Johansson, A., 
Ruzin, H. O., 
Graneheim, U. 
H., & Lindgren, 
B. (2014). 
 
Sverige.  

Aging & Mental Health: 
“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.” 

Att belysa tidigare 
familje vårdgivares 
erfarenheter om 
aspekter som 
underlättar och 
hindrar�
processen att avstå 
från vård av en 
person med�
demens till ett 
vårdhem. 
 

En kvalitativ 
beskrivande 
studie.  
 
Antal deltagare: 
10  
 
Data var samlad 
via berättande 
intervjuer.  
 
Kvalitativ 
innehållsanalys.  
 

Anhöriga beskrev negativa 
förväntningar om särskilt boende 
vilket gjorde separationen svår. De 
upplevde även att de inte var 
tillräckligt oförberedda inför 
flytten. Skuldkänslor förekom 
också. När de tvivlade på det 
särskilda boendet kände de stress 
över flytten. Efter flytten upplevde 
familjevårdgivarna att de var 
delaktiga i vården och de kunde 
hitta på aktiviteter med den 
demenssjuka vilket medförde att  
skuldkänslorna minskade.  

    Hög 
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Høgsnes, L., 
Melin-Johansson, 
C., Norbergh, K. 
G., & Danielson, 
E. (2014). 
 
Sverige.  

Aging & Mental 
Health: “The 
existential life 
situations of spouses 
of persons with 
dementia before and 
after relocating to a 
nursing home” 

Att beskriva den 
existentiella livssituationen 
för makar som vårdar 
personer med demens, före 
och efter personen med 
demens flyttar till särskilt 
boende.  

Kvalitativ design.  
 
Antal deltagare: 11 
 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
 
Tolkande tematisk 
analys.  

Innan flytt till särskilt boende 
präglades av olika upplevelser – 
att inte längre kunna umgås med 
vänner och familj på samma sätt 
beskrevs i termer av social 
isolering. Makarna fick även utstå 
psykiskt och fysiskt våld, och 
placerade sina egna behov i andra 
hand. Efter flytten upplevde 
anhöriga skuld, men även frihet. 
Anhöriga beskrev även tankar på 
döden, separationsångest, samt en 
strävan efter att förhålla sig till 
sin nya livssituation.  

    Hög  
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Seiger Cronfalk, 
B., Ternestedt, 
B., & Norberg, 
A. (2017). 
 
Sverige. 

Journal of Clinical 
Nursing: “Being a 
close family member 
of a person with 
dementia living in a 
nursing home” 

Att belysa 
hur familjemedlemmar 
till personer med 
demens upplever 
och klarar av deras 
förändrade 
livssituation. 
 

Kvalitativ studie 
med beskrivande 
design.  
 
Antal deltagare: 11 
 
Enskilda intervjuer 
genomfördes.  
 
Intervjuerna 
analyserades genom 
kvalitativ 
innehållsanalys. 
 

Anhöriga beskrev flytten till 
ett särskilt boende som 
positivt och som en lättnad. 
Dåligt samvete upplevdes när 
beslutet om ett särskilt boende 
skulle tas. En del anhöriga 
kände sig uteslutna från 
vården på boendet och 
obekväma när de hälsade på. 
Samtidigt var det vissa 
anhöriga som beskrev att de 
kände sig delaktiga i vården 
på boendet. Vid besöket 
framgick känslor av ensamhet 
och börda. Anhöriga kände sig 
otillräckliga vilket resulterade 
i ett dåligt samvete. 
 

    Hög 

 
 

 

 


