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Abstrakt 
Bakgrund Mer än hälften av all vård och omsorg utförs av anhöriga i hemmet. De 
flesta som vårdar en person med demens är dennes make eller maka och det har visat 
sig vara en överväldigande roll. Att sedan gå ifrån att vara anhörigvårdare till att bli 
lämnad ensam kvar när den demenssjuke avlider innebär en transition från en roll till 
en annan.  
Syfte Syftet med studien var att belysa livssituationen för de anhörigvårdare som 
vårdat sin demenssjuke maka eller make.  
Metod En allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2017) genomfördes. Fyra 
kvalitativa och fyra kvantitativa artiklar valdes ut efter kvalitetsgranskningen.  
Resultat Analysen resulterade i fem underområden; känslomässiga reaktioner, 
hälsopåverkan, strategier för att ta sig vidare, hinder för att ta sig vidare samt 
förändring av rollen. De sammanställdes sedan under två huvudområden Att släppa 
taget och Att ta sig vidare. I resultatet framkom olika aspekter av vad förlusten och 
livssituationen som änka/änkeman innebar för den före detta anhörigvårdaren.  
Slutsats Det finns ett samband mellan hur anhörigvårdaren mår under vårdtiden och 
efter förlusten. Förlusten är förknippad med både lättnad och sorg och 
anhörigvårdaren kan därmed vara i behov av stöd även efter förlusten. Sjuksköterskan 
får här en viktig roll i att kunna identifiera vilket stöd anhörigvårdaren är i behov av 
både under och efter vårdtiden. 

Nyckelord 
Anhörigvårdare, demens, makar, förlust 

Tack 
Tack till vår handledare Pia Willsund för stöd och god handledning! 
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1 Inledning 
Under tiden författarna arbetat i hemtjänsten har de mött många anhöriga som vårdat 

sin make eller maka med demens i hemmet. Funderingar om hur deras mående 

påverkats under vårdandet men också hur deras liv blir efteråt har väckts hos 

författarna, då det kan ses som ett heltidsjobb att vårda någon så många timmar om 

dygnet. Författarna har upplevt att anhörigvårdare är isolerade i sina egna hem utan 

möjlighet att lämna den sjuke och därför funderat på hur man som vårdpersonal bäst 

kan stödja dessa både innan och efter vårdandet av sin make eller maka.  

2 Bakgrund 

2.1 Demens 
Omkring 50 miljoner människor världen över uppskattas leva med demens och den 

här siffran beräknas stiga till 152 miljoner vid år 2050 (WHO, 2017b). I Sverige 

uppskattas mellan 130 000 – 150 000 personer leva med demens (Socialstyrelsen, 

2017a). Demens är en diagnos och samlingsnamn för olika symtom som orsakas 

sekundärt till hjärnskador och kan yttra sig på olika sätt beroende på vilken del i 

hjärnan som drabbas (WHO, 2017a). Demens har ett progredierande förlopp med en 

dödlig utgång och medför både psykiska samt sociala funktionsnedsättningar 

(Larsson & Rundgren, 2010). För att diagnostiseras med demens krävs det att 

personen har någon form av minnesstörning samt minst en ytterligare kognitiv 

störning i form av försämring av omdöme, tänkandet, beteende eller svårighet att 

utföra praktiska göromål (WHO, 2017b). Förutom de kognitiva förändringarna som 

sjukdomen medför kan även fysiska förändringar uppstå som urininkontinens, 

kramper och muskelryckningar. Även psykiska förändringar kan tillkomma såsom 

depression, ångest, aggressivitet och psykotiska tillstånd (Svenskt demenscentrum, 

2018). 

 

Demens finns i olika former och delas vanligen in i de tre följande grupperna 

primärdegenerativa, vaskulära och sekundära demenssjukdomar. De 

primärdegenerativa demenssjukdomarna benämns utifrån vilken del i hjärnan som 

drabbats, exempelvis Alzheimers eller frontallobsdemens och innebär att 
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hjärnvävnaden förtvinar. Vaskulära demenssjukdomar kan uppkomma efter 

kärlskador i hjärnan vid blödning eller hjärninfarkt. De sekundära 

demenssjukdomarna kan uppstå till följd av hjärnskador vid B12-brist, 

alkoholmissbruk eller HIV. Gränserna mellan dessa former är otydliga och även 

blandade former av demens förekommer (Larsson & Rundgren, 2010). I arbetet 

kommer begreppet demens att användas då det innefattar samtliga demenssjukdomar. 
�

Vanligen drabbar demens personer över 60 år och är den främsta anledningen till 

varför äldre personer blir funktionshindrade och beroende av andra (WHO, 2017b). 

År 2015 avled 1,54 miljoner personer av demens och demenssjukdomarna utgjorde 

samma år den sjunde vanligaste dödsorsaken världen över (WHO, 2017c). När den 

demenssjuke personen avlider upphör också vården av hen. Enligt Hope, Keene, 

Gedling, Fairbun och Jacoby (1998) är en make/maka den som troligast vårdar en 

partner som drabbats av demens och ansvarar för den huvudsakliga omvårdnaden av 

en demenssjuk.  

 

2.2 Att vara anhörigvårdare 
Anhörig är en definition på en person som ingår i familjen eller bland de närmaste 

släktingarna (Socialstyrelsen, 2004). Anhörigas riksförbund (2016) beräknar att mer 

än hälften av all vård och omsorg utförs av anhöriga i hemmet. Socialstyrelsen (2004) 

benämner begreppet anhörigvårdare som en person som vårdar en anhörig som är 

långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning. Arbetet kommer att riktas in 

på dem som vårdat en make/maka med demens och det kommer vara de som benämns 

som anhörigvårdare. 

 

I Sverige beräknas 1,3 miljoner personer vara anhörigvårdare. Att vårda en anhörig 

kan innebära allt från att utföra personlig hygien till att ge känslomässigt stöd. Det 

kan handla om praktiska sysslor som skötsel av hemmet, tillsyn och medicinering. 

Hur ofta anhörigvårdaren ger vård till sin anhöriga kan skilja sig åt från dagligen till 

enstaka gånger i månaden. Var femte av alla anhörigvårdare ger vård mer än tio 

timmar i veckan. Majoriteten av anhörigvårdarna har hjälp i form av avlastning från 
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kommun, landsting eller andra personer i deras omgivning, medan en tredjedel inte 

erhåller någon form av avlastning (Nationellt kompetenscentrum anhöriga, 2014). 

 

Övergången till anhörigvårdare är många gånger ett otydligt förlopp (Nationellt 

kompetenscentrum anhöriga, 2014). Erlingsson, Magnusson och Hanson (2012) 

beskriver att bli anhörigvårdare oftast är en oreflekterad och stegvis process där olika 

anledningar identifieras till varför hen vill vårda sin make eller maka. Det kan grundas 

i idéen om att man som makar är en enhet och bör stå vid varandras sida och fullfölja 

de löften som gavs till varandra vid giftermålet. Andra ser det som en plikt för att 

återgälda för den hjälp hen själv tidigare fått. Det kan även ses som ett sätt för att 

kompensera för varandras funktionshinder. Vårdarrollen kan även grundas i att 

makarna är de som bäst känner till den sjukes behov och därmed är oersättlig. En 

annan föreställning är att sjukvårdspersonal inte kan utföra ett lika bra vårdande. Det 

genererar i en känsla av skyldighet där man gör sig tillgänglig och ordnar sitt liv runt 

den sjuke och överväger hens behov framför sina egna. Erlingsson et al. (2012) 

identifierar det även som en självklarhet att få bo hemma, att det är en del av att vara 

ett par att få bo tillsammans trots sjukdom. Den vårdande rollen kan även innefatta en 

känsla av tillfredsställelse och glädje och har visat sig öka välbefinnandet hos både 

anhörigvårdaren och den sjuke. Att få vara tillsammans den sista tiden i livet med sin 

partner kan vara betydelsefullt och inge en känsla av samhörighet där man både kan 

trösta varandra och dela motgångar (Erlingsson et al., 2012).  

 

2.3 Att vårda någon med demens 
Förutom den psykiska, fysiska och sociala påverkan demenssjukdomen medför för 

den demenssjuke, inverkar det även på den drabbade personens anhörigas liv då de 

står för den dominerande delen av omvårdnaden (WHO, 2017a). Den största 

omvårdnaden av en demenssjuk sker i hemmet och utförs ofta av en make/maka eller 

barn (Gibson, 2009). Att stödja en person med demens kan vara en påfrestande 

situation och kan inge känslor av belastning, besvikelse och isolering 

(Socialstyrelsen, 2017b). 
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Papastavrou, Kalokerinou, Papacostas, Tsangari & Sourtzi (2007) studerade 172 

personer som var och en hade vårdat en anhörig med demens. Syftet var att undersöka 

ifall de upplevde en belastning i större utsträckning än anhörigvårdare som vårdat 

någon med en annan sjukdom, samt vad vårdandet kunde innebära för konsekvenser 

på välbefinnandet. Studien visade att det fanns en stark korrelation mellan den 

demenssjukes beteende och anhörigvårdarens ökade känsla av att vara belastad. Det 

beteende som visade sig mest betungande var den upplevda aggressionen från den 

demenssjukes sida som innebar att hen hade en hotfull ton, var misstänksam och var 

anklagande. Även minnesstörningar som ledde till upprepade frågor och 

missplacerade saker var betungande för anhörigvårdaren. Studien tittade också på 

risken för att utveckla depression, där 85 av deltagarna ansågs vara i riskzonen, vilket 

var relaterat till den demenssjukes beteende. Föregående resultat bekräftas också av 

Iavarone, Ziello, Pastore, Fasanaro & Poderico (2014) som studerade 86 personer som 

var anhörigvårdare till antingen en partner eller förälder med demenssjukdom. 

Belastningen var främst beroende av hur länge man vårdat sin anhörige respektive 

hur allvarlig demenssjukdomen var. Vårdarrollen i sig innebar negativa effekter i 

form av ångest och en ökande belastning. Det här indikerar på att anhörigvårdare till 

demenssjuka både är fysiskt och emotionellt överväldigade av sin roll som vårdare. �

 

2.4 Teoretisk referensram 
Transitionsteorin har en central del inom omvårdnaden och har utvecklats av Meleis 

(2010a) där hon beskriver transition som en övergång från ett tillstånd till ett annat. 

En transition triggas av en förändring och kan innebära en omtumlande tid som 

utmanar den drabbade personens identitet. Livet präglas av övergångar från ett 

tillstånd till ett annat (Ternestedt & Norberg, 2014) och när en person avlider, innebär 

det en förändring för de personer som lever runt omkring. Att gå ifrån en vardag som 

innefattat större del av omvårdnad för sin partner med demens till att bli lämnad kvar 

ensam när hen gått bort innebär en transition från en roll till en annan. 
 

Ternestedt och Norberg (2014) beskriver att transition antingen kan vara relaterad till 

hälsa och sjukdom, utveckling eller situation. Hälso- och sjukdomsrelaterad transition 

kan innebära en övergång från att vara frisk till att bli sjuk eller tvärtom. Den 
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utvecklingsrelaterade transitionen inträffar vid de naturliga förändringar som sker 

under livets gång till exempel att gå från barn till vuxen.  

 

Meleis (2010b) skriver att situationsbaserad transition innefattar att något tilläggs 

eller tas ifrån ens liv, till exempel när ens partner dör. Här står den anhöriga inför en 

situation som kräver en omvärdering av inte bara sin roll som make/maka utan även 

en omdefinition av sin roll som anhörigvårdare då hen går in i en ny tillvaro där 

partnern inte längre finns och därmed inte är i behov av vård. Den situationsbaserade 

transitionsteorin kan därmed generera en ökad förståelse hos sjuksköterskan för den 

situation den anhöriga befinner sig i och hur det påverkar hen i den nya kontexten 

som änka/änkling. 
 

Bridges (1991) menar att en transition är uppdelad i tre faser. Den första fasen präglas 

av att personen tvingas släppa taget om ett stadie hen känner sig bekväm i. I den här 

fasen är det vanligt med känslomässig omvälvning och att uppleva känslor som rädsla, 

sorg, frustration, ovisshet och förlust. Andra fasen innefattar ett neutralt stadie och 

beskrivs som en bro mellan det gamla och det nya. I den här fasen upplever personen 

ibland ångest över sin identitet, låg produktivitet och skepticism över förändringen. 

Tredje och sista fasen är den fasen där personen börjar acceptera förändringen och 

återfår energi, hen tar in nya kunskaper och finner stabilitet i den nya rollen.  

3 Problemformulering 
I takt med det ökande insjuknandet av demenssjuka ökar även ansvaret på de 

anhöriga. Vårdandet av en make eller maka är ofta en självklarhet men har en tydlig 

inverkan på anhörigvårdarens livssituation. Att vårda en demenssjuk har visat sig vara 

betungande med risk för att anhörigvårdaren utvecklar depression och ångest. När den 

demenssjuke avlider går anhörigvårdaren från en vardag som innefattat större del av 

omvårdnad för sin partner med demens till att bli ensam. Då det har visat sig vara en 

överväldigande roll är det viktigt att undersöka vilka eventuella utfall vårdandet 

medför för anhörigvårdaren i hens nya livssituation och om hen är i behov av stöd. 

Som sjuksköterska är det viktigt att ha förståelse för hur anhörigvårdarens 

livssituation blir efter att dennes make eller maka avlidit. Detta för att kunna veta 
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vilket stöd anhörigvårdaren kan vara i behov av för ett ökat välbefinnande även efter 

förlusten. Arbetet kommer därför belysa livssituationen för de anhörigvårdare som 

vårdat sin demenssjuke make eller maka.  

4 Syfte 
Syftet med studien var att belysa livssituationen för de anhörigvårdare som vårdat sin 

demenssjuke maka eller make. 

5 Metod 
En allmän litteraturöversikt valdes då det enligt Friberg (2017a) syftar till att jämföra 

och sammanställa tidigare publicerad forskning för att kunna identifiera en ny helhet 

av syftet. En översikt om vilken kunskap som finns inom ett valt område eller problem 

skapas. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar söks och en beskrivande 

sammanställning görs av området.  

 

5.1 Sökningsförfarande 
Vetenskapliga artiklar har sökts i databaserna CINAHL och PsycINFO. CINAHL är 

enligt Östlundh (2017) en databas för omvårdnadsvetenskap och PsycINFO är enligt 

Forsberg och Wengström (2015) en databas för psykologisk forskning inom bland 

annat medicin och omvårdnad. Östlundh (2017) beskriver två faser av 

informationssökningen, den inledande informationssökningen samt den egentliga 

informationssökningen. Inledningsvis gjordes en inledande informationssökning i de 

olika databaserna för att erhålla en överblick av vilken kunskap som fanns inom det 

valda området. De inledande sökningarna genererade i indexord som sedan kunde 

användas i den egentliga informationssökningen. Den egentliga sökningen gjordes 

under perioden 2018-03-29 - 2018-04-18 och inleddes i PsycInfo där slutligen 

thesaurus-termerna caregivers, dementia och bereavement användes samt after death 

i fritext. En likadan sökning gjordes i Cinahl headings med samma indexord och 

fritextsökning. �

�
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I denna litteratursökning användes AND och OR. AND användes för att kunna koppla 

ihop de olika söktermerna. OR användes för att få fram artiklar som inkluderade 

någon av termerna, då ett begrepp kan beskrivas med flera olika synonymer.  
 

PsychInfo 
Den slutliga sökningen resulterade i 32 artiklar. Av dessa lästes samtliga titlar samt 

25 sammanfattningar. Efter detta lästes tretton artiklar till sin helhet där åtta valdes ut 

för kvalitetsgranskning. 
  

Cinahl 
Totalt 70 artiklar erhölls i sökningen. Alla titlar lästes samt 40 sammanfattningar. Tio 

lästes i sin helhet och fem valdes ut till kvalitetsgranskning. 
  

Manuell sökning 
En manuell sökning gjordes i de utvalda artiklarnas referenslistor där en artikel valdes 

ut till kvalitetsgranskning. 

 

5.2 Inklusions- och exklusionskriterier 
En begränsning på artiklarnas ålder sattes på tio år. Peer-reviewed användes som är 

en avgränsning för att få fram de artiklar som är publicerade i vetenskapliga 

tidskrifter. En avgränsning gjordes även till språket engelska för att sortera bort de 

språk som inte behärskades.  

 

5.3 Urval 
I de artiklar som framgick från sökningarna antogs ett helikopterperspektiv, som 

beskrivs av Friberg (2017a) vara ett sätt för att få ett helhetsgrepp över det som 

framgår i de olika studierna. Genom att läsa titlar och sammanfattningar gavs en 

översikt om vad artiklarna handlade om. Därefter värderades både sammanfattningar 

och titlar gentemot syftet. För att inkluderas i arbetet skulle deltagarna i studierna ha 

vårdat sin make eller maka med demens. De artiklar som inte studerade valt 

perspektiv eller avvek från kriterierna sållades bort. Slutligen valdes fjorton artiklar 

ut som ansågs relevanta för syftet som vidare kvalitetsgranskades. 
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5.4 Kvalitetsgranskning 
En kvalitetsgranskning utfördes utifrån Forsberg och Wengströms (2015) 

granskningsformulär för kvalitativa respektive kvantitativa artiklar. Fjorton artiklar 

valdes ut för kvalitetsgranskning. I formulären poängsattes varje fråga, där ju fler 

poäng resulterade i högre kvalitet på artikeln. Studier som hade mer än 80 procent av 

maxpoängen ansågs ha hög kvalitet och medelhög kvalitet om de hade mer än 60 

procent av maxpoängen. Poäng under 60 procent ansågs vara av låg kvalitet. De 

studier som hade medelhög eller hög kvalitet inkluderades i studien (se bilaga 3). �

�

Under kvalitetsgranskningen intogs ett kritiskt förhållningssätt där författarna var för 

sig granskade de valda artiklarna och sedan förde en gemensam diskussion för att 

motivera varför de valda artiklarna hade betydelse samt om de hade tillräckligt hög 

vetenskaplig kvalitet för att inkluderas i studien. Av fjorton artiklar exkluderades sex 

stycken då det ansåg studera ett annat syfte. De åtta som passerade 

kvalitetsgranskningen redovisas i bilaga 3. 

 

5.5 Analysprocessen 
Artikelanalysen utgick från Friberg (2017a) som presenterar fyra faser. Analysen 

hade en induktiv ansats där utgångspunkten låg på innehållet i texten. Under fas ett 

identifierades helheten av respektive artikel. Här läste författarna artiklarna enskilt 

upprepade gånger för att synliggöra det som var relevant i vardera artikel, för att sedan 

gemensamt diskutera innehållet. Under fas två gjordes en översiktstabell för att 

tydliggöra de olika artiklarnas aspekter som syfte, metod och resultat. Det här gjordes 

för att få struktur och överskådlighet för den fortsatta analysen. Vid fas tre 

identifierades nyckelfynd i de olika artiklarnas resultat individuellt. Nyckelfynden 

sammanfattades sedan i ett gemensamt dokument. Vardera artikel erhöll en färgkod 

för att underlätta att särskilja de olika nyckelfynden. Sedan identifierades likheter och 

skillnader mellan nyckelfynden och sammanställdes under lämpliga underområden. 

Det här ledde in på den fjärde fasen där de olika underområdena fick en gemensam 

ny helhet genom att de placerades in under täckande huvudområden. (Exempel på 

analysförfarandet redovisas i bilaga 2).  
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6 Forskningsetiska aspekter 
Forskningsetik syftar till att värna om och försvara människors rättigheter och värde 

och grundar sig i de etiska överväganden som görs vid genomförandet av en studie 

(Kjellström, 2012). Enligt Kjellström (2012) bör studier som inkluderas i resultatet 

ha genomförts på ett etiskt sätt, behandla väsentliga forskningsfrågor och ha en god 

vetenskaplig kvalitet. Wallengren och Henricson (2012) menar att de artiklar som 

slutligen väljs ut ska vara forskningsetiskt granskade av en etikprövningsnämnd eller 

att ordentliga etiska överväganden gjorts. Det är enligt Vetenskapsrådet (2017) 

förbjudet att stjäla, förfalska och förvränga vetenskapliga data och resultat. I det här 

arbetet har studier som granskats av en etikprövningsnämnd och som har en god 

vetenskaplig kvalitet inkluderats. Ett kritiskt förhållningssätt intogs för att undvika att 

välja studier enbart efter personliga åsikter. 

7 Resultat 
Analysen resulterade i två huvudområden; “Att släppa taget” och “Att ta sig vidare”.  

7.1 Att släppa taget 
Som svar på förlusten av sin demenssjuke make/maka uppstod en rad olika känslor 

men även tillståndet förändrades i samband med förlusten. 

7.1.1 Känslomässiga reaktioner i samband med förlusten 
Att känna sorg efter den demenssjukes bortgång sågs som en process och hur länge 

sorgeprocessen pågick var individuellt. Den första tiden präglades av ledsamhet och 

ett behov att få dela sin sorg med andra. Ju längre tiden gick desto mindre 

förekommande blev känslan av sorg och den minskade även i intensitet. Den 

demenssjukes död kunde ses som slutet på den sorg anhörigvårdarna upplevt under 

vårdandet medan en del trodde att känslan av sorg alltid skulle vara närvarande 

(Peacock et. al, 2018). Sorg identifierades vara starkare hos de som varit gifta med 

den demenssjuke (Crespo, Piccini & Bernaldo-de-Quirós, 2013; Romero, Ott, & 

Kelber, 2014) och de upplevde komplicerad sorg i större utsträckning jämfört med 

anhörigvårdare med andra relationer till den demenssjuke (Vlachogianni, Efthymiou, 

Potamianou, Paraskevi & Orgeta, 2016). En förklaring till det här var att det fanns ett 

mer ömsesidigt beroende hos de anhörigvårdare som var makar (Crespo, et. al, 2013). 
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Känslan av sorg mildrades av vetskapen att den demenssjuke dött vid en hög ålder 

och fått leva ett långt liv (Peacock et. al, 2018). Platsen där den demenssjuke avled 

hade också betydelse för anhörigvårdarens sorg, då sorgen underlättades om den 

demenssjuke avled i hemmet (Crespo et. al, 2013). De anhörigvårdare som hade haft 

ett bättre välmående under vårdtiden upplevde mindre sorg medan de med depressiva 

symtom under vårdandet sörjde mer (Romero et. al, 2014). 
 

Ensamhet var en ofta förekommande och intensiv känsla (Vlachogianni et. al, 2016; 

Corey & McCurry, 2018). Förlusten av den demenssjuke skapade en osäkerhet vilket 

ledde till brist på motivation och intresse att socialisera sig. Det här förstärkte i sin tur 

känslan av att vara ensam. Ensamheten grundades även i förlusten av rollen som 

vårdgivare (Vlachogianni et. al, 2016). Känslan av ensamhet lindrades när de kände 

en samhörighet med andra och sitt liv (Peacock et. al, 2018).  
 

Den demenssjukes död kunde även innebära en lättnad för den tidigare 

anhörigvårdaren. Lättnaden var relaterad till den tidigare belastningen och de sysslor 

som vårdarrollen inneburit men också en lättnad för att den demenssjuke slapp lida 

(Peacock, et. al, 2018; Crespo et. al, 2013; Vlachogianni et. al, 2016; Schulz et. al, 

2003; Corey & McCurry, 2018). Lättnaden grundades även i att de kände mindre 

stress när den demenssjuke hade avlidit (Vlachogianni, et. al, 2016; Peacock, et. al, 

2018). Den minskade stressen gjorde dem mer avslappnade (Vlachogianni et. al, 

2016) och medförde en känsla av befrielse (Mattock & McIntyre, 2016). 

7.1.2 Hälsopåverkan i samband med förlusten 
Det fanns långsiktiga effekter på hälsan av att vara anhörigvårdare (Corey & 

McCurry, 2018). En upplevd försämring av hälsan identifierades efter den 

demenssjukes död upp till 24 månader efter förlusten (Romero et. al, 2014). Ett 

fortsatt behov av farmakologisk behandling för stressrelaterade hälsoproblem som 

uppkommit under vårdtiden förekom. Även nya tillstånd uppstod i samband med den 

demenssjukes död som resulterade i fler sjukvårdsbesök (Corey & McCurry, 2018). 

Ett sämre sovmönster än under vårdtiden rapporterades och utgjorde en hindrande 

barriär för att kunna släppa taget (Vlachogianni et. al, 2016). Sömnproblem som 

utvecklades under vårdtiden försvann inte efter förlusten och innefattade svårigheter 
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att somna, nattlig ångest, mardrömmar samt många och tidiga uppvaknanden (Corey 

& McCurry, 2018).  
 

Det fanns även en förändring i depressiva symtom efter den demenssjukes död 

(Peacock et. al 2018; Romero et. al, 2014; Crespo et. al, 2013; Schulz et. al, 2003; 

Tweedy & Guarnaccia, 2008). I de flesta fall minskade depressionen efter förlusten 

(Peacock et. al 2018; Romero et. al, 2014; Crespo et. al, 2013) och det var vanligast 

bland de som hade upplevt vårdandet stressigt och sorgfyllt (Schulz et. al, 2003). 

Anhörigvårdare som hade en mer positiv upplevelse av vårdandet beskrev mer 

depression (Schulz et. al, 2003) och kvinnliga anhörigvårdare påvisade en högre 

ökning av depressiva symtom jämfört med manliga (Tweedy & Guarnaccia, 2008). 

Med tiden upplevde anhörigvårdarna att depressionen minskade (Tweedy och 

Guarnaccia, 2008; Schulz et. al, 2003). Tre månader efter förlusten hade nivåerna av 

depressiva symtom minskat och inom det närmsta året hade symtomen gått ner till 

nivåer lägre än de som rapporterades under den aktiva vårdtiden (Schulz et. al, 2003). 

Dock tog det längre tid för kvinnliga anhörigvårdare att återhämta sig (Tweedy & 

Guarnaccia, 2008) och det fanns fortfarande anhörigvårdare som var i riskzonen för 

att utveckla depression (Crespo et. al, 2013; Schulz et. al, 2003).  

 

Sammanfattning: Resultatet visade att sorg, ensamhet och lättnad var vanliga känslor 

i samband med förlusten. Sorgen blev lindrigare med tiden och relationen mellan 

anhörigvårdaren och den demenssjuke hade en betydelse för hur stark sorgen blev. 

Lättnaden var relaterad till att de kände mindre stress vilket i sin tur gjorde dem mer 

avslappnade och befriade. Det fanns långsiktiga effekter på hälsan av att ha varit 

anhörigvårdare. Tillstånd som uppkommit under vårdtiden kvarstod även efter 

förlusten samt nya tillstånd som kunde resultera i fler sjukvårdsbesök. Det fanns även 

en förändring i depressiva symtom och de kunde antingen minska eller öka.  

 

7.2 Att ta sig vidare 
Tiden efter förlusten identifierades som en process för att kunna återgå till det liv de 

tidigare haft. Även hinder med att fortsätta med livet utan sin make/maka samt sätt 

för att identifiera sig med den nya rollen som änka/änkeman kännetecknades. 
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7.2.1 Strategier för att ta sig vidare 
En viktig del av livssituationen var att kunna acceptera förlusten och fortsätta med 

sitt liv. Vikten av att sörja försummades inte men att aktivt fortsätta med livet var 

väsentligt för att ta sig vidare (Peacock et. al, 2018). Strategier för att fortsätta med 

livet (Vlachogianni et. al, 2016), upprätthålla ett sammanhang och känna välmående 

(Peacock et. al, 2018) var att återuppta sitt tidigare sociala nätverk (Vlachogianni et. 

al, 2016) och återgå till de aktiviteter och intressen de haft innan den demenssjukes 

död (Mattock & McIntyre, 2016; Peacock et. al, 2018; Vlachogianni et. al, 2016). 

Aktiviteterna var också ett sätt för att fylla tomrummet efter förlusten (Corey & 

McCurry, 2018).  
 

En annan strategi för att må bättre var att sätta sina egna behov i första hand och rikta 

om det fokus som tidigare legat på omvårdnad för den demenssjuke till sig själv 

(Peacock et. al, 2018; Vlachogianni et. al, 2016). Det här var en positiv aspekt av 

förlusten och medförde ett sätt att omgestalta sig själv till änka/änkling. Det var 

dessutom ett sätt för att bearbeta sorgen (Peacock et. al, 2018). 
 

7.2.2 Hinder med att ta sig vidare 
De som hade vårdat sin make eller maka hade jämfört med de med andra relationer 

till den demenssjuke svårare att ta sig vidare (Vlachogianni, et. al, 2016). Det fanns 

svårigheter med att leva utan sin make eller maka i sociala kontext, pragmatiska 

livsaktiviteter och med att behöva utveckla nya kunskaper för att klara sig själv 

(Peacock et. al, 2018). Det som var svårast var att delta i sociala aktiviteter som var 

förenade med deras makar, då de kunde påminna dem om var de förlorat 

(Vlachogianni et. al, 2016; Mattock & McIntyre, 2016). Dessa minnen kunde tillföra 

en ny sorg (Peacock et. al, 2018) samt skapa känslor som ledsamhet, ilska och rädsla 

(Corey & McCurry, 2018).  

 

7.2.3 Förändring av rollen 
Trots att förlusten var påfrestande hade anhörigvårdarna lyckats identifiera sig med 

den nya rollen som änka eller änkeman (Mattock & McIntyre 2016; Schulz et. al, 

2003; Vlachogianni, et. al, 2016). En del såg förlusten som en fortsättning på det liv 
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de tidigare levt medan andra upplevde det problematiskt att identifiera sig i en 

livssituation där maken/makan inte längre var vid liv (Peacock et. al, 2018). 

Anhörigvårdarna saknade inte bara den relation de haft till sin make eller maka och 

tiden de spenderat tillsammans utan saknade också vårdarrollen. Dock blev saknaden 

lindrigare med tiden (Vlachogianni et. al, 2016). Vissa ville inte gå vidare från sin 

roll som vårdare och hade svårt att släppa taget då det var en del av deras identitet. 

Det här resulterade i att de inte bara sörjde förlusten efter den demenssjuke utan även 

efter rollen som vårdare. Det här beskrevs som en förlust av mening och för att kunna 

omdefiniera sin livsmening sökte de nya sätt att hjälpa och ta hand om andra för att 

på så sätt bibehålla sin roll (Corey & McCurry, 2018).  

 

Sammanfattning: En viktig del av livssituationen var att kunna acceptera förlusten 

vilket underlättades om anhörigvårdaren återupptog tidigare sociala nätverk, intressen 

och aktiviteter. Att rikta om fokus till sig själv var väsentligt för att känna välmående. 

Dock fanns det svårigheter med att delta i aktiviteter som var förenade med deras 

avlidna makar då det påminde dem om vad de förlorat. Anhörigvårdarna hade trots 

detta lyckats identifiera sig med rollen som änka/änkeman men hade svårt att släppa 

rollen som vårdare då rollen tillfört en mening till livet.  

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

8.1.1 Sökningsförfarande 
Databaserna CINAHL och PsycInfo ansågs lämpliga då det fanns ett brett utbud av 

studier med samma ämnesområde som arbetet syftade att studera. Med hjälp av 

ämnesordlistor kan sökord som är anpassade till vardera databas hittas samt ge ett 

överskådligt sökresultat (Östlundh, 2017). Användandet av indexord kan styrka 

sökningen då Kristensson (2014) menar att den blir mer specifik. Genom att läsa 

definitionerna av indexorden gavs en beskrivning av hur sökordet tolkas i den aktuella 

databasen, vilket var till hjälp för att se om de hade liknande betydelse i de olika 

databaserna. För att få struktur på sökningen och indexeringssätt togs en bibliotekarie 

till hjälp vid sökningsförfarandet. 
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För att få fram ett bra litteraturval utgick författarna utifrån Boolesk söklogik som är 

en teknik med syfte att bestämma vilket samband de olika sökorden ska ha till 

varandra (Östlundh, 2017). Boolesk sökteknik innefattar förutom AND och OR även 

operatorn NOT vilket inte inkluderades i sökningarna. Att använda NOT skulle kunna 

vara till hjälp för att avgränsa sökningarna från de grupper som inte skulle studeras, 

men uteslöts då relevanta artiklar riskerades att missas. En kombination mellan makar 

och de övriga sökorden skulle också kunna vara till hjälp för att specificera sökningen. 

Till en början användes spouses som ett indexsord samt som fritext i sökningarna. 

Det valdes bort då det resulterade i färre artiklar i sökningen samt uteslöt artiklar utan 

spouses som indexord. För att inkludera studier som belyste tiden efter döden 

användes after death i fritext då det inte fanns indexerat. Kristensson (2014) menar 

att fritextsökningar bör undvikas i så stor utsträckning som möjligt för att undvika att 

få fram irrelevanta artiklar. Dock är det vanligt att kombinera fritext och indexord för 

att öka sökningens känslighet och få fram fler artiklar.�

�

Sökningarna resulterade i ett snävt resultat vilket kan ses som en svaghet. En 

kompletterande sökning gjordes i databasen PubMed där ingen ny eller relevant 

information kunde inhämtas. För att erhålla ett bredare resultat hade sökorden och 

kombinationerna kunnat ses över. Trunkering på sökorden skulle kunna vara till hjälp 

för att få fram ordens alla böjningsformer och därför generera i fler artiklar. Att 

kombinera de använda sökorden med synonymer med hjälp av sökoperatorn OR 

skulle kunna ge en bredare sökning. Även manuella sökningar i de valda studiernas 

referenslistor gjordes. Detta anser Forsberg och Wengström (2015) vara ett sätt att 

hitta fler artiklar som rör problemområdet. I den manuella sökningen hittades en 

återkommande artikel från 2003. Östlundh (2017) anser att litteraturstudier helst ska 

byggas på ny forskning. Det kan därför ses som en svaghet för resultatet att använda 

äldre studier då de resultaten inte nödvändigtvis stämmer överens med nyare 

forskning. Eftersom artikeln var återkommande i nya studier ansågs den vara av 

betydelse för resultatet. Dessutom studerade den en omfattande och relevant 

undersökningsgrupp och var passande för syftet. Detta resulterade i ett tillräckligt 

material då de artiklar som valdes ut speglade det valda fenomenet.  
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8.1.2 Inklusions- och exklusionkriterier samt urval 
Inga exklusionskriterier valdes inför sökningsförfarandet. Kristensson (2014) nämner 

att det kan vara fördelaktigt att utesluta exklusionskriterier för att få fler träffar i 

sökningen och att det endast bör användas om det finns mycket omfattande data. 

Därför uteslöts det för att inte missa relevant data. Det kan vara problematiskt att utgå 

från ett helikopterperspektiv som Friberg (2017a) beskriver då det är lätt att endast 

utifrån titlar och sammanfattningar missa material. Med hänsyn till det här läste 

författarna titlar och sammanfattningar var för sig för att se om samma artiklar valdes 

ut.  
 

8.1.3 Kvalitetsgranskning 
En styrka i kvalitetsgranskningen var att författarna granskade artiklarna var för sig 

vilket minimerade risken att påverkas av varandra. Procentsatsen avgjorde studiernas 

kvalitet men författarna la även vikt på om det var tydligt vad som skulle undersökas, 

om designen var lämplig, om innehållet var rätt strukturerat, om 

undersökningsgruppen var relevant för undersökningen samt om resultatet var 

trovärdigt och besvarade forskningsfrågan. De artiklar som uteslöts vid 

kvalitetsgranskningen var inte relevanta för arbetet och exkluderades inte av 

kvalitetsskäl. Friberg (2017b) nämner kvalitetsgranskning som ett sätt för att få bättre 

förståelse för studierna, men arbetsprocessen hade underlättats om författarna varit 

mer kritiska och sorterat bort de studierna i ett tidigare skede. Åtta artiklar valdes ut 

till analysen då det var dessa som belyste det valda perspektivet. En styrka med 

artiklarna var att de kom från olika länder och därmed ökade överförbarheten. Då 

både väldigt nya och äldre artiklar använts kan också resultatets giltighet valideras.  

 

8.1.4 Analys 
Författarna har intagit ett kritiskt förhållningssätt vid analysen för att undvika att 

påverkas av sin förförståelse. Författarna hade sedan tidigare en uppfattning om hur 

anhörigvårdares situation blev efter att de slutat vårda. För att undvika att påverkas 

av samt medvetandegöra förförståelsen fördes en diskussion under hela arbetsgången. 

I början av analysen lästes artiklarna enskilt av vardera författare ett flertal gånger 

och diskuterade dem sedan för att se om innehållet tolkats likvärdigt. Triangulering 

innebär att fenomenet belyses ur olika perspektiv och kan ses som en styrka (Forsberg 
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& Wengström, 2015). Nyckelfynd i varje artikel urskildes individuellt av författarna. 

för att sedan sammanfatta de olika nyckelfynden gemensamt i ett dokument. Att 

sammanfatta i ett dokument kan ses som en validering för att det väsentliga från varje 

artikel har uppfattats korrekt (Friberg, 2017a). Med hjälp av en översiktstabell blev 

det tydligare vad de olika artiklarna handlade om. Dock kan det ses som en svaghet 

att tabellen är översatt till svenska då ordagrann översättning kan leda till feltolkning. 

Svårigheter uppstod med att formulera tydliga och täckande områden kopplat till vårt 

syfte. Med hjälp utav den teoretiska referensramen fick författarna inspiration till 

passande termer. Trovärdigheten ökar då ett exempel på hur analysprocessen gått till 

redovisas (Kristensson, 2014).  

 

8.2 Resultatdiskussion 
Litteraturöversikten syftade till att belysa livssituationen för de anhörigvårdare som 

vårdat sin bortgångna demenssjuke maka eller make. Analysen resulterade i två 

huvudområden som belyste att släppa taget och att ta sig vidare.  

8.2.1 Känslomässiga reaktioner i samband med förlusten 
En vanlig känsla i samband med förlusten var att anhörigvårdarna upplevde en sorg 

och enligt Meleis (2010c) är sorg en vanlig konsekvens i samband med transition.  

Resultatet visade att sorgen blev lindrigare med tiden och Schulz, Boerner, Shear, 

Zhang & Gitlin (2006) studie nämner att sorgen i de flesta fall är något som försvinner 

spontant. En intressant upptäckt var att de som varit gifta uttryckte starkare sorg än 

andra grupper. Chan, Livingstone, Jones och Sampson (2013) menar på att de som är 

makar löper störst risk för att drabbas av sorg. Relation mellan vårdaren och den sjuke 

hade en betydelse för hur anhörigvårdaren upplevde tiden efter förlusten (Schulz, et. 

al, 2006), detta skulle kunna förklara varför makar upplever mer sorg än andra 

grupper. 

 

Förhållanden innan förlusten hade betydelse för hur intensiv och långvarig sorgen 

blev. De anhörigvårdare som hade haft ett bättre välmående under vårdtiden upplevde 

mindre sorg medan de med depressiva symtom under vårdandet sörjde mer. Schulz 

et. al, (2006) fann att de som fick stöd innan förlusten upplevde mindre sorg efter 

förlusten. Sjuksköterskan är den vårdgivare som tenderar att förbereda personer inför 
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kommande transitioner (Meleis et. al, 2010). Eftersom det har visat sig att det finns 

en korrelation mellan måendet innan och efter förlusten, anser författarna att 

sjuksköterskan får en viktig roll i att identifiera de anhörigvårdare som är i behov av 

stöd och avlastning för att förebygga eventuella komplikationer av vårdandet. 

 

Precis som Almberg, Grafström och Winblad (2000) beskriver visade resultatet att 

anhörigvårdare kan uppleva olika känslor i samband med förlusten. Samtidigt som de 

känner sorg är förlusten även förknippad med känslor av lättnad, inte bara för att de 

var mer avlastade men även för att den demenssjuke slapp lida. Dessa resultat stöds 

av Linderholm och Friedrichsen (2010) som visar på att lättnaden både var relaterad 

till ett mindre ansvar och att den demenssjuke slapp lida. Schumacher och Meleis 

(2010) menar att transitionen till änka/änkeman inte bara är relaterad till negativa 

aspekter och att många upplever en känsla av lättnad istället då den nya tiden ger 

möjlighet för personlig utveckling och att fokusera på sig själv. 

 

Då resultatet har visat att det kan uppstå många olika känslor i samband med förlusten 

anser författarna att det är viktigt att som sjuksköterska göra sig medveten om det här, 

och ha det i beaktning i mötet med en person i transition. Sjuksköterskan bör inta ett 

aktivt förhållningssätt där hen gör sig tillgänglig och tar initiativ till samtal, för att 

erbjuda stöd till den anhöriga. 
 

8.2.2 Hälsopåverkan i samband med förlusten 
Förlusten av rollen som anhörigvårdare kan leda till depression och är vanligt i första 

stadiet av transitionen (Meleis, 2010b; Hattar-Pollara, 2010). Resultatet visar att det 

finns en förändring i depressiva symtom hos den tidigare vårdande maken/makan. I 

de flesta fall minskar depressionen efter förlusten. Enligt en studie av Schulz et. al, 

(2006) var depressionen högre innan förlusten än efter vilket stödjer arbetets resultat. 

Trots att depressionen minskar, finns det även de som är i riskzonen för att utveckla 

depression. Studier har visat att höga nivåer av depression är associerat med lägre 

livskvalitet (Mittleman, Roth, Coon & Haley, 2004) och därför kan det vara 

fördelaktigt att behandla depression hos anhörigvårdare efter förlusten (Schulz et. al, 

2006). Här anser författarna att sjuksköterskan genom ett efterlevandesamtal, som 
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hålls med anhöriga när en person avlider (Socialstyrelsen, 2016), skulle kunna 

identifiera och fånga upp de som är i behov av stöd för depressiva symtom.�

 

Depressionen var högre hos kvinnliga anhörigvårdare vilket stöds av Mittleman et. 

al, (2004) och skulle kunna kopplas till Iavarone et. al (2014) studie som påvisar att 

kvinnor upplever mer börda under själva vårdtiden. Att det finns samband mellan 

faktorer innan bortgången och utfallet efter förlusten stöds i en studie av Schulz et. 

al, (2006). Resultatet indikerade på att de med en positiv upplevelse av vårdandet 

hade mer depressiva symtom efter förlusten än de som sett på vårdandet som stressigt 

och sorgfyllt. Det här stöds av Schulz et. al, (2006) som menar på att det kan bero på 

två faktorer, antingen att förlusten av sin anhöriga innebär en förlust av en 

meningsfull roll i livet, eller att en positiv syn på vårdandet kan reflekteras i det starka 

bandet mellan anhörigvårdaren och den demenssjuke. 
 

Efter vårdandet upplever anhörigvårdare att deras hälsa försämras vilket resulterar i 

fler sjukvårdsbesök. Det här stöds av en studie av Grasel (2002) som påvisat en 

ökning i antal sjukvårdsbesök av före detta anhörigvårdare efter att personen med 

demens antingen avlidit eller flyttat till särskilt boende. Chick och Meleis (2010) 

skriver att hälsorelaterade konsekvenser kan uppstå till följd av en förlust i form av 

fysiska och psykologiska problem och att det kan leda till ett ineffektivt hälso- eller 

hjälpsökande samt utnyttjande av hälsoservice. Att fånga upp anhörigvårdarna innan 

förlusten och behandla depressiva symtom, reducera belastningen samt ge stöd under 

vårdtiden, anser författarnas skulle kunna vara till hjälp för anhörigvårdaren att 

hantera de tillstånd som uppstår efter förlusten. 

 

8.2.3 Strategier för att ta sig vidare 
En viktig del av livssituationen var att kunna acceptera förlusten och fortsätta med 

sitt liv.� För att kunna ta sig vidare och känna välmående belystes vikten av att 

återuppta aktiviteter och sociala nätverk vilket även Larkin (2009) benämner var 

viktiga faktorer för hur livet efter förlusten blev. En del av övergången till 

änka/änkeman innebar att kunna lägga vårdarrollen bakom sig, återuppta tidigare 

aktiviteter och relationer samt anpassa sig till de nya rutinerna. Det här krävdes innan 

det var möjligt att rekonstruera sitt liv efter förlusten (Larkin, 2009). Transitionsteorin 



 

19(28) 
 

innefattar att återuppta tidigare aktiviteter, hitta nya sätt att leva samt finna en mening 

med omständigheterna (Kralik, Visentin & van Loon, 2010).�

�

En annan strategi för att må bättre var att sätta sina egna behov i första hand och rikta 

om det fokus som tidigare legat på omvårdnad för den demenssjuke till sig själv. 

Larkin (2009) fann i sin studie att anhörigvårdare kände sig begränsade under 

vårdtiden och att de inte hade kunnat leva sina egna liv, utöva sina intressen och 

aktiviteter. Här skulle det kunna dras en slutsats att det försvårar att gå vidare efter 

förlusten om personen inte ser över vilka egna behov som finns. Sjuksköterskan skulle 

kunna ha en viktig roll i det här genom att hjälpa den drabbade att identifiera vilka 

behov anhörigvårdaren har även efter förlusten. Chick och Meleis (2010) menar att 

sjuksköterskans mål är att underlätta transitionsprocessen så att den drabbade kan ta 

sig vidare.  

 

8.2.4 Hinder med att ta sig vidare 
De som hade vårdat sin make eller maka hade jämfört med andra svårare att ta sig 

vidare efter förlusten. Som tidigare diskuterats kan det vara kopplat till att makar 

upplever mer sorg. Dock framkom det i en studie av Shanley, Russell, Middleton och 

Simpson-Young (2011) att de anhörigvårdare som varit barn till den avlidna 

demenssjuke hade svårare än makar att ta sig vidare efter förlusten. Detta är 

motsägelsefullt till vad andra studier har visat men kan också grundas i att barnen haft 

ett starkt band till sin förälder som de vårdat.�

�

Anhörigvårdarna upplevde svårigheter att identifiera sig som änka/änkeman i sociala 

kontext och att delta i aktiviteter som var förenat med den avlidne maken eller makan. 

Hoppes och Segal (2010) menar dock att delta i dessa aktiviteter kan vara till hjälp 

för att bibehålla ett band till sin avlidne make eller maka samt ge mening till livet. 

Varför detta tillför en mening tror författarna är kopplat till att det är ett sätt för att 

upprätthålla minnet av relationen till sin make/maka samtidigt som de försöker ta sig 

vidare. En viktig del av transitionsteorin är enligt Schumacher, Jones och Meleis 

(2010) att överkomma svårigheter som transitionen medför för att kunna ta sig vidare. 
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8.2.5 Förändring av rollen 
Trots svårigheter med att ta sig vidare, indikerade resultatet på att anhörigvårdarna 

hade lyckats att identifiera sig med den nya rollen som änka/änkeman. Utifrån 

resultatet är det svårt att säga när anhörigvårdarna hade lyckats identifiera sig med 

rollen. Enligt Schumacher et. al (2010) är transition en process som startar när en 

händelse som kräver förändring inträffar och sträcker sig till att personen slutligen 

känner en stabilitet. Hen har då lyckats finna sig i den nya rollen. Det är individuellt 

hur lång tid processen tar (Schumacher et. al, 2010) och de olika faserna i transitionen 

kan variera och behöver inte komma i ordning (Chick & Meleis, 2010). Även om 

personerna känner att de kunnat identifiera sig med den nya rollen kan de återgå till 

att återigen känna instabilitet i rollen som änka/änkeman. Det här kan kopplas till 

arbetets resultat som påvisade att minnen kunde starta en ny sorg, vilket skulle kunna 

vara en bidragande faktor till att personen återgår till ett instabilt läge i sin transition.  

�

De som förlorat sin demenssjuke make/maka saknade inte bara deras relation utan 

även rollen som vårdare. Det här kan härledas till att rollen var en del av deras identitet 

och att förlusten även innebar en förlust av mening vilket stöds av Larkin (2009). För 

att kunna ta sig vidare var det viktigt att släppa taget om sin tidigare roll och finna en 

ny mening. Det är viktigt att släppa taget om sin vårdarroll för att kunna skapa sig 

själv i en ny kontext (Shanley et. al, 2011) och fortsätta med livet (Almberg et. al, 

2000). Vissa ville inte komma ifrån vårdarrollen och fann då mening genom att hjälpa 

andra vilket Larkin (2009) menar är ett vanligt sätt för att fylla tomrummet efter 

förlusten. 

9 Kliniska implikationer 
Med hjälp av detta resultat ges en förståelse för hur en anhörigvårdare kan må efter 

att ha vårdat en demenssjuk make eller maka. Resultatet blir viktigt då Meleis (2010b) 

menar att sjuksköterskan ofta är närvarande i samband med att personer blir sjuka 

eller dör och är därför i en läglig position för att bedöma vilket stöd de drabbade är i 

behov av i en transition. Resultatet visade att stöd under vårdtiden genererade i ett 

bättre utfall efter förlusten. Även efter vårdtiden kan den anhöriga vara i behov av 

stöd och bör inte glömmas bort. När den sjuke personen avlider upphör 



 

21(28) 
 

anhörigvårdarens kontakt med sjukvården. Idag erbjuds ett efterlevandesamtal till de 

anhöriga. Hur väl efterlevandesamtalet är behjälpligt kan bara personen i fråga 

avgöra. För att säkerställa att anhörigvårdarna får bästa möjliga stöd även efter 

vårdtiden är ett förslag till fortsatt forskning att undersöka anhörigas upplevelse av 

samtalet och upplevda behov av uppföljning. Det här för att se vilka vidare behov det 

finns för att kunna utveckla fortsatt stöd även efter vårdtiden. 

10 Slutsats 
Det finns en korrelation mellan hur anhörigvårdarens livssituation blir efter förlusten 

och hur hen mådde under vårdtiden. I den här bemärkelsen blir sjuksköterskans roll 

viktig, då hen kan identifiera vilket stöd anhörigvårdaren behöver för att utfallet ska 

bli så bra som möjligt efter förlusten. Vårdandet av en demenssjuk kan vara intensivt 

och jobbigt och kan resultera i känslor av lättnad efter förlusten. Trots att transitionen 

är förknippad med lättnad fanns det även en sorg hos de som förlorat sin demenssjuke 

make/maka, och de kan därmed vara i behov av stöd även efter förlusten. 
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Bilaga 1 Sökmatris 

Sökning Söknummer och 
kombinationer 

Begränsningar Antal träffar Utvalda 
artiklar 

S1 MS Caregivers   29,904  
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Bilaga 2 Exempel på analysförfarande 
 

Nyckelfynd  Underområden  Områden 

Sorgen lättade efter döden. Behov att dela sorg. 
Sorgen minskade med tiden. Slutet av sorgen 
varierade mellan personerna. Vissa trodde de 
skulle sörja för evigt. Att de dött vid en hög ålder 
och levt ett långt liv minskade sorgen. Mindre 
stressad efter maken gick bort. För många var 
makens/makans död en lättnad. Lättnaden var 
relaterad till partners mående och deras egna 
emotionella obehag. Makar upplevde mer intensiv 
ensamhet. Inget intresse i att socialisera sig ledde 
till ensamhet. 

Känslomässiga 
reaktioner i 
samband med 
förlusten 

  

Depressionen sjönk efter make/makas död. 
Långsiktiga effekter på hälsan av att vara 
anhörigvårdare. Fortsatt behov av farmakologisk 
behandling för hälsoproblem. Nya hälsorelaterade 
tillstånd i samband med bortgången. Sömnproblem 
som utvecklats under vårdandet försvann inte efter 
förlusten. Mardrömmar, nattlig ångest, svårt att 
somna, tidigt uppvaknande och svårt att sova hela 
natten. 

Hälsopåverkan i 
samband med 
förlusten 

Att 
släppa 
taget 

Svårt att släppa vårdarrollen. Rollen var en del av 
deras identitet. Sökte nya sätt att hjälpa andra. 

Förändring av 
rollen 

  

Minnen kunde påminna om vad de förlorat och 
tillföra ny sorg. Minnen skapade känslor som 
ledsamhet, ilska och rädsla.  

Hinder med att ta 
sig vidare 

  
  
Att ta sig 
vidare 

Efter förlusten fokuserade de på att sätta sig själv i 
fokus. En del av förlusten var att acceptera läget 
och fortsätta med sitt liv. Ta igen för det de inte 
var kapabla till när fokus låg på den demenssjuke. 
Vissa ville återgå till aktiviteter medan andra 
behövde vila. Aktiviteter var viktiga för 
återuppbyggnad av sig själv. Hitta andra aktiviteter 
för att fylla tomrum. 

Strategier för att 
ta sig vidare 
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Bilaga 3 Artikelmartris/översiktstabell 
  

Artikelnummer Författare, 
titel, år, land 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

1 Författare: 
Peacock, S., 
Bayly M., 
Gibson, K., 
Holtslander, 
L., Thompson, 
G. & 
O’Connell, M. 
  
Titel: The 
bereavement 
experience of 
spousal 
caregivers to 
persons with 
dementia: 
Reclaiming 
self 
 
År, Land: 
2018, Canada 

Att beskriva 
upplevelsen av 
förlusten hos makar 
som varit 
anhörigvårdare 
  

Metod: Kvalitativ studie 
med beskrivande tolkning och 
influence av fenomenologin 
 
Deltagare: 10 st  
Inklusionskriterier: ha vårdat sin 
make/maka med demens, > 12 
månader sedan förlusten, ålder 60+.  
 
Mätmetoder: två intervjutillfällen  
 
Analys: Induktiv ansats. Koder 
identifierades för att sedan göra teman 
som lyfte fram viktiga aspekter från 
upplevelsen av förlusten.  

Resultatet belyser tiden efter deras partners död som 
en viktig tid för att återfinna den hen en gång var. 
Samtidigt som dem handskades med inverkan från 
deras tid som vårdgivare och förlusten av deras 
make/maka�
�

 

Medelhög 
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 2 Författare: 
Tweedy, M. P. 
& Guarnaccia, 
A. C. 
 
Titel: Change 
in depression 
os spousal 
caregivers of 
dementia 
patients 
following 
patient’s death 
 
År, Land: 
2008, USA  

Fastställa vilka, om 
några, förändringar i 
depression som 
uppstår hos 
anhörigvårdare som 
vårdat sin 
make/maka med 
demens efter att 
denne avlidit.  

Metod: Longitudinell data från HRS 
 
Deltagare: 87 stycken  
Inklusionskriterier: Vårdat sin 
make/maka diagnostiserad med 
demens, varit gifta i minst tio år, 
medverkat vid slutintervju efter 
make/maka avlidit  
 
Mätmetod: CES-D: användes för att 
mäta anhörigvårdarnas depression.  
 
Analys: Anlays gjordes av kovarianter 
(ACONVA) för att hitta förändringar 
i depression 

Döden hade en signifikant effekt på förändringen av 
anhörigvårdarens depression.  
Anhörigvårdarna upplevde en ökning av depression 
efter att deras make/maka avlidit. Depressionen 
minskade med tiden.  

 Hög 

 3 Författare: 
Crespo, M., 
Piccini, A. T. 
& Bernaldo-
de-Quirós, M. 
 
Titel: When 
the Care Ends: 
Emotional 
State of 
Spanish 
Bereaved 
Caregivers of 

Syfet var att:  
1) utvärdera det 
emotionella 
tillståndet hos 
spanska föredetta 
anhörigvårdare efter 
att den de vårdat 
avlidit. �
2) Analysera vilket 
inflytande 
dödsförhållanden 
haft på 
anhörigvårdarens 

Metod: Kvantiativ ansats 
 
Urval 
Deltagare: 50 stycken (n:16 varit gift 
med den med demens och n:34 hade 
vart barn) Inklusionkriterier: vårdet 
en anhörig med demens, ålder 18+, 
delat boende med den de vårdat, varit 
primärvårdgivare, vårdat >6 
månander, 3-36 månader skulle gått 
sen den demente avled. 
 

1) Deltagarna påvisade en låg nivå av depression och 
sorg.  
2) Dödsförhållanden i sig inte hade ingen betydelse för 
deras mående. Mer intensiv sorg och högre depression 
hos de anhörigvårdare som inte hade möjlighet att säga 
farväl. Ifall make/maka dog någon annanstans än i 
hemmet fick de mer sorg.  

 Hög 
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Persons with 
Dementia 
 

År: 2013, 
Spanien 

nurvarande 
emotioenlla tillstån 

Mätmetoder:  
-BDI-II instrument för att värdera 
depressiva symtom under den senaste 
veckan.�
-TRIG - en skala som är utformad för 
att bedöma tidigare och nuvarande 
förlustrelaterade tankar, känslor och 
beteende.�
  
Analys: något av följande:Cronbach’s 
alpha coefficient, chi-två-test, Mann-
Whitney-U, Icke-parametriskt test 
eller deskriptiv analys t-test 

4   Författare: 
Vlachogianni, 
A., Efthymiou, 
A., 
Potamianou, 
D., Paraskevi, 
S. & Orgeta, 
V. 
 
Titel: Life after 
care: 
phsycological 
adjustment to 
bereavement in 
family carers 
to people with 
dementia 

Undersöka 
huvudsakliga 
psykologiska 
förändringar 
associerade med 
anhörigvårdares 
anpassning till 
förlusten samt “livet 
efter vårdandet” 

 Kvalitativ studie 
Deltagare: 31 anhörigvårdare 
Inklusionskriterier:vårdat en anhörig 
med diagnosen demens enligt DSM-
IV kriterier och slutat vårda när denne 
avlidit.  
 
Frågeformulär/intervjuguide: 
Semistrukturerade djupintervjuer. 
  
Analys: Tematisk analys.  

Många upplevde minskad fysisk trötthet och 
utmattning, lättnad från stress och minskad ångest. 
Majoriteten upplevde minst en positiv aspekt med 
förlusten. De som vårdade en make eller maka 
upplevde större svårigheter att anpassa sig till 
förlusten jämfört med andra deltagare. 

 Hög 



 

4(7) 
 

 
År, land: 2016, 
Grekland 

 5 Författare: 
Romero, M. 
M., Ott, C. H. 
& Kelber, S. T. 
 
Titel: 
Predictors of 
Grief in 
Bereaved 
Family 
Caregivers of 
Person’s With 
Alzheimer’s 
Disease: A 
Prospective 
Study 
 

År, land: 2014, 
USA 

Identifiera faktorer 
hos anhörigvårdare 
till en person med 
Alzheimers, innan 
deras död som 
kunde förutse högre 
nivåer av sorg efter 
förlusten 

Metod: Longtidunell studie, 
baserat på en tidigare studie av Ott, C. 
 
Deltagare: 66 stycken (29 var makar, 
resterande barn) 
Inklusionskirterier: den de vårdat med 
demens skulle ha avlidit.�
�

 
Mätmetoder: Sociodemografiskt: för 
att mäta demografisk data samt hälsa.�
- MMCGI-SF användes för att mäta 
sorg innan förlusten�
- ICG-R antogs för att mäta sorg efter 
förlusten�
- CES-D för att mäta depressiva 
symtom både innan och efter döden.�
- PSOM för att bedöma 
sinnestillståndet både pre och post.�
- BC för att identifiera 
copingstrategier�
- Social support: frågor om stöd 
 
Analys: 
Deskriptiv statistik, 
Wilcoxon signed rank test, Bivariate 

Högre nivåer av både depression och sorg innan den 
demenssjukes död var associerat med högre nivåer av 
sorg efter deras död. Positiv sinnesstämning, 
copingstrategier och socialt stöd hade ingen påverkan 
på sorgen efter döden. Mer än en tredjedel uppgav 
sämre hälsa efter förlusten. 
Resultatet påvisade att de som vårdat en anhörig med 
demens och känt mycket sorg under tiden riskerar att 
utveckla en ökad sorg efter att den demenssjuke gått 
bort. 

Hög  
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correlations, hierarkisk linjär 
regression 

 6 Författare: 
Corey, K. L. & 
McCurry, M. 
K. 
 
Titel: When 
caregiving 
ends: the 
experience of 
former family 
caregivers of 
people with 
dementia 
 
År, land: 2018, 
England 

Undersöka före 
detta 
anhörigvårdares 
hälsa och beskriva 
deras upplevelser 
efter vårdtagaren 
med demens avlidit 

Metod: Kvalitativ studie  
 
Deltagare: 8 st (5 makar, 2 barn, 1 
partner) Inklusionskriterier: >18år, 
engelsktalande, primärvårdgivare åt 
en person med demens som avlidit.  
 
Frågeformulär/intervjuguide: Semi-
strukturerade intervjuer. 
 
Analys: Kvalitativ innehållsanalys  

Studien visar att det kan finnas långsiktiga effekter av 
att vara anhörigvårdande gällande en förändring på 
hälsa och välmående. En stor del av anhörigvårdarna 
identifierade sig med rollen som vårdare och var 
därför tvungna att lära sig leva igen och hitta ny 
livsmening. 
 

 Hög 

 7 Författare: 
Mattock, S. & 
McIntyre, A. 
 
Titel:Exploring 
the role of 
occupation 
for spouse-
carers before 
and after 

Undersöka om 
sysselsättning 
underlättade 
övergången till 
änka/änkeman efter 
att ha vårdat sin 
make/maka med 
demens. 

Metod: Kvalitativ metod  
 
Deltagare: 9 stycken 
 
Inklusionskriterier: Änkor/änkeman, 
vårdat sin make/maka med demens, 
 
Mätmetoder/intervjuguide/förfarande: 
Semi-strukturerade intervjuer antogs, 
där deltagarna fick beskriva sina 

För att ta sig igenom förlusten ansåg deltagarna att det 
var viktigt att upprätthålla de aktiviteter de tidigare 
haft. Vissa upplevde svårigheter med detta men alla 
deltagare ansåg att det lyckats göra en lyckad 
övergång från vårdarrollen �
�
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the death of a 
spouse with 
dementia 
 
År, land: 2016, 
England 

upplevelser utifrån det tema som 
forskarna tog upp 
 
Analys: Fenomenologiska inslag där 
template analysis (TA) användes, som 
tillåter användning av fördefinerade 
teman.  

8 Författare: 
Schulz, R., 
Mendelsohn, 
A. B., Haley, 
W. E., 
Mahoney, D., 
Allen, R. S., 
Zhang, S., 
Thompson, L. 
& Belle, S. H. 
 
Titel: End-of-
life-care and 
the effects of 
bereavement 
on family 
caregivers of 
persons with 
dementia 
 
År, land: 2003, 
USA 

Syftet med studien 
var 1) att beskriva 
anhörigvårdares 
erfarenhet av att 
vårda en 
familjemedlem med 
demens i hemmet 
under året innan 
dennes död och 2) 
att karaktärisera 
korttids- och 
långtidseffekter av 
förlusten efter att ha 
vårdat i hemmet 

Metod: Kvalitativ och kvantitativ data 
togs från REACH studien 
 
Deltagare: 217 deltagare (108 makar 
och 109 vuxna barn). 
Inklusionskriterier:varit 
anhörigvårdare åt en make/maka eller 
förälder med demens. 
Mätmetoder: 
Öppna frågor, CES-D användes för 
depressiva symtom, checklista för 
minnes- och beteendeproblem 
användes för att mäta bördan 
 
Analys: Deskriptiv statistik, Wilcoxon 
signed rank test, mixed models, 
symmetric covariance 
 

Hälften av anhörigvårdarna rapporterade att de 
spenderade nästan 46 timmar i veckan med att vårda 
den demenssjuke. Mer än hälften ansåg sig vara “i 
tjänst” 24 timmar om dygnet. De upplevde depressiva 
symtom under tiden för vårdandet men dessa 
minskade successivt efter att den demenssjuke avlidit. 
72% upplevde att de var lättade efter att den anhöriga 
avlidit.  

Hög 
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