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Abstrakt 

Bakgrund: Demens är ett en sjukdom i hjärnan som leder till en dysfunktion i 

minnet, tänkande, orienteringen, förståelse, beräknande, inlärningskapaciteten, 

språket och omdömet. Än så länge finns inget botemedel för demenssjukdom och 

andelen som insjuknar i sjukdomen ökar. Många med demenssjukdom bor hemma 

och vårdas av anhöriga, vilket kan vara ansträngande för anhörigvårdaren. 
 

Syfte: Belysa anhörigvårdarens erfarenheter av att leva tillsammans med en partner 

som har demenssjukdom. 

 

Metod: Metoden utgörs av en litteraturöversikt där studiens artiklar är valda från 

Cinahl och PubMed. Efter kvalitégranskningen valdes 8 artiklar ut för att 

analyseras.  

 

Resultat: Resultatet gav tre teman. Första temat, förändrade roller, tog upp hur livet 

hade förändrats för anhörigvårdarna och hur de hanterade detta. Andra temat, 

sociala relationer, diskuterade anhörigvårdarnas förlorade sociala kontakt till sin 

partner och omvärlden. Tredje temat, behovet av stöd, tog upp vad för slags stöd 

som anhörigvårdarna ville ha och om de fick det.  

 

Slutsats: Anhörigvårdarna var i stor grad tvungna att anpassa sitt liv efter sin 

demenssjuke partner. De kände sig isolerade och i ett stort behov av stöd. 

Sjukvården behöver bli mer medveten om svårigheterna som anhörigvårdarna går 

igenom för att kunna möta deras erfarenheter och ge dem det stöd de behöver.    

 

 

Nyckelord 
Demens, anhörigvårdare, erfarenheter 

 

 

Tack 
Ett stort tack till Lise-Lotte Gunnarsson, för din vägledning och stöd genom arbetets 

gång. 
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1 Inledning  
”Tills döden skiljer oss åt” är ett löfte vanligt givet vid giftermål. Hur känns det då 

att skiljas åt emotionellt medan man är fysiskt tillsammans? När relationen 

karaktäriseras av ett ensidigt vårdande snarare än ett gemensamt engagemang?   

 

Demens är ett en sjukdom i hjärnan som leder till bland annat en dysfunktion i 

minnet, tänkandet, förståelsen, språket och omdömet (World Health Organization 

[WHO], 2012). När en person insjuknar i en demenssjukdom påverkas även de 

anhöriga. Vårdandet av en närstående med demenssjukdom kan leda till att de 

anhöriga försummar sina egna behov för att ständigt finnas tillgängliga och redo att 

hjälpa till den demenssjuke (Socialstyrelsen, 2017b). Anhörigvårdare definieras 

enligt Socialstyrelsen (2018) som ”en person som vårdar närstående som är 

långvarigt sjuk, äldre eller har funktionsnedsättning.” Det är svårt att säga vart 

gränsen går mellan att vara en anhörig och anhörigvårdare. Anhöriga ser sig själva 

ofta inte som anhörigvårdare eftersom de har en relation till den dom vårdar och 

därför ser det som en självklarhet att ta hand om sin familjemedlem. Efter föräldrar 

är partners den vanligaste anhörigvårdaren i Sverige (Nationellt Kompetenscentrum 

Anhöriga [NKA], 2014). På grund av hur vanligt det är att som partner att vara en 

anhörigvårdare och problematiken som kommer med rollen, har vi valt att fokusera 

på dem, det vill säga personer som är gifta eller i ett samboförhållande med 

personen med demenssjukdom, som är anhörigvårdare i denna studie och vill belysa 

deras erfarenheter. 

 

2 Bakgrund 
 

2.1 Demens, epidemiologi 

Ungefär 35,6 miljoner människor levde med demenssjukdom i hela världen år 2010. 

Denna siffran uppskattas öka till 65,7 miljoner 2030 och 115,4 miljoner människor 

år 2050 (Prince et al., 2012). Det finns idag cirka 160 000 personer med 

demenssjukdom i Sverige och antalet förväntas att nästan dubblas till år 2050. I 
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Sverige insjuknar cirka 24 000 personer i demenssjukdom varje år.  

(Socialstyrelsen, 2017a). 

 

Vid demenssjukdom kan en rad sekundära symptom uppträda. Dessa brukar 

sammanföras under beteckningen beteendemässiga och psykiska symtom vid 

demenssjukdom, BPSD. Hur dessa symptom ser ut kan variera och anledningen till 

dom kan bero på olika saker, som att personen med demenssjukdom saknar 

förmågan att bearbeta information korrekt. Detta kan leda till vanföreställningar, 

hallucinationer och aggressivitet. BPSD är inte bara väldigt plågsamt för den 

demenssjuke, utan även för de anhöriga (Socialstyrelsen, 2017a).  

 

När en person drabbas av demenssjukdom leder det till en dysfunktion i minnet, 

tänkandet, orienteringen, förståelsen, beräkningen, inlärningskapaciteten, språket 

och omdömet. Detta följs oftast av nedsättning i känslomässig kontroll, socialt 

beteende och motivation. Demens är en sjukdom i hjärnan av antingen kronisk eller 

progressiv karaktär. Den vanligaste formen av demenssjukdom är Alzheimers som 

drabbar cirka 60–70 procent enligt WHO (2012). Tidiga symptom på Alzheimers 

demens är minnesproblem och förändrad uppfattning av tiden. Det kan dessutom 

vara svårt att förstå sammanhang samt att finna ord för det man vill uttrycka. Även 

känslor som orolighet, nedstämdhet och initiativlöshet är vanligt (Tuominen, 2017). 

Andra demenssjukdomar är vaskulär, Lewy Body och frontallobsdemens (WHO, 

2012). 

 

Ännu finns inget botemedel för demenssjukdom (WHO, 2012).  

Risken att insjukna i demenssjukdom ökar med åldern. Att drabbas av en 

demenssjukdom under 65 års ålder är ovanligt. Av alla över 65 års ålder har cirka 

åtta procent en demenssjukdom och vid 90 års ålder eller äldre har nästan hälften en 

demenssjukdom. Den förväntade medellivslängden idag i Sverige är cirka 81 år för 

män och 84 år för kvinnor (Socialstyrelsen, 2017a). 
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2.2 Demensvårdens påverkan på samhället 

Samhällskostnaden för demenssjukdom är mycket hög. År 2012 låg den 

sammanlagda kostnaden i Sverige på 62,9 miljarder för vårdandet av demenssjuka. 

Även att antalet personer med demenssjukdom har ökat har kostnaden per person 

med demenssjukdom gått ner sedan år 2000. Främsta anledningen till 

kostnadssänkningen är att antalet personer med demenssjukdom som bor i särskilt 

boende har minskat, från omkring 56 procent år 2000 till cirka 42 procent år 2012. 

År 2012 uppskattades ungefär 92,000 personer med demenssjukdom bo kvar i 

hemmet (Wimo, et al. 2016).  

 

Väntetiden till särskilt boende ökade med sju dagar mellan åren 2013 och 2016. År 

2015 minskade antal personer som fick vård på särskilt boende med 2000 personer 

(Socialstyrelsen, 2017c). Den här trenden, att antalet som får vård på särskilt boende 

minskar, går att se flera år tillbaka. I Sverige mellan åren 1980 och 2002 minskade 

antalet av människor över 80 års ålder som fick vård på olika sorters särskilt boende 

från 28 procent till cirka 20 procent (Socialstyrelsen, 2017a). En anledning till den 

här skillnaden är den förbättrade hälsan hos äldre. En annan förklaring är 

neddragning av omsorgstjänsten vilket speglar det restriktiva offentliga ansvaret. På 

grund utav landstingets och kommunens svårigheter i att finansiera vården så sker 

en ökning av vård i hemmet och ett skifte av ansvar från staten till familjen. Det 

uppskattas att närstående idag står för cirka 75 procent av all äldreomsorg i Sverige 

(Socialstyrelsen, 2017a). 

 

2.3 Anhörigas roll 

Som anhörig kan många arbetsuppgifter tillkomma, som skötsel av hus och hem, 

inköp av varor, sköta ekonomin och hålla kontakt med vårdpersonal och andra 

myndigheter. Det kan även handla mer om personlig omsorg, som att hjälpa till med 

hygien och medicinering (NKA, 2014). När en person insjuknar i demenssjukdom 

påverkas de anhöriga i stor grad. Ifall en person med demenssjukdom ska ha 

möjlighet till ett bra liv i sitt hem behövs i många fall stöd från anhöriga, såsom vid 

måltider och toalettbesök (Socialstyrelsen, 2017b). 
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Att vårda är en naturlig del i mellanmänskliga relationer. När vårdandet blir en 

dominant del i förhållandet kan det dock leda till ökad stress hos anhörigvårdaren 

(Simpson & Carter, 2013). Dessa stressfaktorer kan vara fysiska, emotionella och 

ekonomiska (WHO, 2012). Vårdandet av en person med demenssjukdom kan pågå i 

flera år. Som anhörigvårdare kan dagliga känslor av ilska och frustration ansamlas 

och till slut leda till dålig hälsa (López, Romero-Moreno, Márquez-González & 

Losada, 2015). Därför kan anhörigvårdare till personer med demenssjukdom själv 

behöva stöd för att hantera sin relation till den demenssjuke personen 

(Socialstyrelsen, 2017b). 

 

3 Teoretisk Referensram 

Familjefokuserad omvårdnad delas upp i två delar enligt Benzein, Hagberg och 

Saveman (2017c) där den ena delen utgörs av familjecentrerad omvårdnad. Teorin 

bakom är att se familjen som ett system det vill säga att samtliga medlemmar utgör 

sin del som tillsammans bildar ett familjesystem. Det andra typen av omvårdnads 

fokus är familjerelaterad omvårdnad där patienten eller den närstående sätts i 

centrum. Båda dessa typer av familjeomvårdnadsperspektiv skall ses som två delar 

av en helhet där den som är mest adekvat för patienten bör väljas beroende på 

situationen. I denna litteraturstudie kommer båda delarna användas för att skapa en 

helhet i det systemet som den demenssjuke och den vårdgivande partnern skapar 

tillsammans. Detta för att belysa deras roll gentemot varandra och hur de påverkar 

varandra som ett system.  

Basen för familjefokuserad omvårdnad är ett systemiskt förhållningssätt. Ett sådant 

förhållningssätt utgår ifrån uppfattningen att mänskliga relationer liknar ett system 

där alla delar påverkar varandra samt att helheten är mer än delarna. Detta innebär 

att en förändring i en del av systemet även påverkar de andra delarna. Det 

systematiska förhållningssättet förflyttar fokuset från individen till gruppen, samt 

från enbart symptom och diagnos till inkluderandet av individens och familjens 

upplevelse av hälsa (Benzein et al., 2017b). Även sjuksköterskan blir en del av 
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systemet när hon går in i ett möte med en eller flera personer (Benzein et al., 

2017a). 

 

4 Problemformulering 

Demenssjukdom är en sjukdom vars prevalens stiger med den ökande befolkningens 

medelålder. I Sverige insjuknar cirka 24 000 personer i demenssjukdom varje år. 

Antalet demenssjuka som får vård på särskilt boende minskar och vårdas i det egna 

hemmet istället. Det leder till att anhöriga får allt större ansvar över vården. 

Anhörigvårdaren kan i denna situationen uppleva stress, på grund av ökat ansvar för 

sin partner. Det innebär att även den anhöriga kan behöva stöd i den här situationen. 

Genom att belysa anhörigas erfarenheter av att leva med en partner som drabbats av 

demenssjukdom, kan sjuksköterskor ge det stöd som både den demenssjuke och den 

anhörige behöver. 

 

5 Syfte 

Syftet är att belysa anhörigvårdarens erfarenheter av att leva tillsammans med en 

partner som har demenssjukdom. 

 

6 Metod 

Det här är en litteraturöversikt som utförts enligt Fribergs (2017a) beskrivning. En 

litteraturöversikt kan ge en kartläggning över ett kunskapsområde eller ett problem i 

sjuksköterskans verksamhetsområde genom att utforska befintlig forskning (Friberg, 

2017a). Med hjälp av den detaljerade kunskapen som tas emot kan konsekvenser för 

det praktiska omvårdnadsarbetet pekas ut (Segesten, 2017). En litteraturöversikt 

bedömdes som en lämplig metod då en överblick och sammanställning över ett 

begränsat forskningsområde skulle skapas. 

 

En litteraturöversikt gjordes där ingen avgränsning gjordes till val av antingen 

kvalitativa eller kvantitativa artiklar. Därefter analyserades artiklarna utifrån ett 

strukturerat arbetssätt och ett nytt resultat skapades samt en ny förståelse för ämnet. 
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6.1 Datainsamling 

För att finna relevanta vetenskapliga artiklar användes databaserna Cinahl och 

PubMed. Ämnesord användes i både Cinahl och PubMed för att få artiklar med hög 

relevans för arbetet. Sökorden i Cinahl som användes var Dementia, Alzheimer’s 

Disease, Experience, Partner or Spouse* och Care* i en kombination med 

avgränsningarna Peer-Review samt att artiklarna ej fick vara över 10 år gamla. 

Sökning 11 i Cinahl gav mest relevans för studien, där 7 artiklar valdes ut för vidare 

granskning. I PubMed användes liknande sökord men även med Ämnesords termen 

[MeSH]. I PubMed gav sökning 8 mest relevans för, där två artiklar valdes ut. 

Sökningarna och sökvägar som användes för Cinahl och PubMed kan ses i bilaga 1 

och bilaga 2. 

 

6.2  Urval 

Flera inklusions och exklusions kriterier ansågs rimliga. Inklusionskriterierna var att 

målgruppen var anhörigvårdare till partners med demenssjukdom och att 

anhörigvårdaren och partnern bodde ihop. Exklusionskriteriet var att den 

demenssjuke vårdas på särskilt boende eller i slutenvården.  

 

Därefter lästes studierna med ett helikopterperspektiv vilket är beskriven i Friberg 

(2017a) som ett sätt att få ett helhetsgrepp på de studier som blev resultatet av en 

litteratursökning. Abstrakten på artiklarna läses med ett kritiskt öga för att få en 

översiktbild och se karaktären av studierna i relation till vårt syfte. Efter att studien 

använt helikopterperspektivet efter lämpliga sökningsvägar, valdes nio relevanta 

artiklar ut för kvalitetsgranskning. 

 

6.3 Kvalitetsgranskning 

När artiklar hade valts efter datainsamlingen var det dags att granska kvaliteten på 

dem för att avgöra huruvida de kunde inkluderas eller skulle exkluderas i studien i 

enlighet med Friberg (2017a). Vid kvalitetsgranskningen av artiklarna i denna 

studien användes granskningsfrågor från Carlsson och Eiman (2003) som 

bedömningsinstrument. En granskningsmall användes för kvalitativ metod och en 



 

7(29) 

 

för kvantitativ metod, se Bilaga 3 och 4. Båda granskningsmallarna hade ett 

poängsystem där 45 poäng var max. Poängen räknades ut efter en kritisk granskning 

av artikeln utifrån frågorna. Vid 80% eller mer av fullpoäng fick artikeln Grad I, vid 

70% eller mer Grad II och över 60% Grad III. Efter kvalitetsgranskningen 

inkluderades åtta artiklar ut av de nio som hade valts ut av datainsamlingen och en 

artikel exkluderades. Artikeln exkluderades då kvaliteten ansågs för låg, då den var 

under Grad III. 

 

6.4 Analysprocessen 

Åtta stycken artiklar gick vidare till analysprocessen. Analysprocessen har utgått 

ifrån vad som står beskrivet i Friberg (2017a). Först läste författarna till den här 

studien de utvalda artiklarna flera gånger för att få en god förståelse över vad de 

innehöll. En sammanfattning och nyckelfynd funna i varje artikel dokumenterades 

enskilt av båda författarna.  Artiklarna sammanställdes därefter i en översiktstabell 

där deras syfte, metod, resultat och kvalitetsgranskningens resultat togs med, se 

Bilaga 5.  

Författarna diskuterade efteråt de utvalda artiklarna sinsemellan för att dela tankar, 

uppfattningar och anteckningar med varandra. Likheter och skillnader i de olika 

studiernas teoretiska utgångspunkter, metodologiska tillvägagångssätt, 

analysgången och syften identifierades. Därefter identifierades skillnader och 

likheter i studiernas resultat. För att skapa en ny helhet, grupperades dessa 

nyckelfynd som kom fram och liknade varandra i karaktär. De lades under lämpliga 

subteman som klassades till tre olika teman därefter. Dessa teman och subteman 

utgjorde grunden för resultatet, se tabell 1. 

 

 

 

 



 

8(29) 

 

6.4.1 Tabell 1 Exempel ur Analysprocessen 

Nyckelfynd Subtema Tema 

Ta sig an nya roller. Ny identitet. En lärandeprocess. Ökat ansvar och ökad börda. 

Ofrivilliga arbetsuppgifter. Anpassa sin tid och förmågor efter partner. Ett sätt att 

visa hängivenhet och kärlek.  

Från partner till 

anhörigvårdare. 

Förändrade roller 

Gör hushållssysslor tillsammans. Uppmuntrar självständighet och autonomi hos 
den demenssjuke. Underlättar sysslor för demenssjuke. Samarbeta med sysslor. 

Omorganisera arbetsuppgifter.  

Anpassa aktiviteter. Förändrade roller 

Se vårdandet som ett jobb. Tar en stund för egen tid. Acceptera och leva i nuet. 
Förneka och ignorera ångest samt oro inför framtiden.  Hitta hobbys. Engagemang 

till partner som motivation.  

Hanteringsstrategier. Förändrade roller 

Klarar ej av att vara de värdar de brukade vara. Avundsjuka jämtemot vänner. 

Partner klarar ej av samma sociala umgänge. Mycket tid hemma leder till minskad 
social kontakt. Vågar ej lämna den demenssjuke ensam. Reduktion av social och 

kroppskontakt. Förlorade delade aktiviteter. Känsla av separation. Ökat beroende. 

Känsla av ensamhet.  

Förlorad social 

kontakt. 

Sociala relationer 

Kan ej dela med sig av sorgliga känslor. Anser att det är sitt ansvar som partner att 

vårda men anser sig inte göra ett tillräckligt bra jobb. Dåligt samvete över att 

behöva tid för sig själv och lämna partner. Rädsla inför framtiden, att behöva sätta 
partner på ett äldreboende. Kan ej dela med sig av upplevelser. Inga meningsfulla 

konversationer med partner. Har envägskommunikation, är som att prata med sig 

själv. 

Samhörighet till sin 

partner. 

Sociala relationer 

Fick ej tillräcklig information. Information underlättar vårdandet, förstår 
sjukdomen och partners beteende bättre.  

Vikten av 
information. 

Behovet av stöd 

Förnekar behovet av professionellt stöd. Anser att andra förtjänar stöd mer än en 

själv. Blir nekad professionellt stöd när man har sökt hjälp. Familjestöd är viktigt.  

Olika former av 

stöd.  

Behovet av stöd 

 

7 Forskningsetiska aspekter 

De etiska aspekterna i varje utvald artikel granskades för att undvika att individer 

skadats, sårats eller utnyttjats på något sätt i enlighet med Helsingforsdeklarationen 

(2013). Alla utvalda artiklar beskrev etiska ställningstagande och var godkända av 

etisk kommitté. I datainsamlingen valdes inte några artiklar bort på grund av 

subjektiva åsikter. Författarna har strävat efter att inte förvränga resultatet i 

analysprocessen. Studien har strävat mot att bidra på en samhällsnivå och för 

sjuksköterskeprofessionen. Genom att ta reda på erfarenheterna hos anhörigvårdarna 

kan en ny syn ges på deras situation och ny kunskap kan leda till nya möjligheter för 

samhället och sjuksköterskeprofessionen. Enligt Kjellström (2017) är det viktigt att 

undersöka något av betydelse för att etiskt motivera att studien utförs. 
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8 Resultat 

Tabell 2 Teman och Subteman 
Förändrade roller Sociala relationer Behovet av stöd 

Från partner till 

anhörigvårdare. 

Förlorad social kontakt. Vikten av information. 

Anpassa aktiviteter. Samhörighet till sin 

partner. 

Olika former av stöd. 

Hanteringsstrategier.   

 

8.1 Tema 1: Förändrade Roller 

 
8.1.1 Från partner till anhörigvårdare 

I takt med att den demenssjukes personlighet förändrades på grund av 

demenssjukdomen, förändrades rollen från partner, till anhörigvårdare (Meyer, Mc 

Cullough & Berggren, 2016). Vårdandet av en partner med demenssjukdom 

beskrevs av anhörigvårdare som en konstant inlärningsprocess (Lin, Macmillan, & 

Brown, 2012). I denna process förändrades strukturen i deras förhållande då båda 

parters föregående roller förändrades. Anhörigvårdarna tog upp nya roller medan 

personen med demenssjukdom gav upp roller (Merrick, Camic, & O’Shaughnessy, 

2016).  

Anhörigvårdaren var nu tvungna att anpassa sin tid och sina förmågor för att kunna 

ta hand om sin partner 24 timmar per dygn. Partnern med demenssjukdom behövde 

bland annat hjälp med hygien, gå på toa och byta om. Nätterna beskrevs som värst 

eftersom anhörigvårdarens stora behov av sömn stördes vilket i sin tur reducerade 

deras ork att vårda sin partner (Meyer et al., 2016). Ansvaret som kom genom att bli 

anhörigvårdare upplevdes överväldigande för många. Det var ett ansvar som täckte 

många områden, inte bara att ge vård och fysiskt stöd, utan även att hålla partners 

liv så stressfritt som möjligt och minska den påverkan som den kognitiva svikten 

hade på deras självuppfattning (O'Shaughnessy, Lee, & Lintern, 2010). Ansvaret för 

planering och beslutstagande föll även på anhörigvårdarens axlar (Meyer et al., 

2016). Anhörigvårdarna beskrev en ökad arbetsbelastning, då de både behövde 

assistera partnern i aktiviteter och hushållssysslor. Dessa inkluderade bland annat att 

betala räkningar och handla mat. Anhörigvårdare uttryckte även frustration över 
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ofrivilliga sysslor som blev påtvingade dom, som att gå till apoteket (Vikström, 

Josephsson, Stigsdotter-Neely, & Nygård, 2008).  

Trots många dåliga erfarenheter och känslor fanns det anhörigvårdare som upplevde 

positiva aspekter av att vårda. Vissa såg vårdandet som ett sätt att utrycka kärlek 

och hängivenhet. Några upplevde även känslor av stolthet över sig själva över det 

som de hade lärt sig i den lärande processen, som matlagning och hushållssysslor 

(Hellström, Håkanson, Eriksson & Sandberg, 2017).  

8.1.2  Anpassning av aktiviteter  

Många anhörigvårdare var oroliga över det minskade initiativet hos deras partner 

som kom med demenssjukdomen. Anhörigvårdare balanserade mellan två strategier: 

att hantera alla vardagssysslor själva och att uppmuntra till initiativ och 

ansträngningar hos partnern (Vikström et al., 2008). Vissa anhörigvårdare anpassade 

nivån på stödet de gav till sina partner på ett sätt som reflekterade de varierande 

förmågor och funktioner hos partnern med demenssjukdom. Genom att 

anhörigvårdaren erkände och uppmuntrade partnerns kvarstående förmågor kunde 

partnern med demenssjukdomen fortsätta vara delaktig i parets vardagsliv (Merrick 

et al., 2016). 

Ett sätt för partnern att vara delaktig i aktiviteter, var genom samarbete i utföringen 

av uppgiften. Det här samarbetet kunde se olika ut. Vissa par arbetade på samma 

uppgift samtidigt medan andra par delade upp uppgifterna men gjorde dem sida vid 

sida (Vikström et al., 2008). För att klara av ansvaret över sina nya arbetsuppgifter 

omorganiserade vissa anhörigvårdare vissa uppgifter, som matlagning och städning. 

Det blev inte precis som förr men ändå på ett sätt som de var nöjda med. De köpte 

mer halvfabrikat och snabbmat än förr på grund utav situationen (Hellström et al., 

2017). 

I kontrast till att uppmuntra initiativ hos sina partners så beskrev anhörigvårdarna att 

de tog över alla hushållssysslor i hemmet för att undvika konflikter i hemmet. De 

här anhörigvårdarna betonade vikten av ett bra socialt klimat hellre än att göra den 

demenssjuka partnern upprörd, vilket kunde ha inträffat om denne misslyckats med 

en aktivitet (Vikström et al., 2008).  
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8.1.3 Hanteringsstrategier 

I början kunde anhörigvårdarna behålla en distans till vårdandet och se det som ett 

jobb. Det var nödvändigt för att separera de emotionella banden särskilt när de 

hanterade kroppsrelaterade uppgifter. En strategi för att hålla känslorna borta var att 

fokusera på de praktiska aspekterna (Hellström et al., 2017). Under progressionen 

av demenssjukdomen uttryckte anhörigvårdarna känslor av maktlöshet och brist på 

kontroll. De sökte dagligen bekräftelse av sina upplevelser för att hitta strategier för 

att kunna hantera deras ångest och rädsla (O'Shaughnessy et al., 2010). Många 

anhörigvårdare beskrev att de kom till en punkt där de inte kunde hantera livet en 

enda minut längre. För att kunna hantera förändringen i vardagslivet försökte 

anhörigvårdarna hitta aktiviteter och hobbys på de dagar deras partner var på 

dagvård eller kortvårdsinstitution (Meyer et al., 2016).  

 

Anhörigvårdare svängde mellan acceptans, rädsla och osäkerhet över vad framtiden. 

Det fanns en stor osäkerhet över hur länge deras partner skulle behöva lida av deras 

sjukdom och rädsla över att behöva leva igenom sjukdomen tillsammans. Rädslan 

inför framtiden hanterades genom att förnekelse samt av acceptans och leva i nuet 

(O'Shaughnessy et al., 2010).  

 

Anhörigvårdare uttryckte att deras uppfattning om kärlek och engagemang till deras 

partner gjorde att de kunde möta svåra livserfarenheter som demenssjukdom. Om 

anhörigvårdaren uppfattade kvaliteten av relationen som hög innan 

demenssjukdomen underlättade det övergången från partner till vårdare (Lin et al., 

2012; Merrick et al., 2016).  

Sammanfattning: I och med den förändrande rollen, att bli en anhörigvårdare, kom 

ett ökat ansvar och en ökad belastning. Anhörigvårdarna var tvungna att anpassa 

sina liv efter demenssjukdomen hos sin partner.  Nätterna beskrevs som värst då den 

störda sömnen hos anhörigvårdarna gav en orkeslöshet i att vårda om dagarna. Trots 

detta uttryckte vissa anhörigvårdare vårdandet som ett sätt att visa kärlek och 

hängivenhet till sin partner.  



 

12(29) 

 

Vissa anhörigvårdare utförde alla arbetsuppgifter i hemmet själva medan andra att 

uppmuntrade sin partner att hjälpa till. Olika strategier utvecklades hos 

anhörigvårdaren för att kunna hantera sin nya situation. Anhörigvårdare beskrev att 

de svängde mellan acceptans, rädsla och osäkerhet inför framtiden. Bekräftelse av 

sina upplevelser söktes av anhörigvårdarna från omgivningen för att hantera sina 

känslor av ångest och rädsla. Anhörigvårdarna uttryckte att deras kärlek och 

engagemang till sin partner gjorde att dem kunde möta de svåra 

levnadssituationerna som demenssjukdomen. 

8.2 Tema 2: Sociala Relationer 

 
8.2.1 Förlorad social kontakt 

Gradvis som demenssjukdomen förvärrades, ökade beroendet till anhörigvårdaren 

från den demenssjuke partnern. Det uppfattades som en börda hos de flesta 

anhörigvårdare (O'Shaughnessy et al., 2010; Vikström et al., 2008).  

 

Många indikerade ett dilemma – frustration över att vara oförmögna att lämna sin 

partner och få egen tid, vilket i sin tur påverkade humöret och var negativt för 

partnern med demenssjukdom (Vikström et al., 2008).  

 

Många anhörigvårdare kände sig isolerade från sina vänner och samhället eftersom 

de inte vågade lämna sina partners ensamma hemma. De hade inget socialt liv och 

längtade efter att möta vänner och åka på resor. Social isolering, känslor av 

ensamhet och en minskning av social samvaro och kroppskontakt var framträdande i 

många anhörigas berättelser (Hellström et al., 2017; Meyer et al., 2016; Vikström et 

al., 2008). Även om många anhörigvårdare ansåg att de många ärenden de var 

tvungna att göra var ansträngande, nämnde de att mötet med andra, även bara 

kassören i affären, gav en välkommen paus från det isolerade liv de hade i hemmet 

med deras partner (Vikström et al., 2008).  
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Nästan alla anhörigvårdare hade svårigheter att hålla kontakten med sina vänner. 

Vissa slutade bjuda in vänner till middagar eftersom de kände sig oförmögna att 

laga mat och bete sig som de värdar de brukade vara. Vissa kände även att möten 

med vänner som var friskare och lyckligare än de själva ledde till blandade känslor: 

glädje över att träffa dom men också avund över att dem var aktiva och välmående 

(Vikström et al., 2008). Anhörigvårdarna beskrev att de hade accepterat att deras 

sociala samvaro hade minskat, detta på grund utav oro för sin partner (Eriksson, 

Sandberg & Hellström, 2013; Vikström et al., 2008). 

 

8.2.2 Samhörighet till sin partner 

Anhörigvårdarna beskrev det som omöjligt att ha en meningsfull konversation med 

sin partner eftersom det inte längre fanns en gemensam förståelse vilket krävs för ett 

ömsesidigt samtal. En av faktorerna var att den demenssjuke glömde bort delar av 

konversationen, och därför begränsade sig anhörigvårdarna till praktiska ämnen i sin 

dialog med sin partner, som vad som skulle ätas för dagen (Lin et al., 2012; Merrick 

et al., 2016; Vikström et al., 2008). 

 

Med tiden ökade känslan att vara distanserad till sin partner då saker som var 

gemensamma aktiviteter och gemensam förståelse gradvis förlorades. Trots att de 

var tillsammans och hade en form av samhörighet, så förändrades deras relation 

gradvis och de kände sig emotionellt ensamma. Trots det så ville anhörigvårdarna 

undvika att tänka på vad som hade gått förlorat på grund utav sjukdomen, kanske 

för att kunna bevara partnerskapet (O’Shaughnessy et al., 2010; Meyer et al., 2016; 

Merrick et al., 2016). 

 

Anhörigvårdarna beskrev en stor känsla av skuld mot samhället och sin partner. De 

ville klara sig på egen hand och var oroliga att formell hjälp skulle göra deras 

partner upprörd. Vissa anhörigvårdare beskrev att de såg det som ett svek ifall de 

inte klarade av att vårda sin partner på egen hand - att det var en personlig brist hos 

dem. De beskrev att innan diagnosen hade ställts så hade det de känt mycket 
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frustration och ilska mot sin partner. Ifall de hade vetat att det var en sjukdom 

bakom sin partners beteende så hade de anpassat sitt beteende tidigare och därav 

känt mindre skuld i efterhand. Ytterligare skuldkänslor kom när de hade gjort sin 

partner upprörd. Trots att den demenssjuke glömde konflikten efteråt gjorde inte 

anhörigvårdaren det. Ifall anhörigvårdaren tog egen tid för sig själv och en paus från 

vårdandet, kände de även skuld för att de tog den och lämnade sin partner ensam 

(Meyer et al., 2016; Eriksson et al., 2013; O’Shaughnessy et al., 2010; Hellström et 

al., 2017). 

Sammanfattning: Gradvis som demenssjukdomen förvärrades ökade beroendet till 

anhörigvårdaren, vilket uppfattades som en börda. Frustration över att vara 

oförmögen att lämna sin partner och få egen tid påverkade humöret och var negativt 

för den demenssjuke partnern. Anhörigvårdaren kände sig isolerad från vänner och 

samhället, eftersom de inte vågade lämna sin partner ensamma. Det fanns dock en 

acceptans över att deras sociala samvaro hade minskat. 

Att ha en meningsfull konversation med sin partner gick inte längre eftersom det 

saknades en gemensam förståelse. En anledning till detta var att den demenssjuke 

partnern glömde delar av konversationen. Anhörigvårdarna beskrev att trots att de 

var fysiskt tillsammans med sin partner så kände de sig emotionellt ensamma. 

Ytterligare beskrev anhörigvårdarna att de inte kunde ta emot formell hjälp, 

eftersom de inte ville belasta samhället. De ville klara sig på egen hand och var 

oroliga att den formella hjälpen skulle uppröra sin partner. Även när 

anhörigvårdaren tog tid för sig själv, kände de skuld över att lämna deras partner 

ensam. 

8.3 Tema 3: Behovet av stöd 

 
8.3.1 Vikten av information 

När diagnosen demenssjukdom ställdes kunde anhörigvårdarna bättre förstå och 

hantera sin nya vardag eftersom de förstod att det var en sjukdom bakom deras 

partners beteende (Meyer et al., 2016). Att söka information sågs av vissa som ett 

sätt att återfå kontroll över sin situation och en strategi att få en känsla av mening 

(O’Shaughnessy et al., 2010). En del anhörigvårdare sökte sig till 

volontärorganisationer för att få information, råd och stöttning. På så sätt utökades 
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deras förståelse för demenssjukdomen och därav deras partners behov. Genom att 

vara en del av en stödgrupp fick de stöttning, förståelse och information de inte 

kunde fått från officiella källor (Lin et al., 2012; O’Shaughnessy et al., 2010).  

 

8.3.2 Olika former av stöd 

Alla former av stöd värdesattes av anhörigvårdaren, oavsett om det var från 

familjen, stödgrupper, religion, vänner eller samhället (Meyer et al., 2016; Lin, et 

al., 2012; O’Shaughnessy et al., 2010). Det sociala nätverket var väldigt viktigt för 

anhörigvårdaren eftersom det gav en möjlighet att ventilera känslor, dela med sin av 

erfarenheter och var en paus i det vårdande arbetet. Stödet från familjen ansågs av 

anhörigvårdarna som det viktigaste stödet (Eriksson et al., 2013; Lin et al., 2012). 

Även religion var en viktig del för vissa anhörigvårdare då tron på Gud kunde hjälpa 

dem med deras frustration och stressen som kom av vårdandet (Lin et al., 2012).  

 

Dock var det många som kände att det inte fick stödet de hade hoppats på och kände 

sig övergivna (Meyer et al., 2016). Trots att det fanns utbud av formella tjänster 

fanns det en ambivalens och ovilja hos anhörigvårdarna gentemot att söka och 

acceptera dessa tjänster (Eriksson et al., 2013; Hellström et al., 2017). Totalt 96,9 

procent av anhörigvårdarna i studien av Gibbons et al. (2014) hade tillgång till 

hemtjänst och använde den. Det fanns ingen större skillnad mellan hur många som 

använde sig av hemtjänst mellan könen, däremot visade det att manliga 

anhörigvårdare fick hjälp fler timmar än kvinnliga (Gibbons et al., 2014).  

 

Med hjälp av de formella tjänsterna fick anhörigvårdarna mer egen tid och därmed 

en behövd paus från vårdandet av sin partner. Även då anhörigvårdaren fick stöd 

från hemtjänsten så var vardagslivet fortfarande väldigt stressande eftersom de fick 

hantera resten av dagen med sin partner ensamma (Hellström et al., 2017; Meyer et 

al., 2016). 
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Sammanfattning: Att söka information gav anhörigvårdarna ett sätt att återfå 

kontroll och en känsla av mening. Anhörigvårdarna sökte sig till 

volontärorganisationer för att få stöd, förståelse och information som de beskrev att 

de inte fått från officiella källor. Alla former av stöd värdesattes av anhörigvårdaren. 

Familjen var det viktigaste stödet, men även religion och det sociala nätverket var 

viktigt. Det gav dessutom en möjlighet att hantera sin stress och frustration samt en 

paus i det vårdande arbetet. Det fanns anhörigvårdare som kände att de inte fick det 

stöd det hoppats på och kände sig därmed övergivna. Trots utbudet av formella och 

informella tjänster så fanns en ambivalens av att söka hjälp. 

 

9 Diskussion 
 

9.1 Metoddiskussion 

Inspiration för metoddiskussion kommer från Friberg (2017b). Metoddiskussionen 

utgår därav från styrkor, svagheter och vad som kunde gjorts annorlunda i den här 

studien. 

 

9.1.1 Sökning- och urvalsförfarande 

En styrka i datainsamlingen var att vi sökte i två databaser, omvårdnadsdatabasen 

Cinahl och mediciniska databasen PubMed. Detta gav en ökad mängd artiklar som 

kom fram vid datainsamlingen, vilket minskade risken av förlust av relevanta 

artiklar. Ytterligare en styrka är att både kvantitativa och kvalitativa artiklar valdes 

ut för studien, ingen exkluderas för deras metod, även detta för att undvika bortfall 

av relevanta artiklar. Att studien även valde ut två artiklar, där de olika artiklarna 

fokuserar på ett av könen, ses som en styrka i arbetet. Detta på grund utav att 

studien får en inblick i de olika könens specifika upplevelser, medan resterande 

artiklar har ett blandat urval av könen. Samtliga artiklar som valdes ut var mellan 

åren 2008–2018 vilket gör att de var relevanta och aktuella i nutiden. Samtliga 

artiklarna var peer-reviewed granskade vilket även ses som en styrka för studien. 
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En annan svaghet är att vi inte sökte i databasen PsycINFO då det hade kunnat ge 

fler artiklar av relevans. Dock ansågs artiklarna från de andra databaserna som 

tillräckliga för studiens ändamål.  

 

 
9.1.2 Analys 

En styrka var att varje artikel analyserade enskilt innan vi gjorde vår slutgiltiga 

analys som ledde till resultatet. Vi diskuterade tankar med varandra och försökte se 

olika aspekter av artiklarnas resultat. Vi har sedan tidigare inte har haft mycket 

kontakt med partners och anhörigvårdare till demenssjuka. Det var något vi 

diskuterade med varandra för att tydliggöra våran förförståelse i ämnet, för att 

minska risken för vinkling i analysprocessen. 

En nackdel var att alla valda artiklar var skrivna på engelska, vilket kan ha gjort att 

betydelsefulla implikationer kan ha försvunnit i analysprocessen. Dock anser vi att 

våra kunskaper i engelska bör ha minskat risken för det. Ännu en möjlig nackdel är 

att detta är bådas författarnas första gång de analyserar en samling av artiklar, vilket 

kan ha gjort att viktiga nyckelfynd kan ha missats på grund av oerfarenhet i 

processen.  

 
9.1.3 Kvalitetsgranskning 

Artiklarna har granskats enligt Bilaga 3 och 4 där granskningsfrågor samt 

poängsystem kan ses. Frågorna tar upp olika aspekter av artiklarnas innehåll vilket 

ses som en styrka då det försäkrar att hela artiklarna är av god kvalitet. Även de 

etiska aspekterna granskades vilket ökade denna studiens egna forskningsetiska 

aspekter.  

 

Eftersom det är första gången författarna av denna studie använde sig av mallarna 

från Malmö högskola kan det ses som en svaghet för studien, då erfarenhet av 

granskning av artiklar saknades. Vi granskade artiklarna tillsammans vilket sågs 

som en styrka eftersom det gav upphov till diskussion samt utbyte av tankar och 

reflektioner. Valet av mallen från Malmö högskola togs för att användas som ett 

stöd vi kvalitetsgranskningen av artiklar, med viss modifiering för att bättre passa 

samtliga studier, då en av frågorna sågs som irrelevant för artiklarnas helhet. 
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9.1.4 Överförbarhet av studiens resultat 

Enligt Mårtensson och Fridlund (2017) så ses överförbarhet som ett mått på hur en 

studie kan överföras till en annan kontext eller situation. Då denna studiens resultat 

är baserat på artiklar publicerade mellan åren 2008–2018 minskar risken för 

föråldrad information och ger en inblick i hur verkligenheten ser ut nu. Alla utvalda 

artiklar är från västvärlden vilket ökar överförbarheten till Sverige eftersom 

levnadssituationen är relativt lik. Detta ses som styrkor.  

 

En svaghet och styrka är att majoriteten av valda artiklarna till analysen var 

kvalitativa med få deltagare med syftet att beskriva erfarenheter. Detta har gett 

detaljrika erfarenheter från en liten population, och vi kan inte försäkra att alla 

anhörigvårdare upplever det likadant. Dock anser vi att studiernas detaljer i 

deltagarnas erfarenheter ger en applicerbarhet till befolkningen, då det ändå är 

fördjupade erfarenheter hos den berörda målgruppen. 

 

10   Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa erfarenheter av att som 

anhörigvårdare leva tillsammans med en partner med demenssjukdom. I resultatet 

kommer tre teman fram. Det första var förändrade roller, som belyste hur livet hade 

förändrats när anhörigvårdarens partner hade fått en demenssjukdom. Strategier för 

hur anhörigvårdaren hanterade förändringen, de förändrade rollerna, och hur de 

inkluderade sin partner i detta togs upp. Andra temat, sociala relationer, diskuterade 

anhörigvårdarnas förhållande till sin partner och vänner. Anhörigvårdarna uttryckte 

förlorad social kontakt till omvärlden och sin partner. Tredje temat handlade om 

anhörigvårdarnas behov av stöd – vad de ville ha för stöd, huruvida de fick det och 

vad som hindrade dem från att skaffa det.   
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10.1  Förändrade roller 
 När en person i en parrelation drabbades av demenssjukdom påverkades livet hos 

båda parterna i stor grad. Den demenssjukes sjukdom påverkade anhörigvårdaren då 

de var tvungna att anpassa sitt liv i stor grad efter sjukdomen. Även den 

demenssjuke påverkades av anhörigvårdaren. När anhörigvårdarens sömn stördes på 

grund av att de var tvungna utföra vårdande uppgifter, reduceras deras förmåga att 

vårda sin partner under dagen. Även anhörigvårdarens frustration över att inte kunna 

lämna hemmet påverkade deras partner negativt.  Enligt familjefokuserad 

omvårdnadsteori ska familjen ses som ett system där en del påverkar den andra 

också, vilket kan ske i både positiv och negativ bemärkelse (Benzein et al., 2017c). 

Därför genom att vårda familjen som ett system mår samtliga delar bättre och tar 

därav bättre hand om varandra i sin tur. Skulle anhörigvårdaren må bättre och ha 

mer ork skulle det positivt påverka den andra delen i systemet – deras partner. Om 

fokus i vården endast läggs på den som är sjuk, hamnar resten av familjen i 

bakgrunden. Ifall hela familjesystemet är med och planerar hur deras vardag ska se 

ut skapas en vård där allas kompetens tas tillvara. På så sätt kan även de anhöriga 

känna glädje och tillfredsställelse i sitt vårdande (Benzein et al., 2017c). Dessutom, 

hur anhörigvårdarna hanterar sin egna frustration är en viktig faktor i deras förmåga 

att vårda andra (López et al., 2015).  

 

10.2   Sociala relationer  
Anhörigvårdarna förlorade social kontakt med vänner och samhället i allmänhet 

eftersom de utav oro för sin partner inte vågade lämna hemmet. Detta ledde till 

känslor av isolering, ensamhet och frustration. Känslorna förvärrades av att de var 

oförmögna att längre ha meningsfulla konversationer med sin partner och prata om 

deras svårigheter med dem som de hade gjort förr i tiden. Anhörigvårdarna uttryckte 

behov av att ventilera sina känslor. Genom att som sjuksköterska lyssna på 

anhörigvårdarnas erfarenheter och inkludera dem i vården kan de känna sig sedda 

och deras erfarenheter tas till vara på, vilket vi tror kan positivt påverka deras 

levnadssituation.  
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Därför tycker vi att det är viktigt att ge vård och stöttning till både den demenssjuke 

och anhörigvårdaren så en optimal hemsituation skapas. Genom att diskutera med 

anhörigvårdaren kan nya lösningar ses och problem kan lösas. Det ger även 

anhörigvårdarna en möjlighet att ventilera sina tankar och idéer. Det krävs av 

sjuksköterskan att relationen karaktäriseras av ömsesidighet och är ickehierarkisk, 

där både sjuksköterskan och familjen ses som resurser med specialiserad kompetens 

om hur hälsoproblem ska hanteras (Benzein, 2017).  

Det ligger i sjuksköterskans kompetensområde att etablera en förtroendefull relation 

till patienten samt deras närstående, vilket är en förutsättning för god omvårdnad 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Enligt Verkaik, van Antwerpen-Hoogenraad, 

de Veer, Francke & Huis in het Veld (2017) involverade sjuksköterskor anhöriga i 

vården av den demenssjuke, men de kände sig mindre utrustade i att ge vård till 

anhöriga och hantera svårigheterna samt problemen som de anhöriga hade.  

Genom att bjuda in familjen till möten och dialog skapas ett samarbete och nya 

synsätt att lösa problem blir till. Det är genom mötet som familjen ger och får 

information och låter familjen vara en samverkanspartner i vården. För att ett icke-

hierarkiskt möte på systemisk grund ska ske måste var person, patient och övriga 

familjemedlemmar ses som jämbördiga parter. Det gäller för sjuksköterskan att 

betrakta sitt eget expertkunnande parallellt med familjens (Benzein et al., 2017c).  

Därför anser vi sjuksköterskan bör bjuda in hela familjen till dialog, för att upptäcka 

potentiella möjligheter att lösa svårigheter både den demenssjuke och deras 

anhörigvårdare upplever.  

 

10.3   Behov av stöd  
Alla former av stöd, från familj och vänner till formella tjänster, uppskattades av 

anhörigvårdaren. Många kände dock ambivalens och ovilja inför att söka hjälp 

eftersom de trodde att andra förtjänade mer hjälp än dem. Dessutom kände de att det 

var deras plikt att vårda deras partner och såg det som ett svek ifall de bad om hjälp 

från andra. Resultatet visade att anhörigvårdare uppskattade information om 

sjukdomen, eftersom det gav dem en känsla av kontroll.  
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I Sverige vet två av tre anhöriga inte vem de ska kontakta inom sjukvård eller 

socialtjänst ifall de söker stöd eller råd. Kommuner har sedan 2009 enligt 

socialtjänstlagen varit skyldiga att erbjuda stöd och underlätta för anhöriga, vilket 

tre av fyra anhöriga inte heller känner till (NKA, 2014). 

Dessutom, enligt Edberg et al., (2008) kan anhörigas brist på kunskap kan skapa 

svåra vårdsituation för sjuksköterskor ifall de inte förstår konsekvenserna av 

demenssjukdomen. Sjuksköterskorna beskrev att denna brist av kunskap kunde leda 

till konflikter mellan sjuksköterskan och anhöriga över vad som skulle vara bäst för 

den demenssjuke. De behövde ofta balansera behoven av anhöriga till de med den 

demenssjuke, vilket var svårt.  

Baserat på detta kan det påpekas att anhöriga bör få mer information om det stöd 

som finns att få och hjälp att minska deras känslor av skuld. På så sätt kan personer 

med demenssjukdom bo hemma längre med mera uthålliga anhörigvårdare, vilket 

sparar pengar åt samhället eftersom färre behöver bo på särskilt boende. Detta är i 

linje med rekommendationen av Socialstyrelsen (2017b) att hälso- och sjukvården 

och socialstyrelsen bör ha utbildningsprogram till anhöriga om demenssjukdom och 

dess symptom, orsak och förväntad utveckling. Även information om hur anhöriga 

kan bemöta olika symptom och vad det finns för slags stöd- och behandlingsinsatser 

från samhället. Detta stöds av Robinson, Buckwalter och Reed (2013) som säger att 

anhörigvårdare med formellt stöd har mindre depression och kan lättare hantera 

reaktioner från den demenssjuke. 

Det är dessutom mindre vanligt att partners sökte formell hjälp än att andra 

familjemedlemmar, som den demenssjukes barn till exempel. Därutöver, ju yngre 

partnern var, ju mer sannolikt var det att de söker hjälp (Robinson, Buckwalter & 

Reed, 2005). En anledning till detta kan vara att barn generellt sätt är yngre och 

yrkessamma och inte har tiden att vårda sina föräldrar. Dessutom, kände 

anhörigvårdare skuld över att inte kunna vårda sin partner som de ville och kände att 

de inte förtjänade att få hjälp av myndigheter. Det är också möjligt att barn inte 

känner samma obligation kring att vårda en förälder som en partner känner. En 

annan möjlig anledning kan vara att yngre människor är mer vana att hitta 

information kring olika stöd, medan äldre kan missa information kring de 
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hjälpinsatser som finns tillgängliga. Att dessutom ju äldre man är, ju mindre belägen 

är man att söka hjälp är problematiskt då oftast ju äldre man är, ju skörare är man. 

Vi anser att det är viktigt att ha anhörigas behov i åtanke vid vård av demenssjuka, 

som att resterande familj är i behov av stöd och information. Det är viktigt att ge 

information för att underlätta för alla i systemenhet: anhörigvårdaren, den 

demenssjuke och sjuksköterskan.  

 

11   Slutsats 

 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa erfarenheter av att som 

anhörigvårdare leva tillsammans med en partner med demenssjukdom. Resultatet 

visar att anhörigvårdarna och deras demenssjuke partner får nya roller. 

Anhörigvårdarna var tvungna att anpassa sin vardag för att konstant finnas 

tillgänglig till sin partner, vilket uppfattades krävande av många. Detta ledde till 

social isolering eftersom de inte vågade lämna sitt hem och förlorade därmed 

kontakt med vänner och samhället i allmänhet.  Anhörigvårdarna uppskattade allt 

stöd de kunde få – från familj och vänner till formella tjänster. Trots detta kände 

många sig övergiva samtidigt som de kände en ovilja gentemot att själva söka hjälp 

av formella tjänster. Oviljan till att söka formell hjälp motiverades av skuldkänslor – 

att de borde vara förmögna att ta hand om sin partner själva.  

Slutsatsen dras därav att anhörigvårdare behöver få tydligare information om 

demenssjukdomen och vad för slags stöd som finns tillgängligt, samtidigt även få 

veta att det finns ingen skam i att be om hjälp. Sjukvården behöver vara medveten 

om svårigheterna som anhörigvårdarna går igenom för att kunna möta deras 

erfarenheter och ge dom det stöd de behöver.  
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12   Kliniska implikationer  

Att som sjuksköterska vårda båda personerna i en parrelation där en person har 

demenssjukdom kan bådas situation förbättras. Genom att stötta anhörigvårdaren 

kan deras förmåga att vårda sin partner bli bättre, vilket kan leda till att den 

demenssjuke kan bo hemma längre och under bättre förhållanden. Detta stöd anser 

vi inkluderar att ge tydlig information tidigt i demensskedet, såsom vad det finns för 

hjälp tillgänglig, som avlastning och dagverksamhet, medan samtidigt betona att det 

inte finns någon skam i att erkänna när man behöver stöd. Även omfattande 

information om demenssjukdomen i sig bör ges, så som hur sjukdomen påverkar ens 

beteende och dess olika symptom. Detta anser vi skulle underlätta anhörigvårdarnas 

förmåga att hantera sin situation. 

Sjuksköterskor bör ta sig tiden att lyssna på anhörigvårdares behov, erfarenheter och 

inkludera dem i vården. På så sätt kan de känna sig sedda och deras upplevelser 

erkända, vilket vi tror kan öka anhörigvårdarnas tillfredsställelse i sin vårdande roll. 

Därför anser vi att sjuksköterskan bör bjuda in familjen till dialog, för att skapa en 

hållbar vårdmiljö där allas kompetens tas tillvara.  Till vidare forskning skulle vi 

vilja se konsekvenserna långtidsvårdare har på anhörigvårdaren och den 

demenssjuke. 
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14 Bilagor 
 

14.1 Bilaga 1 Sökning Cinahl, 20180323 
Sökning Fritext ord Avgränsnigar Antal 

Artiklar 

Läst 

Abstrakt 

Lästa 

Artikar 

Valda 

Artiklar 

S1 Dementia or 

Alzheimer’s Disease 

Peer Review 

2008-2018 

26410 0 0 - 

S2 S1 AND Experience Peer Review 

2008-2018 

1895 0 0 - 

S3 S2 AND Partner or 

Spouse 

Peer Review 

2008-2018 

168 84 0 - 

S4 S3 AND Home Peer Review 

2008-2018 

46 46 0 - 

S5 S4 AND Care Peer Review 

2008-2018 

35 35 0 - 

S6 Dementia or 
Alzheimer’s Disease 

AND Partner or 
Spouse AND 

Experience* AND 

Home* AND Care* 

Peer Review 
2008-2018 

52 52 0 - 

S7 S1 AND Experience* 
AND Partner or 

Spouse AND Home* 

AND Caregiver 
Burden 

Peer Review 
2008-2018 

Age: 65+ 

14 14 0 - 

S8 S6 Peer Review 

2008-2018 
Age: 65+ 

31 31 0 - 

S9 Dementia or 

Alzheimer’s Disease 

AND Experience* 
AND Partner or 

Spouse* AND Care* 

Peer Review 

2008-2018 

Age: 65+ 

94 94 0 - 

S10 S9 OR Vascular 
Dementia OR Lewy 

Body OR 

Frontotemporal  

Peer Review 
2008-2018 

Age: 65+ 

94 94 0 - 

S11 S9 Peer Review 
2008-2018 

177 177 15 1,3 
4,5,6,7,8 

 

 

14.2 Bilaga 2 Sökning PubMed, 20180324 
Sökning Fritext och 

Ämnesord 

Avgränsningar Antal Artiklar Lästa 

Abstrakt 

Lästa 

Artiklar 

Valda Artiklar 

S1 Dementia[MeSH]  144965 0 0 - 

S2 Dementia[MeSH] 

OR Alzheimer 

Disease[MeSH] 

 144965 0 0 - 

S3 Experience  569012 0 0 - 

S4 S2 AND S3  2820 0 0 - 

S5 Spouses[MeSH]  8772 0 0 - 

S6 S4 AND S5  92 0 0 - 

S7 Care*  2418972 0 0 - 

S8 S6 AND S7 2008-2018 50 50 5 1,2 
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14.3 Bilaga 3 Granskningsmall för Kvalitativ metod 
Hämtad från Carlsson & Eiman (2003). Evidensbaserad omvårdnad. Studiematerial för undervisning inom projektet (Rapport nr 2). 

Grad I 80%   

Grad II 70%   

Grad III 60%   

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, 

metod, resultat=3p) 

Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydlig Medel Tydlig 

Metod     

Metodval adekvat till 

frågan 

Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 

(repeterbarhet möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   

Urval (antal, 

beskrivning, 

representativitet) 

Ej 

acceptabel 

Låg Medel God 

Bortfall Ej angivet >20 % 5-20 % <5 % 

Bortfall med betydelse 

för resultatet 

Analys 

saknas/ Ja 

Nej   

Kvalitet på 

analysmetod 

Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat     

Frågeställning 

besvarad 

Nej Ja   

Resultatbeskrivning 

(redovisning, kodning 

etc) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet 

(citat, kod, teori etc) 

Ej 

acceptabel 

Låg Medel God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av 

egenkritik och 

felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till 

tidigare forskning 

Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     

Överensstämmelse 

med resultat 

(resultatets 

huvudpunkter belyses) 

Slutsats 

saknas 

Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

Total poängsumma 

(max 45 p) 

 p p p 

p 

% 

Grad 
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14.4 Bilaga 4 Gransknings för Kvantitativ metod 
Hämtad från Carlsson & Eiman (2003). Evidensbaserad omvårdnad. Studiematerial för undervisning inom projektet (Rapport nr 2). 

Grad I 80%   
Grad II 70%   

Grad III 60%   

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, 

resultat=3p) 

Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydlig Medel Tydlig 

Metod     

Metodval adekvat till 

frågan 

Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 

(repeterbarhet möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Urval (antal, 

beskrivning, 

representativitet) 

Ej 

acceptabel 

Låg Medel God 

Bortfall Ej angivet >20 % 5-20 % <5 % 

Bortfall med betydelse 

för resultatet 

Analys 

saknas/ Ja 

Nej   

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat     

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning 

(redovisning, tabeller 

etc) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Statistisk analys 

(beräkningar, metoder, 

signifikans) 

Saknas Mindre bra Bra  

Confounders Ej 

kontrollerat 

Kontrollerat   

Tolkning av resultatet Ej 

acceptabel 

Låg Medel God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik 

och felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare 

forskning 

Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     

Överensstämmelse med 

resultat (resultatets 

huvudpunkter belyses) 

Slutsats 

saknas 

Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

Total poängsumma (max 

45 p) 

 p p p 

p 

% 

Grad 



 

4(5) 

 

14.5 Bilaga 5 Artikelmatris 
Artikel 

Nr 

Författare Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Låg till 
Hög 

1 Eriksson, H., 

Sandberg, J., 

& Hellström, 
I. (2013). 

 

Sverige 

Experiences of long-term 

home care as an informal 

caregiver to a spouse: 
gendered meanings in 

everyday life for female 

carers. 

Undersöka 

könsaspekterna av 

långtidsvårdgivande från 
perspektivet av kvinnor 

som ger hemvård för en 

partner som lider av 
demenssjukdom. 

Kvalitativ metod. Tolv 

kvinnliga anhörigvårdare 

intervjuades. 
Innehållsanalys med ett 

feministiskt perspektiv.  

 

Resultatet visar att 

informanterna frekvent 

reflekterade över deras 
vårdande aktiviteter i både 

generella och heteronormativa 

aspekter. Samt att vårdandet 
leder till introspektion 

angående uppfattade ’brister’ 

som vårdare. Även att det är 
viktigt att inse när behovet av 

stöd i vardagsvårdandet är 

nertonat. 

Grad I 38 

p 

2 Gibbons, C., 

Creese, J., 

Tran, M., 
Brazil, K., 

Chambers, L., 

Weaver, B., 
& Bédard, M. 

(2014). 

 
Kanada 

The Psychological and 

Health Consequences of 

Caring for a Spouse 
With Dementia: A 

Critical Comparison of 

Husbands and Wives 

Förtydliga skillnader i 

upplevelser hos män och 

kvinnor som är 
anhörigvårdarare, i 

förhållande till börda, 

hälsa, hälsosamma 
beteende, närvaro av 

svåra vårdtagare 

beteende, socialt stöd 
och kvaliteten av 

förhållandet innan 

döden. 

Kvantitativ metod. 65 

anhörigvårdare till partner 

till demenssjukdom fick 
svara på frågeformulär i 

relation till de olika 

ämnena. Beskrivande 
statistik. 

Resultatet påvisar en skillnad i 

upplevelsen av att vara 

anhörigvårdare hos kvinnor och 
män. Att vara en kvinna är 

indikator som ökar risken för 

hög börda och mindre stöd. 

Grad I 39 

p 

3 Hellström, I., 

Håkanson, C., 

Eriksson, H., 
& Sandberg, 

J. (2017). 

 
Sverige 

Development of older 

men's caregiving roles 

for wives with dementia. 

Beskriva hur äldre 

svenska män tog sig an 

vårdgivarrollen till en fru 
med demenssjukdom, 

över tid. 

Kvalitativ metod. Sju män 

som bodde tillsammans 

med sina fruar intervjuades 
upprepade gånger under en 

5 – 6 års period. Semi 

strukturerade intervjuer 
användes. Innehållsanalys. 

Resultatet innehåller tre teman: 

jag och det, jag trots det, det är 

jag. Dessa teman visar hur 
dessa män gradvis tar på och 

normaliserar 

vårdgivaruppgifterna, och hur 
de utvecklar och internaliserar 

ett språk baserat på deras 

vårdande aktiviteter. 

Grad I 42 

p 

4 Lin, M., 
Macmillan, 

M., & Brown, 

N. (2012). 
 

Storbritannien 

A grounded theory 
longitudinal study of 

carers’ experiences of 

caring for people with 
dementia. 

 

Studien sökte efter att 
identifiera, beskriva och 

utforska förändringarna i 

vårdgivarnas 
erfarenheter vid 

omvårdandet av en 

levande anhörig med 
demens, och effekterna 

av omvårdandet på 

vårdgivarens autonomi 
samt hälsa över tid. 

Kvalitativ metod.  
Sex par, där var en var 

anhörigvårdare till en 

partner med 
demenssjukdom 

intervjuades tre gånger 

med semi-strukturerade 
intervjuer. En konstant 

jämförande analys 

användes. 
 

Resultatet innehöll fyra teman: 
mitt liv förändrades; hängiven; 

ansvar och plikt; stöd.   

Grad II 
36 p 

5 Merrick, K., 

Camic, P. M., 
& 

O’Shaughnes

sy, M. (2016). 
 

Storbritannien 

Couples constructing 

their experiences of 
dementia: A relational 

perspective. 

Studien syftar till att 

bidra till våran förståelse 
av erfarenheten av 

demenssjukdom från ett 

relationsperspektiv. 

Kvalitativ metod. Sju par 

där en var anhörigvårdare 
till en partner med 

demenssjukdom 

intervjuades med semi-
strukturerade intervjuer. 

Tolkande fenomenologisk 

analys användes. 

Resultatet påvisade hur par 

konstruerade deras erfarenheter 
av demens för få en förståelse 

av det, och beskrev processerna 

de påtog för att kunna anpassa 
sig till demenssjukdomen. 

Grad I 40 

p 
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Artikel 
Nr 

Författare Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 
Låg till 

Hög 

6 Meyer, J., Mc 

Cullough, J., 

& Berggren, 
I. (2016).  

 

Sverige 

A phenomenological 

study of living with a 

partner affected with 
dementia. 

Beskriva makars 

upplevelser av att bo 

med en partner med 
demenssjukdom.  

 

Kvalitativ metod. Sju semi-

strukturerade intervjuer 

utfördes med makar till 
demenssjuka. Dessa 

spelade in och 

analyserades med fokus på 
essentiella meningskärnan 

och mänskliga fenomen. 

Deskriptiv fenomenologisk 
ansats baserat på ett 

livsvärldsperspektiv 

användes till analys. 

Resultatet visade ett omfattande 

tema: från samhörighet till 

ensamhet. Detta tillsammans 

med tre deskriptiva kategorier – 

förändring i deras partners 

beteende, förändring i 

vardagslivet och en förändrad 

framtid – beskriver fenomenet.  

 

Grad I 40 

p 

7 O'Shaughness

y, M., Lee, 
K., & Lintern, 

T. (2010). 

 
Storbritannien 

Changes in the couple 

relationship in dementia 
care Spouse carers’ 

experiences. 

Undersöka 

anhörigvårdares 
erfarenheter av påverkan 

av deras partners 

kognitiva svikt på deras 
förhållande och 

meningen de gav dessa 

erfarenheter. 

Kvalitativ metod. Sju 

anhörigvårdare 
intervjuades med semi-

strukturerade intervjuer. 

Data analyserades med 
tolkande fenomenologisk 

analys. 

Resultatet påvisade fyra teman: 

samhörighet och avskildhet; 
spänning mellan att möta sina 

egna behov och partnerns 

behov; veta och inte veta 
framtiden; och söka kontroll – 

emotionella och praktiska 

strategier. 

Grad I 39 

p 

8 Vikström, S., 

Josephsson, 

S., 
Stigsdotter-

Neely, A., & 

Nygård, L. 

(2008). 

 

Sverige 

Engagement in activities: 

experiences of persons 

with dementia and their 
caregiving spouses. 

Identifiera hur personer 

med demens och deras 

vårdgivaranhöriga 
individuellt uppfattar 

deras egna, deras partner 

samt deras gemensamma 

vardagsaktivitet. 

Kvalitativ metod. 26 par, 

där var en var 

anhörigvårdare till en 
partner med 

demenssjukdom 

intervjuades med semi-

strukturerade frågor. 

Konstant jämförande 

analys användes.  

Fyra teman identifierades: 

uppfattade förändringar i 

aktivitetsåtagande; 
konsekvenser av upplevda 

förändringar; dilemmas 

upplevda av vårdaren och 

vårdarens 

hanteringstillvägagångssätt för 

att hantera förändringar. 

Grad I 41 

p 

 

 

 


