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Abstrakt 
Bakgrund: När en närstående insjuknar i Alzheimers sjukdom förändras livet inte 

bara för den drabbade utan även för anhöriga. Anhöriga kan behöva inta en 

vårdarroll till den närstående. Ge vård till närstående kan vara påfrestande då det 

både är fysiskt och psykiskt stressande för anhöriga.  

Syfte: Syftet var att undersöka äldre kvinnors erfarenheter av att vara vårdande 

anhörig till en partner med Alzheimers sjukdom i hemmet. 
Metod: Litteraturstudie genomfördes med åtta kvalitativa vetenskapliga artiklar. 

Artiklarna införskaffades i databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO.  

Resultat: Analysen genererade i åtta kategorier som sorterades in i tre teman: 

Förändringar som påverkar roller och parrelationen, Förlorad kontroll samt Hitta 

strategier, en ny mening och perspektiv.  

Slutsats: Omgivningen har vanligtvis antagandet att just kvinnor skall anta 

vårdarrollen till närstående. Anhöriga behöver skapa personliga strategier för att 

hantera situationen samt försöka acceptera och finna mening i den vårdande rollen. 

Stöd utifrån är nödvändigt. Sjuksköterskor behöver förståelse för anhörigas 

erfarenheter för att i tid kunna erbjuda rätt stöd och förebygga ohälsa. 
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1. Inledning 
Alzheimers sjukdom är den vanligaste primärdegenerativa demenssjukdomen. 

Följden av att människor insjuknar är att anhöriga kan behöva ge vård till en 

närstående i hemmet. Sjukdomens utveckling innebär ett ökat behov av stöd i 

vardagen till personen med Alzheimers sjukdom och i många fall kan det vara en 

partner som intar vårdarrollen. Anhöriga som vårdar närstående kan uppleva 

ensamhet och övergivenhet samtidigt som det blir svårt att hantera motgångar i 

vardagen. Författarna beslutade att undersöka ämnet efter att ha bevittnat 

komplexiteten i att vara anhörig till en person med Alzheimers sjukdom under 

utbildningen, i arbetslivet och privat. I det kommande yrket som sjuksköterska är 

det vår uppgift att stödja anhöriga i vårdprocessen, avlasta belastning samt få 

anhöriga att uppleva delaktighet. Begreppet anhöriga definieras som en person inom 

familjen eller närmaste släktingar (NKA, 2016). Enligt Socialstyrelsen (2019) är 

anhörig en person som vårdar eller ger stöd till närstående. Begreppet närstående är 

en person i behov av stöd och som den enskilde anser sig ha en nära relation till 

(NKA,2016; Socialstyrelsen, 2019). Begreppet äldre används av författarna för 

personer som är 65 år eller äldre.  

2. Bakgrund 
2.1 Alzheimers sjukdom 

2.1.1 Utveckling av Alzheimers sjukdom 
Enligt Socialstyrelsen (2018b) är det mellan 130 000 till 150 000 personer som har 

en demenssjukdom. Varje år insjuknar mellan 20 000 och 25 000 svenskar i en 

demenssjukdom och ungefär samma antal personer med demenssjukdom avlider. 

Enligt Larsson och Rundgren (2010) är Alzheimers sjukdom den vanligaste 

primärdegenerativa demenssjukdomen. Socialstyrelsen (2018b) klargör att drygt 

100 000 personer i Sverige har Alzheimers sjukdom och frekvensen av sjukdomen 

ökar med stigande ålder. Däremot räknas inte sjukdomen som en del av det normala 

åldrandet. Antalet personer med demenssjukdom kommer att öka efter 2020, när det 
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höga antalet personer som föddes på 1940-talet uppnår en hög ålder 

(Socialstyrelsen, 2018b).  

 

2.1.2 Orsak 
Bakomliggande orsaken till Alzheimers sjukdom är inte fastställd. Sjukdomen 

förekommer oftare hos vissa familjer än andra på grund av ärftlighet (Braun & 

Anderson, 2012). Vid misstanke om Alzheimers sjukdom undersöks den kliniska 

bilden som tillsammans med olika undersökningar om orientering i tid, rum, 

kommunikationsförmågan, minne, förståelse samt flertalet prover och neurologisk 

undersökning kan vara till underlag för att sätta diagnosen (Braun & Anderson, 

2012). Det går inte enligt Braun & Anderson (2012) att säkerställa diagnosen 

Alzheimers sjukdom förrän det genomförts en obduktion av den drabbade. 

 
2.1.3 Yttringar i dagligt liv 
Alzheimers sjukdom utvecklas under flera år och processen av generell kognitiv 

försämring liknar det naturliga åldrandet (Braun & Anderson (2012). Enligt Dehlin 

och Rundgren (2014) kan processen fördelas in i tre olika faser. Den första fasen 

kännetecknas av minskad spontanitet och minnesstörningar som kommer smygande. 

Den drabbade börjar glömma bort var personen har lagt saker och kan förlora namn 

på platser och andra människor. Personen som drabbas glömmer ord och den 

spatiala förmågan försämras. Motivationen och förmågan till initiativ blir rubbad 

hos personen samtidigt som en svår trötthet påvisas vilket gör att symtomen lätt kan 

förväxlas med depression (Dehlin & Rundgren, 2014). I den andra fasen förvärras 

symtomen vilket innebär att den drabbade förlorar förmågan att orientera sig eller 

förstå direktiv. Personen kan behöva stanna upp i samtal för att försöka minnas 

nästa ord. Det kan även uppstå skrivsvårigheter som gör att personen inte kan hålla 

ordning på bokstävers storlek. Personen kan uppvisa olika grader av afasi och det 

kan finnas Parkinsonliknande symtom (Dehlin & Rundgren, 2014). I den tredje 

fasen är den drabbades fysik och motorik nedsänkt och personen befinner sig i ett 

djupt demenstillstånd (Dehlin & Rundgren, 2014). Vid Alzheimers sjukdom kan det 

vara vanligt att drabbas av beteendemässiga och psykiska symtom. Enligt Shaiji, 

Bose och Kuriakose (2009) kan det innebära symtom som förvirring, paranoia, 



 

3(32) 
 

hallucinationer, oro och aggressivitet. Psykiska symtom som apati, irritabilitet, 

ångest och depression kan skapa emotionell stress hos anhöriga. Den emotionella 

stressen hos anhöriga påverkas av frekvensen och allvarlighetsgraden av de 

psykiska symtomen (Mavounza, Ouellet & Hudon, 2018). Enligt Song, Park, Cheon 

och Lee (2018) är det beteendemässiga och psykiska symtom vid demens som kan 

vara svårt för anhöriga att hantera, som när den drabbade inte kan ta hand om sig 

själv utan istället blir aggressiv när anhöriga försöker hjälpa till eller stoppa det 

avvikande beteendet. Att personen med Alzheimers sjukdom inte förstår situationen 

kan också vara svårt för anhöriga samt den närståendes försämrade 

kommunikationsförmåga att uttrycka sina behov (Song et al.,2018). 

 
2.1.4 Behandling 
Det finns idag inte några förebyggande behandlingar eller botemedel för Alzheimers 

sjukdom. Behandlingen inriktas på att ge stöd och skapa välbefinnande hos den 

drabbade och anhöriga (Braun & Anderson, 2012). De läkemedel som finns för 

behandling är bromsmediciner som kan användas för att reducera symtom vid mild 

Alzheimers sjukdom (Simonsen & Hasselström, 2016). 
 

2.2 Anhöriga 

 
2.2.1 Anhörigas vårdarroll 
Anhöriga kan behöva inta en vårdarroll till en närstående som på grund av långvarig 

sjukdom, funktionsnedsättning eller ålderdom är i behov av stöd (Carlsson & 

Wennman-Larsen, 2019). Insatser som kan utföras av en anhörig som vårdar 

närstående inkluderar aktiviteter i det dagliga livet, emotionellt stöd samt vakande. 

Dagliga aktiviteter omfattar bland annat arbete i hemmet, hjälp med personlig 

hygien samt transporter medan den medicinska delen inkluderar 

symtomutvärdering, samordning och medicinteknik (Carlsson & Wennman-Larsen, 

2019). Fåtalet anhöriga kan motivera till varför personen tagit på sig vårdarrollen, 

flera upplever att de har glidit in i rollen som vårdande anhörig (Jansson & 

Grafström, 2011). Det innebär att det som en gång varit en naturlig del av livet kan 

till slut sträcka sig dygnet runt. Att vårda en närstående med Alzheimers sjukdom 
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kan innebära att livssituationen förändras totalt (Jansson & Grafström, 2011). När 

en närstående insjuknar i Alzheimers sjukdom förändras därmed inte endast den 

drabbades liv utan likaså anhörigas. Konsekvenserna av Alzheimers sjukdom kan 

leda till praktiska förändringar samtidigt som vårdande anhöriga behöver överta ett 

ökat ansvar inför ovana sysslor (Marcusson, Blennow, Skoog & Wallin, 2011). Ge 

vård till en närstående kan vara påfrestande på grund av förväntningar i att kunna ge 

emotionellt stöd samt ha förmågan att hantera egna känslor och den närståendes 

(Thomas, Morris & Harman, 2002). Det är svårt att avgöra vilka moment i 

vårdandet av en närstående som påverkar mest eftersom det både är fysiskt och 

psykiskt stressande på grund av emotionella, fysiska, sociala och finansiella krav 

som ställs på vårdande anhöriga (Carlsson & Wennman-Larsen, 2019). Symtom 

som stress, depression, andra hälsoproblem och försämrat välbefinnande beskrivs 

vanligtvis hos anhöriga som vårdar en närstående (Jansson & Grafström, 2011). 

Enligt Marcusson, Blennow och Wallin (2011) får vårdande anhöriga en betydande 

roll för en person som drabbas av en Alzheimers sjukdom. Den närstående blir vid 

Alzheimers sjukdom beroende av anhöriga för att kunna leva ett så bra liv som 

möjligt. Ge vård till en närstående innebär både lättare och mer påfrestande 

perioder. Hur vårdande anhöriga påverkas av situationen är individuellt men 

anhöriga som ger vård ligger i riskgrupp för att drabbas av ohälsa (Marcusson, 

Blennow, Skoog & Wallin, 2011).  
 
2.2.2 Kvinnor som vårdar och ger stöd 
En stor del av omvårdnad bedrivs osynligt i hemmet (Jansson & Grafström, 2011). 

Enligt Carlsson och Wennman- Larsen (2019) finns det ett mönster när det gäller att 

vårda en närstående. Generellt inom det egna hushållet skiljer sig inte vårdinsatser 

markant mellan män och kvinnor. Däremot är det fler kvinnor än män som uppger 

att de ger vård någon gång i veckan eller en gång i månaden (Socialstyrelsen, 

2018a). Enligt Socialstyrelsen (2018a) kan det medföra att kvinnor i högre grad är 

ensamma i vårdandet av sin partner, medan män har hjälp av andra vårdare. Kvinnor 

ger mer personlig omvårdnad, tillsyn och koordinerar kontakter med vård och 

omsorgen. Män ger mer praktisk hjälp och ekonomiskt stöd (Socialstyrelsen, 

2018a). Enligt Socialdepartementet (2018) kan könsnormen vara en faktor till varför 
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kvinnor tar ett större ansvar för omsorg av en närstående. Samhällsnormer kan 

ibland vara att kvinnor är de ”naturliga” vårdarna (Socialdepartementet, 2018). 

Vårdande kvinnor befinner sig i en sårbar situation då egna hälsoproblem kan 

förekomma. Skog (2012) förklarar att speciellt vårdande kvinnor är i riskzonen för 

utmattningssyndrom, social isolering samt en försämrad livskvalité.  

 
2.2.3 Äldre  
Oavsett vilken fas i livet en familj befinner sig är det svårt att leva med en obotlig 

sjukdom. Det gäller även när en närstående drabbas av Alzheimers sjukdom. 

Beroende på vilken tidpunkt i livet familjen drabbas kan det påverka på olika sätt 

(Pang & Lee, 2017). När en partner drabbas av Alzheimers sjukdom vid en ålder 

under 65 år medför det en tidig förlust menar Pang och Lee (2017) då paret 

fortfarande är i en aktiv fas i livet. Diagnosen tvingar paret att gå in i en ny fas som 

innebär att möta förlusterna vid en tidpunkt som inte var förväntad. Pang och Lee 

(2017) förklarar att övergången från partner till vårdande anhörig kan innebära en 

förändring som leder till att anhöriga tvingas säga upp sig från arbetet för att kunna 

inta vårdarrollen. Det kan bidra till en ekonomisk oro på grund av förändrad 

inkomst samt osäkerhet inför framtiden (Pang & Lee, 2017). Risken att insjukna av 

demenssjukdom ökar med stigande åldern. Det är vanligast att drabbas av 

Alzheimers sjukdom över 65 års ålder (Socialstyrelsen, 2018b). Vara 65 år eller 

över kan innebära att äldre är i en annan fas livsloppet än yngre. En partner som 

vårdar är vanligtvis i liknande ålder vilket innebär att även den vårdande anhöriga är 

äldre. Normala åldrandet hos äldre kan medföra hälsorisker som leder till ohälsa och 

svårigheter att klara av det vardagliga livet (Hylen Ranhoff, 2018). Att vårda en 

närstående ökar risken för dödlighet och kan leda till ohälsa såsom negativ stress, 

sömnsvårigheter, oro, depression och utmattning (Erlingsson, 2012). 

2.3 Hälso- och sjukvården 

2.3.1 Vård i hemmet 
Äldre människor i Sverige bor kvar i det egna hemmet så länge som det är möjligt 

trots funktionsnedsättning eller sjukdom (Socialdepartementet, 2017). Det utförs, 

som tidigare nämnt, vanligtvis med hjälp från anhöriga, men det finns även stöd att 
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få från hälso- och sjukvård. Den formen av insats kallas hemsjukvård och omfattar 

vård utförd av sjuksköterskor och undersköterskor samt arbets- och fysioterapeuter 

(Blomqvist & Petersson, 2019). Vård i hemmet kan även omfatta hemtjänst vars 

syfte är att ge hjälp och stöd som äldre kan behöva med målet att bo kvar i den egna 

bostaden. Hemtjänsten utgörs främst av undersköterskor eller vårdbiträden. I 

arbetsuppgifterna inkluderas personlig omvårdnad, städning, tvätt och sociala 

insatser (Blomqvist & Petersson, 2019). 

 

2.3.2 Sjuksköterskans roll 
Sjuksköterskan kan beskrivas som en person som har till huvuduppgift att vårda, 

alternativt kvinna eller man med en viss medicinsk utbildning som arbetar inom 

sjukvården (Kasén, 2012). Sjuksköterskor kommer att ha kontakt med patienter som 

drabbats av Alzheimers sjukdom och dess anhöriga. Kunskap kring anhörigas 

situation och hur hälso- och sjukvården tillsammans med ideella föreningar kan ge 

stöd är betydelsefullt. Utvecklingen med minskade vårdtider inom slutenvården 

samt minskat formellt stöd i hemmet ger sjuksköterskor en viktig roll i att erbjuda 

stöd till vårdande anhöriga. Det finns ett behov av att sjuksköterskor införskaffar 

kunskap kring ideella föreningar samt hur vårdande anhörigas situation kan se ut när 

närstående blir drabbade (Carlsson, 2005; Söderholm Werkö, 2008). Enligt Svensk 

Sjuksköterskeförening (2017b) är personcentrerad vård en av de sex 

kärnkompetenserna för en legitimerad sjuksköterska. Det innebär att den närstående 

och anhörigas värdighet och integritet bör bevaras genom omvårdnaden. En 

förståelse behövs angående hur närstående och anhöriga har unika individuella 

behov, resurser, värderingar och förväntningar (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017b). Möten inom vården ger möjlighet till delaktighet samt att skapa partnerskap 

om det finns öppenhet från båda parter (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).  

2.4 Teoretisk referensram 
Uppsatsen utgår ifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv (Dahlborg Lyckhage, 2006) 

där hälsa utgör en teoretisk referensram. Enligt världshälsoorganisationen (WHO, 

1948) innebär begreppet hälsa inte endast frånvaro av sjukdom utan likaså fysiskt, 

mentalt, och socialt välbefinnande. Hälsa kännetecknas dels som frånvaro av 

dysfunktion, och dels som upplevd känsla av välbefinnande, omvänt innebär ohälsa 
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förekomst av dysfunktion och en känsla av illabefinnande. Dock kan en människa 

känna dysfunktionella yttringar men fortfarande känna sig frisk (Eriksson,1989). 

Hälsa är något ursprungligt och naturligt hos människan. Ohälsa är en följd av att 

människan mött olika slag av hinder och med större eller mindre framgång försökt 

bemästra dessa hinder (Eriksson,1989). Begreppet hälsa kan relateras till 

sjuksköterskans etiska värdegrund eftersom sjuksköterskans arbete utgår ifrån fyra 

grundläggande områden som inkluderar att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). I 

vårdprocessen ligger målet i att förverkliga individens hälsa (Eriksson, 1989). 

Vårdvetenskapen beskriver begreppet hälsa som en process människor upplever och 

konstruerar i det dagliga livet. Upplevelsen av hälsa som en helhet är unik för varje 

enskild individ. Därmed kan ohälsa upplevas av faktorer som sjukdom eller skada, 

men även fattigdom eller brist på sociala relationer (Eriksson, 1989; Willman, 

2019). Nordenfeldt (2004) beskriver att alla människor har yttre och inre resurser 

som påverkar välbefinnandet. Yttre resurser inkluderar miljön, ekonomi, sociala och 

kulturella medan inre resurser kan vara fysiska och psykiska. Välbefinnandet 

påverkas därmed av individens känslomässiga reaktion gentemot resurserna och hur 

dem nyttjas av sig själv och andra (Nordenfeldt, 2004). Enligt Anhörigas 

riksförbund (u.å) är vårdande anhöriga i en situation där deras hälsa riskerar att 

påverkas negativt, vilket kan ta på mentala och fysiska krafter utan rimlig 

avlastning. Socialstyrelsen (2014) förklarar att det kan ge en negativ påverkan på 

anhörigas hälsa när vård och omsorg ges till en närstående. Risk för ohälsa ökar ju 

mer vård anhöriga utövar och hälsoproblem kan uttryckas i form av psykisk och 

fysisk utmattning (Socialstyrelsen, 2014). 

 

3. Problemformulering 
Anhöriga kan inta en vårdarroll till en närstående med Alzheimers sjukdom och i 

många fall gäller det en äldre kvinnlig partner. Att vårda sin partner som äldre 

kvinna kan ha negativa konsekvenser då den normala åldersprocessen redan 

påverkar hälsan. Hälso- och sjukvårdens utveckling med kortare vårdtid inom 

slutenvården och minskat formellt stöd i hemmet är beroende av att anhöriga vårdar 



 

8(32) 
 

närstående. Behovet av stöd ökar då den närstående försämras i Alzheimers 

sjukdom och vårdandet kan kännas som en tung börda för anhöriga att bära utan rätt 

kunskap och stöd. Anhöriga kan med det stora ansvaret att vårda sin partner 

påverkas och drabbas av ohälsa vilket innebär att de själva riskerar att bli patienter. 

Uppmärksammas inte anhörigas situation i tid kan det därmed leda till negativa 

konsekvenser för både den närstående, anhöriga samt hälso- och sjukvård. Vårda sin 

närstående kan vara både fysiskt och psykiskt påfrestande vilket innebär att 

anhöriga kommer behöva stöd. För att sjuksköterskor ska kunna ge rätt stöd till 

äldre kvinnor som vårdar sin partner med Alzheimers sjukdom bör sjuksköterskan 

ha en förståelse för deras erfarenheter. Genom förståelsen kan omvårdnaden 

utvecklas ytterligare, och sjuksköterskan får möjlighet att bemöta vårdande anhöriga 

till en person med Alzheimers sjukdom på ett professionellt tillvägagångssätt. 

4 Syfte 
Syftet var att undersöka äldre kvinnors erfarenheter av att vara vårdande anhörig till 

en partner med Alzheimers sjukdom i hemmet. 

5 Metod 
5.1 Design 
Författarna beslutade att göra en litteraturstudie enligt Friberg (2006b) för att svara 

på syftet. En litteraturstudie är en systematisk sammanställning av tidigare befintlig 

forskning som genomförts inom ett område (Kristensson, 2014). Litteraturstudie var 

lämplig design då det finns tidigare forskning inom ämnet. 

 

5.1.1 Datainsamling 
Litteraturstudien genomfördes med informationssökning utifrån vetenskapliga 

artiklar, som söktes i databaserna PubMed och Cinahl samt PsycINFO, då de 

databaserna innehåller forskning inom omvårdnad (Kristensson, 2014). 

 
Pilotsökning 
En pilotsökning utfördes för att få kunskap om det förekom forskning inom ämnet 
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som valts. Pilotsökningen utfördes på PubMed med sökord som skapades utifrån 

syftet. Fritextorden Female* och wom* bildade ett block tillsammans med 

ämnesorden "Female"[Mesh] och "Women"[Mesh]. Fritextorden partner* och 

spouse bildade ett block tillsammans med ämnesordet ”Spouses” [Mesh] där orden 

kombinerades med OR. Alzheimer* och "Alzheimer Disease"[Mesh] bildade ett 

block och kombinerades med OR. Fritextordet experience* och ämnesordet "Life 

Change Events"[Mesh] kombinerades med OR och bildade det tredje blocket. 

Fritextsordet family carer och ämnesordet "Caregivers"[Mesh] bildade det fjärde 

blocket och kombinerades med OR. Sammanlagt bildades fyra block där AND 

användes för att kombinera alla block till en slutgiltig sökning. Genom att söka var 

ord för sig upptäckte författarna att sökordet experince inte har något lämpligt 

ämnesord, det som föreslogs var ”life change Events” [Mesh] vilket inte ansågs vara 

rätt för uppsatsens syfte. Genom att använda blocket med female och wom* 

försvann artiklar som inte nämnde dessa ord trots att artikelns studie inkluderade 

kvinnor. Författarna ansåg att blocket med female och wom* begränsade sökningen 

då det skapade ett bortfall av relevanta vetenskapliga artiklar utifrån författarnas 

förmåga att söka.  
 

Sökord 
Inför artikelsökningen till uppsatsens resultat skapades sökord utifrån uppsatsens 

syfte. Sökorden bestod både av fritextord och ämnesord från databasen. Fritextorden 

spouse* och partner* bildades för att få fram information som fokuserade på 

partner. För information om Alzheimers sjukdom användes Alzheimer* som 

fritextord. För att få fram erfarenhet skapades fritextorden experience* och 

empirical*. För begreppet vårdare användes fritextordet caregiver*. Trunkering 

användes på alla fritextord för att få fram en bredare sökning genom att fånga ordets 

alla former och inte missa information. Se bilaga 2. 
 
Cinahl 
I databasen Cinahl gjordes en blocksökning genom att skapa block utifrån 

författarnas fritextord samt databasens ämnesord. Motsvarande ämnesord för 

fritextordet spouse* och partner* blev (MH ”Spouses”). Alzheimer* fick 
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motsvarande ämnesord (MH ”Alzheimer´s Disease”). Fritextordet experience* och 

fritextordet empirical* bildade ett block tillsammans med ämnesordet (MH 

"Empirical Research") för att få fram erfarenhet. Det motsvarande ämnesordet för 

caregiver* blev (MH ”Caregivers”).  Fritextordet Qualitative* och ämnesordet (MH 

"Qualitative Studies+") bildade ett block. Den slutgiltiga sökningen bestod av fem 

block. spouse* OR partner* OR (MH ”Spouses”) AND ”Alzheimer*” OR (MH 

”Alzheimer´s Disease”) AND experience* OR empirical* OR (MH "Empirical 

Research") AND caregiver* OR (MH ”Caregivers”) AND” qualitative* OR (MH 

"Qualitative Studies+"). Sammanfattningsvis från Cinahl fanns tretton artiklar efter 

sökningen, varav åtta abstrakt lästes. Sex artiklar lästes i fulltext. Två artiklar 

kvalitetsgranskades och två artiklar inkluderades till uppsatsens resultat. Se bilaga 3. 

 

PubMed 
Sökningen i PubMed utgjordes av block mellan författarnas fritextord och 

databasens ämnesord. Första blocket utgjordes av fritextorden spouse* och partner* 

samt ämnesordet "Spouses"[Mesh]. Blocket för Alzheimers sjukdom blev 

fritextordet ”Alzheimer*” tillsammans med ämnesordet "Alzheimer 

Disease"[Mesh]. Tredje blocket utgjordes av fritextorden empirical* och 

experience* tillsammans med ämnesordet "Empirical Research"[Mesh]. Det fjärde 

blocket bestod av en kombination med fritextordet caregiver* och ämnesordet 

”Caregivers"[Mesh]. Sista blocket utgjordes av fritextordet qualitative* och 

ämnesordet "Qualitative Research"[Mesh]. Alla fem block skapades med 

kopplingen OR för att sedan kombineras med AND i den slutgiltiga sökningen. 

Sammanfattningsvis från PubMed fanns 27 artiklar efter sökningen varav sju 

abstrakt lästes. Fyra artiklar lästes i fulltext. Samtliga fyra artiklar 

kvalitetsgranskades inkluderades i uppsatsens resultat. Se bilaga 4. 
 
PsycINFO 
I databasen PsycINFO gjordes en blocksökning där blocken utgjordes av 

författarnas fritextord samt databasens ämnesord. Första blocket skapades med 

fritextorden spouse* och partner* kombinerat med ämnesordet 

MAINSUBJECT.EXACT("Spouses"). Fritextordet Alzheimer* utgjorde ett block 
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tillsammans med ämnesordet MAINSUBJECT.EXACT("Alzheimer's Disease").  

Blocket för att få fram begreppet erfarenhet utgjordes av fritextorden empirical* och 

experience* samt ämnesordet MAINSUBJECT.EXACT("Empirical Methods"). 

Nästkommande block skapades med fritextordet caregiver* samt ämnesordet 

MAINSUBJECT.EXACT("Caregivers"). Det sista blocket var en kombination av 

fritextordet qualitative* samt ämnesordet MAINSUBJECT.EXACT("Qualitative 

Measures"). De fem blocken kombinerades genom fritextordet OR ämnesordet och i 

den slutgiltiga sökningen kombinerades alla enskilda block med AND. 

Sammanfattningsvis från PsycINFO fanns 47 artiklar efter sökningen varav sju 

abstrakt lästes. Fyra artiklar lästes i fulltext. Fyra artiklar kvalitetsgranskades och 

två artiklar inkluderades till uppsatsens resultat. Se bilaga 5. 
 

5.1.2 Urval 
Första steget i datainsamlingen innebar att författarna läste relevanta titlar och 

abstrakt för att finna vetenskapliga artiklar som framstod lämpliga utefter 

uppsatsens syfte. Artiklar med relevant abstrakt lästes i fulltext. Urvalet bestod av 

åtta kvalitativa vetenskapliga artiklar, som valdes utifrån inklusions- och 

exklusionskriterier. Endast ett fåtal abstrakt lästes i respektive databas, då de andra 

artiklarnas titlar inte var av relevans för uppsatsens syfte samt att artiklarna redan 

funnits i en annan databas.  

 

Inklusionskriterier  

Artiklarna publicerades mellan åren 2009 till 2019 för aktuell forskning inom 

ämnesområdet (Östlundh, 2006). Artiklarna som var granskade av experter inom 

ämnet, därav användes peer reviewed för att endast få artiklar ur vetenskapliga 

tidskrifter (Kristensson, 2014). Författarna valde att endast läsa artiklar på engelska 

varav ingen begräsning krävdes eftersom de flesta vetenskapliga artiklar är skrivna 

på engelska (Östlundh, 2006). 65+ years användes som begränsning för att utesluta 

individer under 65 år. Female som begränsningsord användes för att få fram de 

artiklar där kvinnor var deltagare i. Female som sökord uteslöt studier där kvinnor 

deltog av orsak att även män var deltagare. Det innebar ett mindre utbud av 

relevanta artiklar och författarna beslutade sig att använda av female som 
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begränsningord för att inte utesluta dessa kvinnor. Female som begränsningsord 

genererade till att studier som inte enbart bestod av kvinnliga vårdande partners som 

deltagare förekom, utan studierna kunde även innehålla manliga vårdande partners 

samt vuxna vårdande barns perspektiv. Därav gjorde författarna en manuell 

granskning för att få fram utsagor från kvinnliga vårdande partners. Författarna 

inkluderade endast studier som tydligt separerade kvinnor, män samt vuxna barns 

erfarenheter i studien.  

 

Exklusionskriterier 

Studier som inte hade free fulltext blev exkluderade, det var inte ett 

begränsningsord, utan exkluderades manuellt av författarna efter att titlar och 

abstrakt har läst. Studier som inte tydligt separerade på Alzheimers sjukdom från 

andra demenssjukdomar. Studier som beskrev hur den sexuella intimiteten mellan 

paret exkluderades. Dubbletter som redan funnits och använts i en tidigare databas 

blev exkluderade, samt litteraturstudier som metod och artiklar med kvantitativ 

metod. 

5.1.3 Kvalitetsgranskning 
Kvalitetsgranskning utfördes genom att läsa artiklarnas abstrakt för att se om det var 

lämpliga artiklar för uppsatsens syfte. Författarna kontrollerade valda artiklars 

uppbyggnad efter IMRAD för att avgöra om samtliga delar i en vetenskaplig artikel 

fanns (Kristensson, 2014). Efter att artiklarnas strukturering granskats, utfördes en 

kvalitetsgranskning med hjälp av kvalitetsgranskningsmall utifrån Friberg förslag på 

tretton frågor (2006b). Granskningsmallen har inget färdigt poängsystem, utan 

författarna gav ett poäng per fråga som uppfylldes. Åtta artiklar hade hög till måttlig 

kvalité och valdes att nyttjas till resultatet. Se bilaga 6. 
 

5.1.4 Etiska överväganden 
Forskningsetiska aspekter ska enligt Kristensson (2014) finnas vid en 

litteraturstudie, vilket innebär ett kritiskt granskande av de vetenskapliga artiklarna. 

I följande uppsats har forskningsetiska ställningstagandet och granskande utgått 

ifrån internationella styrdokumentet Helsingforsdeklarationen (2013). 



 

13(32) 
 

Helsingforsdeklarationen (2013) innehåller flera punkter som en studie bör ta 

ställning till vid forskning på människor. Punkterna koncentrerar sig på att ha 

respekt för person, vilket innebär informerat samtycke och respekt för privatlivet, 

Göra-gott-principen som innebär minimera risker, väga risk med nytta samt skydda 

konfidentialitet. Studien ska vara rättvis, vilket innebär likvärdig behandling av 

deltagare samt att sårbara grupper skyddas. Författarna utgår likaså ifrån Forsbergs 

och Wengströms (2016) etiska övervägande i litteraturstudien, vilket innebär att 

valda studier till uppsatsen ska blivit godkända från etisk kommitté där noggranna 

etiska överväganden har gjorts. Alla resultat presenteras, även de som inte stödjer 

författarnas egna åsikter. Tidigare erfarenhet i privat och arbetslivet samt kunskap 

från sjuksköterskeutbildningen gav en förförståelse som författarna var medvetna 

om under datainsamling och analys. Förförståelse diskuterades mellan författarna, 

för att en medvetenhet ska uppstå och data skulle tolkas objektivt.  

 
 
5.1.5 Analys 
Analysen inspirerades av Fribergs analysmetod (2006b) som beskriver tre steg för 

att analysera studier. Första steget innebar att författarna läste igenom valda studier 

flera gånger för att få en känsla av vad artiklarna handlade om. Författarna valde att 

sammanfatta artiklarnas helhet i en till två sidor text på svenska. I andra steget sökte 

författarna likheter och skillnader i artiklarnas resultat. I tredje steget gjordes en 

sammanställning av artiklarnas resultat utifrån likheter och skillnader som 

sorterades ut. Författarna valde att kategorisera på likheterna och skillnader för att 

identifiera kategorier och teman (Friberg, 2006b). Se bilaga 7. För att inte 

författarna skulle påverka varandra i analysen om vilka kategorier och teman som 

var lämpliga, gjordes sammanfattningen i steg tre på varsitt håll, för att sedan 

jämföras mellan författarna. Författarna diskuterade sammanställningen av 

resultatet, och skapade gemensamt relevanta kategorier och teman. Data i resultatet 

diskuterades sedan med handledare och studiekamrater. 
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6. Resultat 
Genom att analysera data från åtta vetenskapliga artiklar bildades åtta kategorier 

som sedan kategoriserades till tre teman (1) Förändringar som påverkar roller och 

parrelationen. (2) Förlorad kontroll. (3) Hitta strategier, ny mening och perspektiv. 

Sammanfattningsvis deltog 130 personer i de åtta kvalitativa studierna. Av de 130 

deltagarna var 92 kvinnor vårdande anhöriga. Medelåldern hos vårdande anhöriga i 

studien är 72 år. Två av artiklarna kom ursprungligen från Storbritannien, två var 

från Sverige, två från USA, en från Nederländerna samt en från Australien. Samtliga 

artiklar använde interjuver med enskilda deltagare eller fokusgrupp som 

datainsamling. 

6.1 Förändringar som påverkar roller och parrelationen 

6.1.1 Nya roller  
När närstående drabbas av Alzheimers sjukdom och anhöriga väljer att anta 

vårdarrollen sker det förändringar i relationen. Balansen i förhållandet skiftar och 

anhöriga måste vänja sig vid en vårdarroll. Vårdande anhöriga vill behålla 

samhörigheten med sin partner, men med tiden kan en ökande känsla av separation 

påvisas till följd av att delade aktiviteter och förståelsen för varandra försvinner. 

Jämlikheten i relationen förändras i och med att behovet av stöd ökar hos den 

närstående och den anhörige blir både vårdare och partner (O´Shaugnessy, Lee & 

Lintern, 2010). Vårdande anhöriga blir experter på den närstående och kraven ställs 

att bli familjär inför den närståendes behov för att klara av det dagliga livet. 

Vårdandet kan skapa en förlust av jaget som försvinner när vårdande anhöriga ägnar 

nästan dygnets alla timmar åt den närstående (Nay et al., 2014). Anhöriga kan 

behöva gå in i en ny roll som vårdare men samtidigt sörja partnern de en gång levde 

med. Det kan vara svårt för anhöriga att förbereda sig, men med tiden utvecklas 

färdigheter anpassade till nya livet och rollen (Lövenmark, Summer Meranius & 

Marmstål Hammar 2018). Vårdarrollen ställer krav där vårdande anhöriga behöver 

tillhandahålla hjälp i form av fysisk vård, övervakning samt hantering av 

inkontinens (Daley et al., 2018). Kraven kan skapa en känsla av ändlöshet på grund 

av att vårdande anhöriga konstant arbetar och aldrig blir sysslolös (Lövenmark et 

al., 2018). När förändringar i sociala interaktioner märks av hos den närstående på 
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grund av Alzheimers sjukdomsutveckling, kämpar anhöriga för att bevara den 

närståendes självkänsla. Det leder till att vårdarrollen övertar identiteten hos 

vårdande anhöriga (O´Shaugnessy et al., 2010). Vårdandet kan ställa krav och kan 

föra med sig förluster av relationen som fanns innan, förlust av partner samt förlust 

av sig själv och eget liv (Lövenmark et al., 2018). Sjukdomens utveckling kan skapa 

en svårighet för anhöriga i att relatera till den partnern de hade innan (Harris, 

Adams, Zubatsky & White, 2011). Anhöriga försöker hålla kvar i närheten samt 

kontinuiteten mellan det tidigare och nuvarande förhållandet men utvecklingen som 

Alzheimers sjukdom för med sig skapar en saknad för livet innan. En saknad efter 

partnern, men likaså saknad av sociala sammanhang. Ökad kognitiv svikt ger en 

minskad självständighet hos närstående och minskad frihet hos anhöriga 

(O´Shaugnessy et al., 2010; Lethin, Rahm Hallberg, Karlsson & Janlöv, 2016).  

6.1.2 Att prioritera bort sig själv 
Vårdande anhöriga sätter närståendes behov framför egna. Anhöriga kan tvingas till 

tunga lyft trots egen sjukdom och tvingas därmed agera starkare och friskare än sin 

partner (Lövenmark et al., 2018). Vårdandet kan ha en negativ påverkan på anhöriga 

då de åsidosätter egna hälsan för att kunna utföra arbete (Daley et al., 2018). 

Förlusten av att ha en partner som anhöriga inte kan berätta sanningen för och som 

inte längre förstår anhörigas känslor och behov kan leda till negativa konsekvenser. 

Det kan leda till att anhöriga inte uttalar negativa känslor för att hålla närstående 

lugn och undvika onödiga diskussioner (Lövenmark et al., 2018). Det kan vara svårt 

att få vara sjuk eller få behöva sin partner. Anhöriga kan känna behov av att vara 

starka och hälsosamma så att ingen diskussion påbörjas angående närståendes 

potentiella flytt (Lövenmark et al., 2018). 

6.1.3 Ensamhet 
Vårdande anhöriga kan känna sig ensam i situationen. Ensamhet och isolering kan 

uppstå om anhöriga känner att hälso-sjukvården inte räcker till eller när släkt och 

vänner slutar besöka (Lethin et al., 2016). Brister kommunikationen med hälso- och 

sjukvården skapas ett brutet förtroende och anhöriga känner sig uteslutna. Vårdande 

anhöriga upphör att bjuda hem nära och kära eftersom hemmet inte längre känns 

som ett hem. Ett undvikande kan även skapas hos anhörigas familj och vänner på 
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grund av demensrelaterat beteende. Anhöriga har en förståelse av undvikandet 

eftersom beteendeförändringar hos närstående kan göra att de skäms vilket skapar 

isolering då anhöriga inte vill lämna den närstående ensam (Nay et al., 2014). 

Anhöriga vill ha igenkännande i sin situation och sitt vårdande. När det inte ges, 

tonas ner eller kritiseras skapas frustration (Daley et al., 2018). När anhöriga inte 

känner att de får den respekt de förtjänar i den vårdande rollen de befinner sig i 

skapas känslor av stigma, isolation och ensamhet (Dam, Boots, Van Boxtel, Verhey 

& De Vugt, 2017).  

6.2 Förlorad kontroll  

6.2.1 Att inte räcka till 
När Alzheimers sjukdom drabbar en närstående kan en känsla av svaghet och förlust 

av kontroll uppstå som följd av sjukdomsprocessen och de förändringar som 

processen tillför (O´Shaugnessy et al., 2010). Anhöriga kan känna påfrestning på 

grund av vårdandets krav vilket kan påverka välbefinnandet. Påfrestningen kan 

uttryckas i ansträngdhet och trötthet vilket kan skapa ett behov av hälso- och 

sjukvård. Beslut anhöriga tvingas fatta kan ge känslor som självtvivel, förvirring, 

ambivalens och skuld. Trots behovet och rätten till hälso- och sjukvård kan 

vårdande anhöriga välja att undvika stödet för att inte vara en börda för andra i 

samhället samt för att behålla bandet med den närstående (Dam et al., 2017; Lethin 

et al., 2016) Strävan över att inte vara en börda för samhället kan bidra med 

konsekvenser. Konsekvenserna kan vara en känsla av att vården som en ger till den 

närstående inte räcker till, likaså skapas en oro för att den egna kapaciteten att 

fortsätta i rollen som vårdande anhörig inte räcker till (Lethin et al., 2016). 

6.2.2 Oro över framtiden 
Vårdande anhöriga kan uppleva en oro över vad framtiden innebär för sig själv men 

likaså för den närstående. Oron utvecklas från osäkerhet angående hur framtiden 

kan se ut, men likaså kring vilka beslut som kan behöva fattas av anhöriga 

(O´Shaugnessy et al., 2010). Det kan handla om att behöva bestämma om den 

närstående ska flytta till särskilt boende (Daley et al., 2018). Vårdande anhöriga kan 

uppleva svårigheter i att planera inför framtiden och förlusten av föredragen framtid 



 

17(32) 
 

kan ge ångest (Daley et al., 2018). Oro inför framtiden kan yttra sig i negativa 

känslor som ångest, skuld, förvirring samt självtvivel (Czekanski, 2017). Den 

osäkerhet och oro som vårdande anhöriga kan uppleva inför framtiden hanteras av 

många genom förnekelse inför det oundvikliga (O´Shaugnessy et al., 2010).) 

6.3 Hitta strategier, en ny mening och perspektiv 

6.3.1 Strategier 
Att bli utsliten av sin vårdarroll kan leda till negativa konsekvenser där anhöriga 

behöver terapi, antidepressiva medel eller andra hälsostöd för att överleva (Nay et 

al., 2014). För att klara utmaningen med vårdandet och hantera vardagen skapar 

anhöriga praktiska samt emotionella strategier. Strategierna ger anhöriga känsla av 

kontroll inför förändringar som tillkommer med Alzheimers sjukdom 

(O´Shaugnessy et al., 2010). Att ta hand om sig själv genom egenvård är en 

nödvändighet om anhöriga vill fortsätta med vårdandet. Det är likaså av vikt att ha 

någon att prata med samt bli erbjuden möjligheten att få en paus från sin närstående 

(Czekanski, 2017; Daley et al., 2018). Att finna information om Alzheimers 

sjukdom är en väg till hantering för att sedan kunna relatera informationen till att 

separera den närstående från sjukdomen (Czekanski, 2017; Harris et al., 2011). 

Positiva minnen från tiden innan sjukdomen kan användas av anhöriga för att 

förhandla utmaningen de blir tvungna att hantera (Harris et al., 2011). En strategi 

anhöriga intar är förändring av eget perspektiv och acceptans i att det inte går att 

förändra sin närstående samt den gemensamma framtiden. Genom acceptans av 

sjukdomsprocessen, den närståendes nya roll, och den vårdande rollen som anhörig 

kan ge ökad livskvalité (Lövenmark et al., 2018; Daley et al., 2018). 

6.3.2 Stöd 
Stöd utifrån kan vara grundläggande när anhöriga vårdar närstående men under 

olika omständigheter undviker anhöriga att be om hjälp. Svårigheter i att be om stöd 

beror på praktiska orsaker som tid eller distans men även ens personliga 

värderingar, normer samt behov av självständighet och autonomi (Dam et al., 2017). 

Stöd från familj är en viktig del, då anhöriga kan få praktisk hjälp och någon som 

kan hjälpa anhöriga att fatta svåra beslut. Brister det i stödet kan det leda till ångest 
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och besvikelse (Daley et al., 2018). Stöd utifrån är av vikt vid vård av sin 

närstående, och det blir påtagligt för anhöriga under sjukdomens utveckling (Dam et 

al., 2017). Vårdandets negativa påverkan ger anhöriga en medvetenhet om att inte 

kunna fortsätta själv och behovet av stöd från hälso- och sjukvård. Anhöriga 

använder därmed hälso- och sjukvård för att underlätta sin vardag vilket kan ge 

anhöriga frihet och lättnad när de får hjälp i hemmet. Be om hjälp från familj och 

vänner skapar mer tid egen tid till anhöriga och arbete i hemmet (Lethin et al., 2016; 

Nay et al., 2014). Anhöriga kan likaså finna stöd i stödgrupper där anhöriga får 

möjlighet att tala med andra i samma situation för emotionell avlastning och råd 

(O´Shaugnessy et al., 2010). 

6.3.3 Känsla av sammanhang 
För vårdande anhöriga är det inte ovanligt att det sociala deltagandet i samhället 

förändras. Spontanitet och planering som fanns innan den närståendes insjuknade 

kan inte längre återskapas då anhöriga inte längre kan gå ut när de känner för det 

eller vara säker på att planer som bestämts kommer att ske (Nay et al., 2014). 

Aktiviteter kan få anhöriga att känna sig delaktiga i samhället samt ge en chans att 

pausa och rensa tankarna (Nay et al., 2014). Att vara delaktig i samhället och få 

utöva aktiviteter kan leda till välbefinnande, medan utanförskap i samhället och brist 

på aktivitet, egna val, frihet och spontanitet kan ha negativ effekt på hälsan. 

Anhöriga kan finna mening och värde i den vårdande rollen genom att göra den 

närstående belåten, försöka vidhålla den närståendes generella hälsa eller fördröja 

sjukdomsprocessen. En positiv påverkan hos anhöriga kan vara tillfredställelse och 

stolthet över vård som ges till närstående (Daley et al., 2018). 

7. Diskussion 
7. 1 Metoddiskussion 
I följande avsnitt kommer uppsatsens styrkor och svagheter diskuteras utifrån 

trovärdighetsbegreppet som beskriver fyra kvalitetskriterier. Tillförlitlighet, 

överförbarhet, verifierbarhet och giltighet. (Graneheim & Lundman, 2004; Lincoln 

& Guba,1985) 
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7.1.1 Urval  
Författarna valde att göra en litteraturstudie med vetenskapliga artiklar som 

informationskälla efter Fribergs (2006b) metod. Fördel i att göra en litteraturstudie 

med vetenskapliga artiklar som informationsskälla, är att det redan finns befintlig 

forskning som sammanställs för att överföras till praktiken (Kristensson, 2014). Det 

skulle vara möjligt att utföra informationssökning med självbiografier inom ämnet. 

Det skulle likaså vara tänkbart att utföra en empirisk studie. En sådan studie kan ge 

möjlighet att tala direkt med äldre kvinnor och be dem beskriva erfarenheter av att 

vara vårdande anhörig till en partner med Alzheimers sjukdom. På grund av 

tidsbegränsning och brist på kunskap ifrån författarnas sida valdes det att utföra en 

litteraturstudie med vetenskapliga artiklar. Enligt Östlund (2006) är ingen databas är 

heltäckande. Därav valdes tre olika databaser. Sammanlagt påträffades åtta 

vetenskapliga artiklar på ett systematiskt tillvägagångsätt från databaserna Cinahl, 

PubMed och PsycINFO då databaserna innehåller forskning inom omvårdnad 

(Kristensson, 2014). Databaserna var lämpliga för att finna relevanta artiklar till 

uppsatsens syfte. För att påvisa uppsatsens giltighet redovisas sökdatum när 

datainsamling utförts (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Inklusions- och Exklusionskriterier 

En potentiell svaghet i sökningen och urvalsförfarandet var att inte söka på female 

som sökord utan att endast sätta female som begränsningsord. Styrkan med att 

endast sätta female som begränsningsord var att ett större utbud av artiklar fanns, 

däremot bidrar det till en svaghet där många artiklar inte endast har ett kvinnligt 

urval. Artiklar där deltagarna även bestod av vuxna barn samt män valde författarna 

att endast använda de utsagor som tydligt separerat kvinnliga vårdande anhörigas 

erfarenheter i resultat för att öka trovärdigheten. Författarna valde att endast 

använda vetenskapliga artiklar med kvalitativa data då uppsatsen syfte var att 

undersöka erfarenheter och det kan vara svårt att undersöka erfarenheter genom 

kvantitativa data. En annan svaghet är att det finns olika faser i Alzheimers sjukdom 

som påverkar individer olika. Genom att författarna inte har valt en specifik fas i 

sjukdomen påverkas överförbarheten samt tillförlitligheten, då det inte är säkert att 

anhöriga till en person med Alzheimer sjukdom i första fasen eller tredje fasen har 

samma erfarenheter, då symtom hos den drabbade är olika beroende på fas. 
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Överförbarheten stärks av att alla studier härstammar från industrialiserade länder. 

Författarna stärkte överförbarheten av resultatet genom att ge en tydlig beskrivning 

av urvalet, inkluderat deltagare, studiernas ursprung samt studiernas metodval 

(Graneheim & Lundman, 2004).  

7.1.2 Kvalitetsgranskning 
Då författarna inte har tidigare erfarenhet av att kvalitetsgranska en studie på 

liknande tillvägagångsätt kan det framstå som en svaghet, med påverkan på 

trovärdigheten. Den granskningsmall som användes enligt Friberg (2006b) hade 

inget specifikt poängsystem vilket kan vara en svaghet då författarna fick utgå ett 

eget skapat poängsystem. I framtida sökningar kan ett poängsystem för 

kvalitetsgranskning vara passande och nödvändigt. 

 
7.1.3 Etiska överväganden 
För att öka tillförlitligheten och verifierbarheten i analysen av teman valde 

författarna att läsa artiklarna på varsitt håll, hitta lämpliga kategorier och teman på 

varje enskild artikel, för att sedan jämföra och diskutera de upptäckta kategorierna 

med varandra. Det ökade tillförlitligheten och verifierbarheten till att inte en enskild 

författares förförståelse påverkade resultatet (Lincoln & Guba, 1985). Genom att 

resultat presenteras opartiskt och ingen data undanhölls, samt att författarna har 

reflekterat och varit medvetna om sin förförståelse genom hela processen, stärker 

det tillförlitligheten i resultatet. Det går däremot inte att utesluta att förförståelsen 

kan ha påverkat dataanalys samt resultatet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). 

 

7.1.4 Analys 
Analysen utfördes med inspiration från Friberg (2006b). Det kan medföra en 

svaghet att artiklarna sammanfattades till svenska i en till två sidor text då 

översättningen inte alltid speglar originaltext, vilket kan påverka resultatet i att 

meningsfulla och beskrivande ord kan ha feltolkats. Sammanfatta artiklar till 

svenska var likaså en styrka då det gjorde så författarna enklare kunde läsa om 

texterna flera gånger för att hitta data. Sammanfattningen innebar också att 

författarna fick en tydlig helhetsbild av artikeln. Översättningen gjorde att 
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artiklarnas resultat bearbetades under en längre tid vilket resulterade i en djupare 

förståelse av artikeln. En utmaning och möjlig svaghet i urvalet och analysen av 

artiklarna var att endast 92 av 130 deltagare i artiklarna var äldre kvinnliga vårdande 

partners. För att öka tillförlitligheten valdes att enbart ta del av de utsagor som 

handlade om vad äldre kvinnliga anhöriga berättat. Genom att också diskutera 

resultatdata med handledare och studiekamrater ökar trovärdigheten i resultatet 

(Lincoln & Guba, 1985). Dataanalysen som dokumenterats noggrant har 

åskådliggjorts för ökat tillförlitligheten och verifierbarheten (Graneheim & 

Lundman, 2004; Lincoln & Guba, 1985). 

 

7.2 Resultatdiskussion 
Syftet i uppsatsen var att undersöka äldre kvinnors erfarenheter av att vara vårdande 

anhörig till en partner med Alzheimers sjukdom i hemmet. Resultatet påvisade tre 

intressanta teman. Anhöriga behöver acceptera och anpassa sig till vårdrollen, känna 

meningsfullhet gällande vårdarrollen samt att det var nödvändigt med stöd utifrån. 

7.2.1 Acceptans, anpassning och meningsfullhet 
Att anta vårdarrollen kan kännas naturligt för anhöriga då det grundar sig i kärleken 

till sin närstående (Erlingsson, 2012). Normer som omger anhöriga har även 

vanligtvis antagandet att just kvinnor skall ta på sig den vårdande rollen 

(Socialdepartementet, 2018). När anhöriga tar på sig vårdarrollen läggs parets 

gemensamma ansvar mer över på anhöriga och det krävs ansträngning för att 

bibehålla normaliteten (Erlingsson, 2012). En känsla av otillräcklighet var ett tema 

som framkom i resultatet. Enligt Nordenfeldt (2004) kan människor uppleva ohälsa 

då de inte kan förverkliga egna mål. Skuld och ängslan angående den närståendes 

situation upplevs i större utsträckning hos kvinnor än hos män som vårdar 

(Socialdepartementet, 2018). Alla förändringar som följer Alzheimers sjukdom 

innebär att anhöriga behöver acceptera situationen som den är och anpassa sig till 

det nya livet som vårdandet medför. Enligt Jansson och Grafström (2011) möter 

anhöriga i början av sjukdomsprocessen en ny situation och behöva acceptera att 

livet har förändrats och aldrig kommer bli som förut.  
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Resultat visar att anhöriga utvecklar färdigheter med tiden som gör vardagen 

hanterbar och anhöriga börjar anpassa sig till den nya vårdande rollen. Efter några år 

in i sjukdomsprocessen har anhöriga haft tid att acceptera situationen och nya roller 

utvecklas. Bearbetning av känslor, införskaffad kunskap och ett nytt sätt att umgås 

med närstående skapas (Jansson & Grafström, 2011). Resultatet påvisar att anhöriga 

skapar egna personliga strategier och finner individuella vägar att hantera. För att 

hantera oro inför framtiden och sjukdomens utveckling använder många anhöriga 

förnekelse som en strategi och undviker att tänka på det oundvikliga. Enligt 

Wawrziczny, Pasquier, Ducharme, Kergoat och Antoine (2016) kan anhöriga finna 

acceptans i en ny dynamik, men att det är skört på grund av maktlöshet angående 

sjukdomens utveckling. Det innebär att anhöriga skapar en strategi att ta en dag i 

taget och undviker att tänka på framtiden.  

 

Enligt resultat får anhöriga en bättre möjlighet att hantera situationen när anhöriga 

upplever en känsla av sammanhang vilket kopplas till det salutogena perspektivet på 

hälsa, där bärande begrepp är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Antydan att människor som ser sammanhang i tillvaron och känner att handlingar är 

meningsfulla upplever god hälsa (Antonovsky, 2005). Den omgivande miljön 

påverkar personens handlingar och ger möjligheter. Miljön påverkar människor 

fysiskt och psykiskt, både på kort sikt och på lång sikt. Omgivningen påverkar 

därmed en människas välbefinnande, antingen positivt eller negativt (Nordenfeldt, 

2004). Enligt Antonovsky (2005) ger det salutogena perspektivet en möjlighet att 

anpassa sig till omgivningen som oundvikligen innehåller stressfaktorer. Människan 

har ett behov att finna positiva faktorer i det som finns runt omkring dem med målet 

att finna framgångsrik problemhantering (Antonovsky, 2005).  

 

Det finns ett samband mellan välbefinnande, lidande och handlingsförmåga. Om en 

människa upplever välbefinnande påverkas personens handlingsförmåga till det 

bättre. Känner människan sig stark får personen styrka, medan smärta, ångest eller 

depression sänker handlingsförmågan hos individen (Nordenfeldt, 2004). Det krävs 

därmed att anhöriga bevarar egen hälsan när de vårdar en närstående, vilket framstår 

komplicerat vid högre ålder på grund av krämpor och andra sjukdomar (Erlingsson, 
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2012). Resultat påvisade att anhöriga behöver ta hand om sig själv och möta egna 

behov för att kunna fortsätta i vårdande rollen. Trots det prioriterar vårdande 

anhöriga sin närståendes hälsa och behov framför egna. Enligt Oliveira, Zarit och 

Orrell (2019) kan det finnas en bristande medvetenhet hos anhöriga kring egen 

hälsa. Att inte få bekräftelse som behövs från sin partner kan skapa en känsla hos 

anhöriga där egen hälsa inte längre känns viktig och anhöriga använder övrig tid 

som finns mellan vårdandet till vardagssysslor och ekonomi. Därmed är det 

avgörande att anhöriga får en kunskap angående fördelarna samt vikten av att värna 

om egen hälsa (Oliveira, Zarit & Orrell, 2019).  

7.2.2 Kliniska implikationer 
Litteraturstudien är relevant för hälso- och sjukvården av den orsak att det ger en 

tydligare bild av vilket stöd som vårdande anhöriga behöver samt varför det krävs. 

Förståelse för anhörigas erfarenhet av att vårda en närstående med Alzheimers 

sjukdom i hemmet ger möjlighet att erbjuda rätt form av tidigt stöd. Socialstyrelsen 

(2017) förklarar att stöd skall erbjudas till anhöriga då en närstående insjuknar i 

demenssjukdom eftersom sjukdomen även drabbar omgivningen. Resultat påvisade 

att anhöriga prioriterar bort egna behov för att vårda närstående vilket kan leda till 

negativa konsekvenser på hälsan, både fysiskt och psykiskt. Syftet med att erbjuda 

tidigt stöd är att minska belastningen hos anhöriga (Socialstyrelsen, 2017).  

 

Resultat påvisade att när stöd som behövs inte erbjuds, känner sig anhöriga 

utestängda och övergivna. Brister det i stödet och uppföljningen från hälso- och 

sjukvård kan vårdande anhöriga känna besvikelse och övergivenhet i situationen 

(Lakkonen et al., 2008). Om relationen med hälso- och sjukvård inte fungerar kan 

det enligt resultat påverka anhörigas beslut att be om eller ta emot stöd. Enligt 

Svensk sjuksköterskeförening (2017b) ingår det i sjuksköterskans 

kompetensbeskrivning att ett partnerskap skall utformas med den närstående och 

dess anhöriga (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). Möten med hälso- och 

sjukvård kan antingen ha en positiv eller negativ effekt på anhöriga beroende på om 

de upplever en ömsesidighet. Ge anhöriga en möjlighet att få tala och reflektera 

kring sin erfarenhet av vårdandet tidigt med hälso- och sjukvård kan det leda till att 

anhöriga får ny insikt och vägar att hantera (Erlingsson, 2012).  



 

24(32) 
 

 

Stödinsatser som bör ges till anhöriga är utbildning, avlösning och relationsbaserade 

stödprogram. Utbildningsprogram som utgår ifrån strukturerad information 

angående Alzheimers sjukdom, symtom samt den förväntade 

sjukdomsutvecklingen, antingen i grupp eller enskilt. Avlösning bör ges till 

anhöriga i form av att den närstående spenderar tid på korttidsboende eller deltar i 

daglig verksamhet flertalet gånger i veckan. Avlösning kan även ske genom att 

sjukvårdspersonal avlöser i hemmet så att den anhörige kan spendera tid åt sig själv 

och egna behov. Stödbaserat relationsprogram tillsammans med sjukvårdspersonal 

med fokus på anhöriga och närstående för att bibehålla relationens kvalité, påverka 

välbefinnandet samt stöd i att hantera vardagen. Det kan ske enskilt eller i grupp 

tillsammans med andra par i samma situation (Socialstyrelsen, 2017).  

 

Resultat påvisar att anhöriga kan drabbas av ohälsa på grund av vårdandets krav och 

just kvinnor har en större tendens att uppleva vårdandet som betungande och 

stressande (Socialdepartementet, 2018). Ansvaret för obetalt hem- och 

omsorgsarbete gällande barn och äldre appliceras redan på kvinnor, medan män 

utövar sin tid på betalt arbete utanför hemmet (Regeringen, 2016/17:10). Statens 

beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU, 2015) förklarar att det behövs 

ett utvecklat stöd för att förhindra ohälsa och sjukdom hos vårdande anhöriga. 

Bördan från vårdandet kan minskas om anhöriga erbjuds stöd och det kan även ha 

en positiv effekt på depression hos vårdande anhöriga. Enligt Svensk 

Sjuksköterskeförening (2017c) bör sjuksköterskor arbeta för att bevara hälsa, 

minimera risker samt förebygga ohälsa hos individen. För att reducera framtida 

behov av vård hos befolkningen behöver sjuksköterskan därmed främja hälsa, 

förebygga sjukdomar och annan form av ohälsa (Finnström, 2019).   

8. Slutsats 
Det kan finnas förväntningar från omgivningen att kvinnor skall ta på sig en 

vårdarroll för närstående. Kvinnor som antagit vårdande rollen känner även skuld 

och ängslan kring sin närståendes situation i större utsträckning än män. Resultatet 

visar att vårdande anhöriga skapar individuella personliga strategier för att hantera 
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situationen och förebygga fysisk och psykisk ohälsa. Vårdande anhöriga försöker 

acceptera och finna mening i den vårdande rollen för att klara av kraven i vardagen 

samt skapa tid och utrymme för egenvård. Det är en nödvändighet med tidigt stöd 

utifrån som vårdande anhörig och om det inte erbjuds, eller lever upp till anhörigas 

förväntningar kan det ge negativa konsekvenser på hälsan. Sjuksköterskor behöver 

en förståelse för anhörigas erfarenheter så att rätt stöd kan ges i tid för att lätta 

anhörigas börda och förebygga ohälsa. Att erbjuda stöd i form av utbildning, 

avlösning och stödbaserade relationsprogram skapar förutsättningar för god hälsa 

hos vårdande anhöriga. Förslag till framtida forskning är hur sjuksköterskor kan 

erbjuda stödbaserade relationsprogram av hög kvalitet samt denna interventions 

effekt på vårdande anhörigas välbefinnande.  
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Bilaga 1 
 

Artikelmatris 
Nr Titel. Författare. Land. År. Syfte Metod Resultat Kvalitet 

1. Changes in the couple 
relationship in demantia care. 
O`saugnessy, M., Lee, K., & 
Lintern, T.  
UK. 2010. 

The aim of the study was to 
investigate spouse 
cares´experiences of the 
impact of ther partner´s 
cognitive deline on their 
cuple realtionship and the 
meanings they gave to these 
experinces 

Fem kvinnor och två män deltog i 
studien. Från 59 åldern till 86. 
Medelåldern var 71 år. Deltagarna 
vårdare sin partner med demens i 
mittenfasen i hemmet. Deltagarna 
rekryterades från Alzheimersällskapet. 
Semistrukturerade interjuver. 
Intervjuerna skapades utifrån tre olika 
källor. 

Fyra teman  
1.Samhörighet och separation. 
 2.Anspänning mellan att möta sina 
egna behov och behoven hos 
partnern 
3.Att veta och inte veta framtiden 
4.Att söka kontroll – emotionella 
och praktiska strategier”. 

Hög kvalitet 
11/13 

2. A mismatch between supply 
and demand of social support 
in dementia care: a qualitative 
study on the perspectivesof 
spousal caregivers and their 
social network members. Dam, 
A. Boots, L. van Boxtel, 
M.Verhey, F., & de Vugt, M., 
Nederländerna. 2018. 

This qualitative study aims 
to investigate multi-
informant perspectives on 
informal social support in 
dementia care. 

Tio anhöriga som vårdar sin partner 
samt två personer från deras sociala 
nätverk. Sju av tio anhöriga var 
kvinnor, medelåldern på anhöriga var 
73,7 år. Det utfördes 1–2 timmar långa 
semistrukturerade intervjuer som blev 
bandinspelade. Det skapades ett 
”ecogram” i början av intervjun med 
de anhöriga samt ett ”social network 
card” för att få insikt i tillgängliga 
stödpersoner och stödfunktioner i det 
sociala nätverket. 

Sex teman 
1.Barriärer för att be om stöd. 
2.Positiva faktorer för att be om 
stöd.  
3.Barriärer för att ge stöd. 
4.Positiva faktorer för att ge stöd. 
5.En missanpassning mellan 
tillgång och efterfrågan av stöd. 
6.Öppenhet i kommunikationen för 
att reparera obalansen. 

Hög kvalitet 
11/13 
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3. Family cargivers experinces of 
formal care when caring for 
persons with dematia through 
the progress of the disease. 
Lethin,C., Rahm Hallberg, I., 
Karlsson, S., Janlöv, A. 
Sweden. 2016 

To investigate family 
caregivers`experiences of 
formal care when caring for 
a person with dementia, 
through the stage of the 
disease. 

Kvalitativ studie med intervjuer i 
fokusgrupper. Analyserade med 
innehållsanalys. Deltagarna bestod av 
partners och vuxna barn till personer 
med demens. 
23 personer deltog var av 13 var 
kvinnor. Medelåldern var 65år eller 
över. 

Tre teman 
1.Demensdiagnosen – inträde i 
professionell vård som en ny 
anhörigvårdare.  
2.Behovet av samarbete med 
professionell vård för att vårda i 
hemmet.  
4. Vara beroende av boende och 
samtidigt försöka vara delaktig”. 

Måttlig 
kvalitet 
10/13 

4. Social participation and family 
carers of people living with 
dementia in Australia. Nay, R., 
Bauer, M., Fetherstonhaug, D., 
Moyle, W., Tarzia, L., & 
McAuliffe, L. Australia. 2014. 

The aim of this study was 
to address this gap by 
illuminating the 
descriptions and 
experiences of social 
participation as related by 
family carers of people with 
dementia. 

Semistrukturerade intervjuer. 
Deltagarna var anhörigvårdare 
(partners och vuxna barn) av äldre 
närstående (65 år och äldre). Av 33 
deltagare var 27 kvinnor, 17 var 
partner till personen med Alzheimers 
sjukdom. Medelåldern var 50år eller 
äldre. 

Fyra teman 
1.Autonomi att välja när, hur och 
varför angående socialt deltagande.  
2.Vårdandets påverkan på socialt 
deltagande. 
3.Användning av strategier för att 
maximera önskat socialt 
deltagande.  
4.Att etablera nya meningsfulla 
kontakter, aktiviteter, inställning, 
färdigheter och kunskap. 

Hög kvalitet 
11/13 
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5. That mr. Alzheimer… you 
never know whats what he´s 
up to, but what about me? A 
discourse analysis of how 
swedish spouse caregivers can 
make their subject positions 
understandable and 
meaningful. Lövenmark, A., 
Summer Meranuis, M., & 
Marmstål Hammar, L., 
Sweden. 2018. 

The aim of this study is to 
describe how spouse 
caregivers can express 
themselves when living 
with and caring for their 
partners with dementia. 

Kvalitativ metod som använde sig av 
diskursanalys som design och 
analysmetod. Nio partners med en 
partner som drabbats av demens deltog 
i studien. Fem av deltagarna var 
kvinnor. Alla deltagare var mellan 
65år till 94år. Semistrukturerade 
intervjuer som varade 60 minuter. 

Tre teman uppstod i resultatet:  
 
1.Skådespelar. 
2.Partner som förälder. 
3.Vara en överlevare”. 

Hög kvalitet. 
11/13 

6. The experience of 
transitioning to a caregiving 
role for a family member 
with Alzheimer´s disease or 
related dementia. 
Czekanski, K., USA. 2017. 

The purpose of this 
phenomenological study 
was to explore the lived 
experiences of people 
who transition to the role 
of a caregiver for a 
family member with 
Alzheimer´s disease or 
related dementia. 

 Tio deltagarna. Bestod av makar, 
partners och döttrar med erfarenhet 
av transition till rollen som 
anhörigvårdare för en 
familjemedlem med Alzheimers 
sjukdom eller annan relaterad 
demenssjukdom. Två deltagare var 
mån åtta var kvinnor. Medelåldern 
var 66,3 år. Fem deltagande 
kvinnor var maka till person med 
alzheimers sjukdom. 
All datainsamling skedde med 
intervjuer som varade i 60 till 90 
minuter. 

Sju teman 
1.Något är fel. 2.Resan till 
diagnos: Svårigheter och 
negativa känslor. 
3.Skiftande roller och 
förhållandet: Förluster och 
utmaningar. 4.Söka kunskap och 
stöd: Lösningar och frustration. 
5.Anpassa en upp- och 
nedvändvärld av vårdandet: 
Hitta meningen.  
6.Bevara jaget utan skuld  
7.Hitta en väg ut”. 

Hög 
kvalitet. 
11/13. 
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7. A caregiver perspective of 
how Alzheimer´s disease 
and related disorders affect 
couple intimacy. Harris, S., 
Adams, M., Zubatsky, M., 
& White, M. USA. 2011. 

The objective of this 
study was to understand 
the lived experiences of 
individuals with a spouse 
suffering from ADRD 
and how this diagnosis 
affects intimacy within 
these marital 
relationships. 

Deltagarna var partner som varit 
gift i minst 30 år och vårdar sin 
partner med Alzheimers sjukdom 
eller annan relaterad sjukdom och 
är villig att prata om det. 
Sammanlagt var det 10 interjuver. 4 
män och 6 kvinnor.  
intervjun började med en stor fråga 
sedan ställdes uppföljningsfrågor.  
Fenomenologisk utgångspunkt. 

Fem teman skapades.  
1.Kvalité på äktenskapet. 
2.Konsekvenser av ADRD.  
3.Effekt av sjukdomen på 
relationen.  
4.Hantering. 

Måttlig 
kvalitet. 
10/13. 

8. Understanding the quality of 
life of family carers of 
people with demantia: 
development of a new 
conceptual framework. 
Daley, S., Murray, J., 
Farina, N.,  Page, T., 
Brown, A., Basset, T., 
Livingston, G., Bowling, A., 
Knapp,  M., Banerjee, S., 
UK 2019. 

This study´s aim was to 
develop a conceptual 
framework for the quality 
of life (QOL) of  family 
carers of people with 
dementia. 

37 deltagarna, bestod av anhörig 
vårdare samt formella vårdare till 
personer med demens, medelåldern 
var 66,6 år,24 var kvinnor, 21 var 
partner till en person med demens. 
Enskilda intervjuer skedde och 
pågick 45–60 minuter. 
Genomfördes två fokusgrupper, en 
med anhörigvårdare och en med 
formella vårdare, som pågick en 
timme respektive en och en halv 
timme. Alla intervjuer och 
fokusgrupper blev inspelade. 

 Fyra teman  
1. Person med demens faktorer 
2. karriär faktorer 
3. Yttre miljön 
4. Ram för förståelse av kvalité 
på livet av familjeomsorg för 
personer med demens. 

Hög 
kvalitet. 
11/13. 
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Sökord 

Sökord Cinahl 
Headings 

Cinahl 
Fritext 

PubMed 
MeSH 

PubMed 
Fritext 

PsycINFO 
Thesaurus 

PsycINFO 
Fritext 

Partner (MH 
”Spouses”) 

Spouse
* 
 

Partner
* 

"Spouses"[Mesh] Spouse* Partner* MAINSUBJECT.EXA
CT("Spouses") 

Spouse
* 

Partner* 

Alzheimers 
sjukdom 

(MH 
”Alzheimer´s 
Disease”) 

Alzheimer* "Alzheimer 
Disease"[Mesh] 

Alzheimer* MAINSUBJECT.EXA
CT("Alzheimer's 
Disease") 

Alzheimer* 

Erfarenhet (MH 
"Empirical 
Research") 

Experi
ence* 

Empiric
al* 

"Empirical 
Research"[Mesh] 

Experience
* 

Empirical* MAINSUBJECT.EXA
CT("Empirical 
Methods") 

Experie
nce* 

Empirical
* 

Vårdare MH 
”Caregivers”) 

Caregiver* ”Caregivers"[Mes
h] 

Caregiver* MAINSUBJECT.EXA
CT("Caregivers") 

Caregiver* 

Kvalitativa 
studier 

(MH 
"Qualitative 
Studies+") 

Qualitative* "Qualitative 
Research"[Mesh] 

Qualitative* MAINSUBJECT.EXA
CT("Qualitative 
Measures") 

Qualitative* 
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Bilaga 3 
Databasens namn: Cinahl 
Datum för sökning: 2019-11-12 

Sökning Sökord Begränsningar Antal 
träffar 

Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar i 
fulltext 

Kvalitetsgranskade 
artiklar  

Inkluderade 
artiklar 

S1 Spouse*  14,306     
S2 Partner*  75,591     
S3 (MH 

"Spouses") 
 9,617     

S4 Alzheimer*  37,900     
S5 (MH 

"Alzheimer's 
Disease") 

 28,547     

S6 Empirical*  38,927     

S7 (MH "Empirical 
Research") 

 3,962     

S8 Experience*  377,032     
S9 Caregiver*  60,089     

S10 (MH 
"Caregivers") 

 31,349     

S11 Qualitative*  152,425     

S12 (MH 
"Qualitative 
Studies+") 

 131,740     

S13 S1 OR S2 OR 
S3 

 85,963     

S14 S4 OR S5  37,900     

S15 S6 OR S7 OR 
S8 

 409,373     

S16 S9 OR S10  60,089     

S17 S11 OR S12  179,590     

S18 S13 AND S14 
AND S15 AND 
S16 AND S17 

 67     

S19  Peer reviewed 67     
S20  Years published: 

10 years 
50     

S21  Sex: Female 18     

S22  Aged: 65+ years 13 8 6 2 2 
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Bilaga 4 

 
Databasens namn: PubMed 
Datum för sökning: 2019-11-12 

Sökning Sökord Begränsningar Antal 
träffar 

Lästa 
abstract 

Lästa i 
fulltext 

Kvalitetsgranskade 
artiklar  

Inkluderade 
artiklar 

S1 Spouse*  29,890     

S2 Partner*  218,137     

S3 "Spouses"[Mesh]  9715     

S4 Alzheimer*  160,505     
S5 "Alzheimer 

Disease"[Mesh] 
 89,971     

S6 Empirical*  147,602     

S7 "Empirical 
Research"[Mesh] 

 53,907     

S8 Experience*  1,021,090     

S9 Caregiver*  72,490     

S10 "Caregivers"[Mesh]  34,245     
S11 Qualitative*  272,983     

S12 "Qualitative 
Research"[Mesh] 

 49,895     

S13 S1 OR S2 OR S3  238,469     

S14 S4 OR S5  160,505     
S15 S6 OR S7 OR S8  1,181,418     

S16 S9 OR S10  72,490     
S17 S11 OR S12  273,114     
S18 S13 AND S14 AND 

S15 AND S16 AND 
S17 

 48     

S19  Publication 
date: 10 years 

36     

S20  Sex: Female 28     

S21  Aged: 65+ 
years 

25 15 4 4 4 
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Bilaga 5 
Databasens namn: PsycINFO 
Datum för sökning: 2019-11-15 

Sökning Sökord Begränsning Antal 
träffar 

Lästa 
abstract 

Lästa i 
fulltext 

Kvalitetsgransk
ade artiklar  

Inkludera
de 
artiklar 

S1 Spouse*  30,540     

S2 Partner*  112,775     
S3 MAINSUBJECT.

EXACT("Spouses
") 

 14,106     

S4 Alzheimer*  68,103     
S5 MAINSUBJECT.

EXACT("Alzhei
mer's Disease") 

 45,126     

S6 Empirical*  2,525,901     

S7 MAINSUBJECT.
EXACT("Empiric
al Methods") 

 3,438     

S8 Experience*  654,246     

S9 Caregiver*  57,747     
S10 MAINSUBJECT.

EXACT("Caregiv
ers") 

 32,361     

S11 Qualitative*  300,252     
S12 MAINSUBJECT.

EXACT("Qualitat
ive Measures") 

 56     

S13 S1 OR S2 OR S3  133,601     

S14 S4 OR S5  68,103     
S15 S6 OR S7 OR S8  2,783,489     

S16 S9 OR S10  57,747     
S17 S11 OR S12  300,252     
S18 S13 AND S14 

AND S15 AND 
S16 AND S17 

 135     

S19  Peer reviewed 112     

S20  Publication 
date: 10 years 

76     
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S21  Sex: Female 68     

S22  Aged: 65+ 
years 

47 30 4 4 2 

Bilaga 6  
Förslag på frågor vid granskning av kvalitativa studier (Friberg, 2006b). 
1 poäng per fråga 
 

• Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat 
och avgränsat? 
 

• Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall 
formulerade? 
 

• Finns det någon vårdvetenskaplig teoretiskbildning beskriven i bakgrunden? 
Hur är denna i så fall beskriven? 
 

• Vad är syftet? Är det klart formulerat? 
 

• Hur är metoden beskriven? 
 

• Hur är undersökningspersoner beskrivna? 
 

• Hur analyserades data? 
 

• Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 
 

• Vad visar resultatet? 
 

• Hur har författarna tolkat studiens resultat? 
 

• Vilka argument förs fram? 
 

• Förs det några etiska resonemang? 
 

• Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 
 

• Sker det en återkoppling till teoretiska antaganden, till exempel 
vårdvetenskapliga antagande? 
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Bilaga 7  
Exempel på kategorisering av kategorier och teman. 

Mening Kategori Tema 

Dessutom upplevde de anhöriga missförstånd kring 
respekt för deras situation vilket ledde till känslor av 
stigma, ensamhet och isolation. 

Känsla av övergivenhet. Ensamhet. 

I den nya rollen som anhörigvårdare kände sig 
deltagarna ensamma och isolerade på grund av att 
professionell vård inte var så stöttande som förväntat. 

Deltagarna upplevde också en ökad isolering när släkt 
och vänner inte besökte längre. 

Upplevde… en ökad känsla av separation från sin 
partner… förlorade delade aktiviteter… förståelse. 

Känna ensamhet. 

Uttryckte en känsla av att behöva söka validering av 
deras upplevelse och skapa ett personligt sätt att 
dagligen kunna hantera sin rädsla och ångest. 

Partnern är borta och den vårdande anhöriga är själv 
trots att dennes partner fortfarande finns fysiskt. 

 
 


