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Abstract 

Introduction: People are getting older and this means that the number of 

people with dementia is increasing and thus the number of caregivers too. To 

be a caregiver for a partner with dementia means increased stress that 

becomes a central part of the live. 

Method: A literature review based on ten scientific articles from databases 

CINAHL and PsycINFO. Data analysis was performed according to Friberg's 

four steps for general literature review. 

Purpose: Was to describe relatives´ experiences of caring for a partner with 

dementia at home. 

Result: Relatives´ experiences show losses and different strategies for 

dealing with difficult situations. Loss experiences are divided into four sub-

themes: loss of self, loss of social situations, loss of the couple's mutual 

relationship and loss of a safe and ideal future. Strategies for dealing with 

difficult situations are divided into three sub-themes: acceptance, finding 

meaning in care and support. 

Conclusions: The study showed the need for support and information that 

was important to spouses in order to deal with stress and difficult situations. 

The nurse should see the family as a system so that perhaps relatives or 

spouses can prioritize at the same time a priority of the patient. 
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Sammanfattning 

Inledning: Människor blir äldre och medellivslängden ökar. Det betyder att 

antalet personer med demens kommer att bli fler och så även antalet anhöriga 

som vårdare. Att vara vårdare till en make, en maka eller partner med 

demenssjukdom innebär stor stress som blir en central del av deras liv. 

Metod: En litteraturöversikt baserade på tio vetenskapliga artiklar från 

databaserna CINAHL och PsycINFO. Dataanalys utfördes enligt Fribergs 

fyra steg för allmän litteraturöversikt. 

Syfte: Var att beskriva anhörigas erfarenheter av att vårda en partner med 

demens i hemmet. 

Resultat: Anhörigas erfarenheter som vårdare visar förlust och olika 

strategier för att hantera vårdandet av partnern. Erfarenheter av förlust är 

indelade i fyra underteman: förlust av jaget, förlust av sociala situationer, 

förlust av parets ömsesidiga relation och förlust av en säker och ideal 

framtid. Olika strategier för att hantera vårdandet av partnern är: acceptans, 

hitta mening i vård samt stöd. 

Slutsatser: Studien visade behovet av stöd och information som var viktig 

för anhöriga för att hantera stress och vårdandet av partnern. Sjuksköterskan 

bör se familjen som ett system så att anhöriga som make, maka eller partner 

kan prioriteras samtidigt som en prioritering av patienten görs. 

Nyckelord 

Demenssjukdom, Erfarenheter, Hemma, Partner. 
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1 Inledning 

 

Socialstyrelsen (2017) rapporterar att cirka 150 000 personer i Sverige lider 

av någon form av demenssjukdom och antalet drabbade personer kan 

fördubblas fram till 2050. Svenskt demenscentrum (SDC, 2010) skriver att 

åttio procent av alla med demenssjukdom är 65 år eller äldre och nästan 

hälften av alla är över 90 år. Det ska tilläggas att demenssjukdomar 

förekommer även i sällsynta fall hos yngre personer. Detta visar ett samband 

mellan demenssjukdom och åldrande. Det vill säga hög ålder räknas som en 

riskfaktor. Medellivslängden har ökat till över 80 år för män och kvinnor i 

Sverige, vilket kan innebära en ökning av demenssjukdomar i samhället och 

därmed en stor utmaning för vård och omsorg (Socialstyrelsen, 2017).   

Sjuksköterskor kommer att möta personer med demens och deras anhöriga 

som en grupp inom vårdsammanhanget. Demenssjukdomen förändrar 

personens livssituation vilket också kan förändra anhörigas livssituation. 

Eftersom anhörigas livssituation förändras kommer studien att beskriva 

anhörigas erfarenheter av att vårda en partner med demenssjukdom i 

hemmet.  

2 Bakgrund 

2.1 Demenssjukdom 

Ordet demens som kommer från latinets “de mens” betyder “utan själ” och 

avser ett långvarigt kliniskt tillstånd som förvärras under tiden 

(Socialstyrelsen, 2017). Åldrande, kön och genetiska förändringar räknas till 

de vanligaste faktorerna som kan orsaka demenssjukdomar (Socialstyrelsen, 

2017). 

Demens är ett samlingsnamn för flera olika diagnoser med en rad olika 

symtom. Symtomen beror på sjukdom och skador i hjärnans nervceller 
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(Statens Beredning för medicinsk och social Utvärdering [SBU], 2006). 

Demens brukar indelas i tre olika huvudgrupper: primärdegenerativa, 

vaskulära och sekundära demenssjukdomar. Vid primärdegenerativa 

demenssjukdomar förtvinar och dör hjärnceller i onormal omfattning. Denna 

grupp inkluderar tre olika sjukdomar som Alzheimers, Frontotemporal och 

Lewy Body demens. Symptomen i denna grupp kommer smygande och 

förvärras med tiden. Vaskulär eller blodkärlsdemens orsakas av blodproppar 

som stoppar syretillförseln till hjärnan. Syrebristen kan i sin tur leda till 

skador i olika delar av hjärnan. I denna grupp kommer symtomen plötsligt 

och tillståndet kan vara stabilt en period och därefter försämras igen. Den 

tredje huvudgruppen är sekundära demenssjukdomar, vilka kan utvecklats av 

andra sjukdomar eller skador. Könssjukdomar som syfilis, HIV och 

alkoholmissbruk tillhör dessa sjukdomar eller skador som kan leda till 

demens (Edberg, 2011; Socialstyrelsen, 2017).  

 

2.2 Symtom och vårdnad 
 

Oavsett vilken demenssjukdom som personer drabbas av har de 

gemensamma kännetecken; till exempel nedsatt minne och sviktande 

kognitiva förmågor. Kognitiva förmågor innefattar språk, tidsuppfattning och 

orienteringsförmåga som varje person behöver för att kunna genomföra 

vardagliga sysslor. Dessa symtom gör att personer med demens blir beroende 

av hjälp från omgivningen, vanligtvis sina partners. Detta förändrar både 

personens och de anhörigas livssituation. Demenssjukdom är en obotlig 

sjukdom men med hjälp av vård kan symtom lindras och en bra omvårdnad 

kan underlätta och förbättra livskvaliteten hos personer med demens och 

deras anhöriga (Socialstyrelsen, 2017; Edberg, 2011; SBU, 2006; SDC, 

2018). 

 



 

3(37) 

 

2.3 Att leva med demenssjukdom  
 

I början av demensförloppet börjar minnet svikta och personen glömmer  

händelser eller namn. Som en följd blir det svårt att göra olika vardagssysslor 

som denne kunde utföra tidigare (Lindqvist, 2015). Detta kan framkalla en 

oro och stresskänsla hos den drabbade för att tappa kontrollen över sitt liv. 

Ändå kan den drabbade ofta klara av vardagliga göromål utan stor hjälp 

(Lindqvist, 2015). 

 

Så småningom blir symtomen tydligare och märkbara för omgivningen och 

de anhöriga. Demenssjukdom är ett tillstånd som påverkar individer och 

relationer (McGovern, 2011). Personen kan till exempel få svårt att hitta 

hem. Personen kan fortfarande vara medveten om sina problem och kan 

sträva efter strategier för att styra det, vilket leder till isolering för att undvika 

svåra situationer. När sjukdomen utvecklas blir vardagslivet svårare att 

hantera (Lindqvist, 2015). De flesta personer med demens bor tillsammans 

med sin partner hemma och anhöriga blir ofta vårdare (Merrick, Camic, & 

O’Shaughnessy, 2016). Eftersom demens är en progressiv sjukdom som 

leder till förlust av minne och de färdigheter som krävs för att utföra dagliga 

aktiviteter (ADL), är det normalt att den demenssjuke blir beroende av sin 

anhöriga (Merrick et al., 2016). 

 

2.4 Begreppen ”Familj” och ”Anhöriga”  

 

Nuförtiden finns det olika definitioner av en familj. Wright, Watson och Bell 

(2002, s. 72) definierar familj som följer: ”En familj är en grupp människor 

som binds samman av starka emotionella band, en känsla av samhörighet och 

ett starkt ömsesidigt engagemang i varandras liv”, det vill säga att en stark 
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känsla av tillhörighet och att vara delaktig i varandras liv gör att människor 

som en grupp bildar en familj.  

Familj bildas av familjemedlemmar som kan definieras av varje person. 

Familjemedlemmar benämns med olika begrepp som närstående och 

anhöriga (Östlinder, 2004). 

Socialstyrelsen (2019) definierar anhöriga som “personer som vårdar eller 

stödjer personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning, långvarig 

psykisk eller fysisk sjukdom samt personer med missbruks- eller 

beroendeproblem”. I denna studie används ordet ”anhöriga” för en make, 

maka, sambo eller partner som vårdare sin partner med demenssjukdom i 

hemmet och ordet ”partner” används för personen som drabbats av 

demenssjukdom och tar emot vård och stöd. 

2.5 Anhöriga som vårdare 
 

Det finns cirka 83 000 anhöriga som hjälper sin partner med demenssjukdom 

i Sverige. Det är en önskan hos flesta anhöriga att få hjälpa denne i hemmet 

trots att de själva kanske har uppnått hög ålder (Grafström, 2013). 

Bergman, Graff, Eriksdotter, Fugl-Meyer och Schuster (2016) anger att 

demens förändrar även anhörigas livssituation. Demens som leder till en 

kognitiv och progressiv funktionsnedsättning som förändrar relationen 

mellan anhöriga och den partner till ett vårdgivare-mottagare relation 

(Egilstrod, Ravn, & Petersen, 2019). Den nya rollen som vårdare och en 

bristande kommunikationsförmåga samt partnerns personlighetsförändringar 

kan leda till en påfrestande situation. Till följd av detta uppstår psykiska 

svårigheter i form av oro, stress och depression hos anhöriga (Bergman, et 

al., 2016; Colquhoun, Moses, & Offord, 2019). En annan studie bekräftar att 

anhöriga till personer med neurodegeneration särskilt partner kan vara mer 
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deprimerade och belastade jämfört med andra äldre (Pinquart & Sörensen, 

2011). 

 Socialstyrelsen rekommenderar stöd till anhöriga i form av utbildning och 

psykosocialt stödprogram, avlastning med till exempel korttidsboende eller 

hemtjänst, samtal i grupp eller enskilt, information om vilket stöd som finns 

och även en kombination av olika åtgärder (Socialstyrelsen, 2019). 

2.6 Sjuksköterskans ansvar och vårdande  
 

Enligt ICN:s etiska kod har sjuksköterskan fyra grundläggande 

ansvarsområden: ”-Att främja hälsa -Att förebygga sjukdom -Att återställa 

hälsa – Att lindra lidande” (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

Det finns obegränsade forskningsresultat som uppvisar hur anhöriga blir 

utmattade och upplever vården av den sjuke som en börda, vilket leder till 

psykiska problem hos anhöriga (Svensk sjuksköterskeförening, 2015). Enligt 

detta och etiska koder ska sjuksköterskan stödja anhöriga för att förebygga 

ohälsa hos anhöriga. 

Sjuksköterskan är ansvarig för att ge en god omvårdnad till patienten och 

även till de andra familjemedlemmar som har betydelse i personens 

upplevelse av ohälsa och sjukdom. Då ska sjuksköterskan fokusera på 

familjen och en familjefokuserad omvårdnad ska erbjudas inom hälso-och 

sjukvården. Det innebär att sjuksköterskan ska ha ett systematiskt 

professionellt förhållningssätt för omvårdnad (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2015). Familjen spelar en betydande roll i svensk 

vård och omsorg eftersom anhöriga ofta blir en resurs i den offentliga 

vården, både som informationskälla under vårdtiden och som vårdare i 

hemmet (Svensk sjuksköterskeförening, 2015). Familjefokuserad 

omvårdnad och systematiskt professionellt förhållningssätt har sin grund i 

olika teorier där bland annat systemteori ingår (Wright et al., 2002).           
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3 Teoretisk referensram 

 

I samma ögonblick som betoning läggs på patienten betonas även anhöriga 

inom vård och omsorg. Detta eftersom den sjuke är en del av ett större 

system som en familj. Därför kan en lämplig förklaringsmodell vara 

systemteori. Denna anser att förändringar som sker hos individen påverkar 

övriga familjemedlemmar (Benzein, Hagberg & Saveman, 2009). 

Öquist (2018) säger att ett system kan beskrivas som en enhet som fungerar 

eftersom de olika delarna samspelar. Systemet bildar en helhet som är större 

än summan av delarna, där delarna och helheten hänger samman 

och påverkar varandra ömsesidigt. Världen kan förstås i olika termer som 

helheter, relationer, funktioner, sammanhang och mönster. Systemteorin kan 

användas synonym till familjeteori och är ett sätt att förstå familjen (Öquist, 

2018). 

Enligt Wright, Watson och Bell (2002) och Kirkevold och Strømsnes Ekern 

(2003) kan systemteorin utvidga synen på människa från individens 

diagnoser till ett större sammanhang, det vill säga att se relationer och 

interaktioner mellan människor. Wright, et al (2002) och Kirkevold och 

Strømsnes Ekern (2003) fortsätter att en familj som ett system består av en 

komplex grupp som kan skapa mening genom interaktioner och samspel 

inom gruppen, samt mellan gruppen och omvärlden. Parallellt kan det 

tilläggas att flera subsystem som par-system, syskon-system och föräldrar-

barn-system utgör ett större system som en familj. Systemet familj är en del 

av ett större suprasystem som sociala nätverk och samhälle (Wright, Watson 

& Bell, 2002; Kirkevold & Strømsnes Ekern, 2003). 

Med hjälp av systemteori är det uppenbart att förändringar för en person som 

en del av en familj påverkar hela familjesystemet och de övriga delarna. Det 

innebär att en förändring som en sjukdom kan påverka olika delarnas 
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relationer och interaktioner med varandra och även relationer och 

interaktioner mellan den familjen och socialt nätverk (Wright, et al., 2002).  

 

Wright et al (2002) och Benzein och Saveman, (2004) beskriver när en 

förändring som en sjukdom eller ohälsa förekommer hos en familjemedlem 

sker en omstrukturering för hela familjen eftersom ett system som en familj 

är relativt stabilt och strävar efter balans. Det vill säga hur 

familjemedlemmar anpassar sig till förändringen så att balans kan uppnås i 

familjen. Forskarna Wright, et al (2002) och Benzein och Saveman, (2004) 

hävdar även att interaktion mellan familj och omvärlden är nödvändig för att 

systemet som en familj kan överleva och balansera. Om systemet har 

interaktion med omvärlden kallas det ett öppet system vilket är nödvändigt 

för överlevnaden. Om systemet inte har eller har mindre interaktion med 

omgivningen kallas det slutet system som till slut inte kan överleva.  En 

familjemedlems sjukdom påverkar många aspekter för hela familjen och som 

till följd påverkar olika subsystem som par-systemet. Systemteorin lägger 

lika mycket fokus på patienten som dennes anhöriga gällande hälsa och 

ohälsa (Wright, et al., 2002; Benzein & Saveman, 2004). 

Föreställningar har en stor betydelse inom en familj särskilt när en förändring 

sker inom systemet som en familj. Wright et al (2002, s. 67) definierar 

begreppet föreställning som ”en sanning om en subjektiv verklighet som 

påverkar den biopsykosociala-andliga strukturen och funktionsförmågan”. 

Föreställningar uppstår ur det livet som man lever, det vill säga de sociala, 

interaktionella och kulturella området som människor lever i. Föreställningar 

bildar människors personlighet samt ett sätt att se och förstå verkligheten. 

Hur familjen anpassar, hanterar och kontrollerar situationer beror på deras 

föreställningar som de har. Familjens föreställningar utgör även familjens 

interaktion med andra och hur familjen tänker och väljer (Wright, et al., 

2002).  
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4 Problemformulering 

 

När en person drabbas av demenssjukdom förändras dennes och även 

anhörigas livssituation. Förändringen i livssituationen påverkar hela familjen 

negativt vilket kan leda till ohälsa och oro hos anhöriga (Öqvist, 2008). 

Därför är det nödvändigt att utveckla kunskap som kan förstärka familjens 

rörelse mot hälsa, särskilt i en familj där en person har t.ex. demens 

(Benzein, Hagberg & Saveman, 2009). Trots att det finns olika stöd för både 

den sjuke och anhöriga idag upplever anhöriga förlust, oro och depression. 

Även visar annan forskning att stödet är fragmenterat och inte svarar mot 

deras behov. För att sjuksköterskan kan rekommendera anhöriga ett anpassat 

stöd utifrån deras behov ska sjuksköterskan få en större insikt i de anhörigas 

perspektiv som vårdare och förstå deras situation hur de upplever. 

5 Syfte  

 

Syftet med denna studie var att beskriva anhörigas erfarenheter av att vårda 

en partner med demens i hemmet. 

6 Metod 

 

För att besvara syftet användes en allmän litteraturöversikt som metod. 

Enligt Friberg (2017) skapar litteraturöversikt en överblick över 

kunskapsläget inom ett visst omvårdnadsrelaterat område, eller ett problem 

inom sjuksköterskans kompetensområde genom sammanställning av flera 

vetenskapliga artiklar. På samma sätt som Friberg (2017) beskrev utfördes en 

systematisk litteratursökning för att finna så relevanta studier som möjligt. 

Detta gjordes för sammanställning av vetenskapliga artiklarna. Eftersom 

syftet var att beskriva anhörigas erfarenheter var det kvalitativa studier som 
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söktes bland vetenskapliga artiklar men även användes kvantitativa studier 

vilka baserades på kvalitativa variabler för att kunna öka överförbarhet av 

studiens resultat enligt Fribergs (2017) godtagbara kommentar. 

6.1 Datainsamling 
 

I en litteraturöversikt väljs de databaserna som innehåller information om 

ämnesområdet (Friberg, 2017). Anhörigas erfarenheter av att vårda sin 

partner i hemmet relaterar mest inom omvårdnadsområdet eftersom fokus 

ligger i subjektivitet. Därför valdes databaserna CINAHL och PsycINFO 

som innefattade information om omvårdnadsvetenskap precis samma som 

Friberg (2017) beskrev. Syftet i studien avgjorde vilka sökord kunde 

användas i varje databas för att fånga upp så relevanta artiklar som möjligt 

enligt Fribergs (2017) beskrivning. 

6.1.1 CINAHL 

 

Enligt population, intervention, control, outcome (PICO) definierades syftet 

olika blocksökningar som bildades av ämnesord och sökord (jfr Henricson, 

2017; jfr Friberg, 2017). Populationen är anhöriga till partner med demens, 

intervention är demenssjukdomen hos partner och resultat eller outcome är 

erfarenheter av att vårda i hemmet. Då bildades tre blocksökningar som varje 

blocksökning omfattades av en kombination av ämnesord och fritextsökning 

med OR. Hemmets sammanhang kontrollerades manuellt. Varje databas har 

sina ämnesord inom ett ämne (jfr Friberg, 2017). CINAHL har ämnesordet 

dementia för demenssjukdomen. Dementia ämnesord och fritextord, dement* 

kombinerades med OR då skapades första blocksökning för interventions 

delen av PICO. Andra blocksökning för outcome enligt PICO innefattade 

sina ämnesord och fritextord som kopplades samman med OR. I den andra 

blocksökningen definierades ämnesord som caregivers, caregiver burden, 

caregiver attitudes som kopplade med OR vilket gjorde sökningen bredare. 
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Efteråt kopplades fritextord som cargiv*, caregivers experienc* och 

synonymer tillsammans med OR. Därefter ämnesord och fritextord anknytes 

till varandra med OR. Den sista blocksökningen för populationen skapades 

med spouses som ämnesord och fritextord som spous* och synonymer som 

kopplades tillsammans med OR. Blocksökningarna sattes ihop med AND. 

Därefter avgränsades sökningen med Peer Reviewed och publiceringsår efter 

2009. Synonymer till sökord i varje block skrevs och synonymer kopplades 

till varandra med OR för att kunna hitta de flesta relevanta vetenskapliga 

artiklar inom databasen, CINAHL. Se bifogad bilaga 1 för sökschemat 

6.1.2 PsycINFO 

 

För litteratursökning inom PsycINFO databas används samma strategi som 

gjordes för litteratursökning inom CINAHL. Det finns skillnader i sökord 

och ämnesord mellan PsycINFO och CINAHL, eftersom varje databas har 

sitt egna sökord. Enligt PICO definierades syftet i studien tre blocksökningar 

med hjälp av olika sökord och ämnesord. Ämnesord som dementia, dementia 

with Lewy Bodies, Vascular dementia definierade PsycINFO för 

interventionen demenssjukdom. Ämnesord som caregivers, caregiver burden 

och fritextord såsom caregiv* kombinerades med OR för att bilda den andra 

blocksökningen för outcome delen av PICO. Ämnesord partners, couple, 

marriage och partner measures och fritextord såsom partner* och synonymer 

kombinerades med OR för att utgöra den tredje blocksökningen för 

perspektivet. För fritextsökning skrevs ord som används i ämnesord och även 

synonymer som kopplades till varandra med OR. Detta för att hitta de flesta 

relevanta vetenskapliga artiklarna. Därefter kopplades de relevanta 

fritextsökord och ämnesord med OR för att skapa blocksökningar. Till sist 

sattes blocksökningarna ihop med AND och avgränsades sedan till Peer 

Reviewed, engelska språket och publiceringsår efter 2009. Engelska språket 

tillades som begränsning för att spara tid eftersom det även fanns relevanta 

artiklar som är på annat språk än svenska och engelska. Syftet var att 
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beskriva anhörigas erfarenheter av att vårda en partner i hemmet då 

kontrollerades artiklarna manuellt för hem kontexten. Se bifogad bilaga 1 för 

sökschemat. 

6.2 Urval 
 

Urvalet består av tio vetenskapliga artiklar. Enligt Friberg (2017) lästes 

abstracts efter titlarna för att få relevanta artiklar och en överblick över 

området. Därefter lästes artiklarna i fulltext för att bedöma dem med tanke på 

denna studies syfte. De som besvarade studiens syfte, var etiskt försvarbara 

och hade medel eller högre kvalitet inkluderades i urvalet. Det betyder att de 

valda artiklarna utgick från anhörigas perspektiv och beskrev deras 

erfarenheter som vårdare av sin partner hemma. De artiklarna som beskrev 

sjuksköterskans eller patientens perspektiv exkluderas eftersom de inte 

svarade på studiens syfte. För att bedöma artiklarnas kvalitet granskades 

studier enligt en granskningsmall som Carlsson och Eiman (2003) 

rekommenderade. Enligt granskningsmallen kunde de aktuella artiklarna som 

fick 70% eller högre inkluderas i studien. Högre än 80% ansågs ha hög 

kvalitet, mellan 70–79 % hade medelmåttligt kvalitet och mellan 60–69 % 

hade låg kvalitet (Carlsson & Eiman, 2003). Se bilaga 2  

6.3 Dataanalys 
 

Analys av artiklarna gjordes enligt Fribergs (2017) fyra steg för allmän 

litteraturöversikt. Det innebar att de valda artiklarna lästes igenom flera 

gånger efter kvalitetsgranskning i första steget. Detta för att få en djupare 

förståelse över innehåll och sammanhang. Därefter färgmarkerades i olika 

färger de delarna som speglade anhörigas erfarenheter av att vårda en partner 

med demens i hemmet. De aspekterna som handlade om samma sak 

färgmarkerades med samma färg. Delarna som valdes och färgmarkerades 

utifrån varje studie dokumenterades i en eller två sidor text som stöd. Detta 
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sätt reducerade innehållet vilket gjorde en bättre förståelse av studiernas 

resultat. Andra steget var att dokumentera artiklar i en översiktstabell som 

består av titel, år, författarnamn, tidskrifter, land, metod, syfte, resultat och 

kvaliteten för att skapa en bra överskådlighet som en grund för den fortsatta 

analysen (Se bilaga 3). Tredje steget var att söka likheter och skillnader i 

resultat för att fördjupa förståelsen om resultatet av varje studie vilket 

underlättade att sortera artiklarnas efter likheter och skillnader. Till sista 

steget slogs likheter och skillnader samman och bildade lämpliga 

huvudteman och underteman. 

 

6.4 Forskningsetiska aspekter 
 

Enligt Forsbergs och Wengströms (2015) beskrivning om forskningsetiska 

aspekter var de valda artiklarna etiskt godkända av en etisk kommitté eller ha 

starkt etiska övervägande redovisat. Det innebar att författare i varje vald 

artikel skulle redogöra för sitt etiskt övervägande enligt fyra grundprinciper. 

De etiska principerna bestod av informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskravet och nyttjande krav (Vetenskapsrådet, 2017).   

Den studien redovisade metoden, resultat och inte undanhålla sanningen, 

samt skulle ha en bra struktur på arbetet genom datainsamling och tydliga 

dokumentationer av sökschema och de valda artiklarna. Studien skulle inte 

vinkla andras forskning till sin egen fördel och självklart är att inte skriva 

andras resultat utan att referera till studierna. Slutligen skulle författaren vara 

medveten om sin förförståelse. Det innebar att inte endast välja de artiklarna 

som stödjer sin förförståelse. Detta gjordes på samma sätt som Friberg 

(2017) beskrev. 
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7 Resultat 

Efter analys av artiklarnas resultat framkom två huvudteman och sju 

underteman. De två huvudtemana var erfarenheter av förlust och olika 

strategier för att hantera vårdandet av partnern. Erfarenheter av förlust 

delades in i fyra underteman: förlust av jaget, förlust av sociala situationer, 

förlust av parets ömsesidiga relation och förlust av en säker och ideal 

framtid. Olika strategier för att hantera vårdandet av partnern delades in i tre 

underteman: acceptans, att hitta mening i vårdandet samt stöd. 

 

Huvudtema Undertema 

 

 
Erfarenheter av förlust 

Förlust av jaget 

Förlust av sociala situationer 

Förlust av parets ömsesidiga relation 

Förlust av en säker och ideal framtid. 

Olika strategier för att hantera vårdandet av 

partnern 

Acceptans 

Att hitta mening i vårdandet 

Stöd 

 
 

7.1 Erfarenheter av förlust 
 

Anhörigas erfarenheter av att vårda en partner med demens avslöjade att de 

förlorade olika saker i samband med den nya rollen som vårdare. Under detta 

tema beskrevs vilken förlust de kände genom vårdandet. Förlust kunde 

kopplas till olika aspekter som förlust av jaget, förlust av sociala situationer, 

förlust av parets ömsesidiga relation och förlust av en säker och ideal 

framtid. Konsekvenser av förlust var depression, sorg, oro och ensamhet. 
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7.1.1 Förlust av jaget 
 

Med utveckling av demenssjukdom minskades partnerns fysiska och mentala 

förmågor. Partnern kunde till exempel tappa kontroll över urinblåsa och 

tarmrörelse och de kognitiva funktionerna försämrades (C. -L. Wang, Shyu, 

J. -Y. Wang, & Lu, 2017; Harris & Keady, 2009; O’Shaughnessy, Lee, & 

Lintern, 2010; Pang & Lee, 2019; Lövenmark, Meranius, & Hammar, 2018). 

Vid fysisk och mental försämring hos partnern med demens tillbringade 

anhöriga mer och mer tid och energi med partnern för att minska påverkan av 

den kognitiva nedgången och att hålla livet så stressfritt som möjligt (C. -L. 

Wang, et al., 2017; Harris & Keady, 2009; O’Shaughnessy, et al., 2010; Pang 

& Lee, 2019; Lövenmark, et al., 2018). Anhöriga fick en ny identitet som 

vårdare av sin partner med demens. Den nya rollen ledde till att de förlorade 

sin egen identitet och kände sig ansvariga för partnerns säkerhet. Det 

orsakade att de inte hade tillräcklig tid och energi för att se sig själva och 

sina egna behov. Därmed visste anhöriga inte vem de var, upplevde att deras 

liv slutade och offrade sig själva (C. -L. Wang, et al., 2017; Karon, Shelley, 

& Dorothy, 2014; Harris & Keady, 2009; O’Shaughnessy, et al., 2010; Pang 

& Lee, 2019; Lövenmark, et al., 2018; Shim, Barroso, Gilliss, & Davis, 

2013). Att behoven hos partnern med demens alltid stod i förgrunden och att 

anhöriga prioriterade partnern innan sig själva vilket gjorde att anhöriga som 

vårdare upplevde en förlustkänsla av sig själv (Knutsen, & Råholm, 2009). 

Anhöriga tyckte att det var deras ansvar att övervaka och minska sin partners 

ångest (O’Shaughnessy, et al., 2010; Pang & Lee, 2019; Lövenmark, et al., 

2018; Shim, et al., 2013). Om de samtidigt ville möta både sina behov och 

sin partners behov resulterade det ofta i skuldkänslor och självkritik 

(O’Shaughnessy, et al., 2010; Pang & Lee, 2019; Lövenmark, et al., 2018; 

Shim, et al., 2013). Partnern skulle veterligen inte komma ihåg att den 

anhöriga ägnade tid åt sig själv, men den anhöriga var medveten om att de 

spenderade tid för sig själv istället för att vårda partnern. Dessa känslor 



 

15(37) 

 

gjorde att anhöriga föredrog att inte se sig själva utan istället att fokusera 

bara på partnerns behov (O’Shaughnessy, et al., 2010; Pang & Lee, 2019; 

Lövenmark, et al., 2018; Shim, Barroso, et al., 2013).  

Förlust av jaget hos anhöriga skedde på grund av att partnern inte kunde 

förstå anhörigas känslor och behov (Lövenmark et al., 2018). Då blev 

anhöriga som skådespelare i den nya rollen som vårdare och gömde sina 

negativa känslor för att hålla sin partner lugn och lycklig (Lövenmark et al., 

2018). De var även tvungna att dölja sanningen vilket de inte hade gjort 

tidigare i livet, och de kände att det var obehagligt men de gjorde det ändå. 

Anhöriga fick inte vara sjuka eller skulle låtsas att de var friska och med 

andra ord skulle de hela tiden vara skådespelare vilket bekräftar att anhöriga 

förlorar sin identitet (Lövenmark et al., 2018).  

Förlust av jaget under vården kan vara orsak till depression och sorg hos 

anhöriga (Hellström, Håkanson, Eriksson, & Sandberg, 2017). Trots att 

anhöriga insåg vikten av att hitta en plats för sig själva och att vara samma 

personer som de var tidigare gav detta dem dåligt samvete för att partnern 

behövde deras vård (Hellström, et al., 2017). 

 

7.1.2 Förlust av sociala situationer 

 

När demenssjukdomen utvecklades förändrades livssituationen så att 

anhöriga skulle kompensera förlusten av fysiska och mentala förmågor hos 

sin partner (Pang & Lee, 2019; Hellström et al., 2017; Knutsen, & Råholm, 

2009; Harris & Keady, 2009; C. -L. Wang, et al., 2017; Karon, et al., 2014). 

På grund av det stigande ansvaret var yngre anhöriga tvungna att ge upp sitt 

arbete och vara hemma med sin partner, trots att de var oroliga för sin 

ekonomi. Därmed förlorade de ett socialt sammanhang som de brukade 

tillhöra. Anhöriga kunde inte åka bort hemifrån eftersom de tyckte synd om 

partnern och ville vårda sin partner, till exempel att hjälpa partnern med 
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hygien, medicin, mat och så vidare (Pang & Lee, 2019; Hellström et al., 

2017; Knutsen, & Råholm, 2009; Harris & Keady, 2009). Att utföra dessa 

uppgifter krävde mer tid och det fanns då inte längre så mycket tid att träffa 

vänner vilket visade en förlust av den sociala relationen.  

Det stigande ansvaret, känslan av oro och nya krav orsakade att anhöriga 

begränsade sitt liv till hemmet (Pang & Lee, 2019; Hellström et al., 2017; 

Knutsen, & Råholm, 2009; Harris & Keady, 2009). Parallellt kände anhöriga 

en rädsla för att tappa kontrollen över att vårda sin partner vilket ledde till att 

de blev bundna till hemmet (Pang & Lee, 2019; Hellström et al., 2017; 

Knutsen, & Råholm, 2009; Harris & Keady, 2009).  

Anhöriga isolerade sig också från omvärlden för att skydda och gömma sig 

eftersom många människor inte kände till demenssjukdomen och det fattades 

en förståelse av deras situation hos omgivningen (Knutsen, & Råholm, 2009; 

Harris & Keady, 2009). De kinesiska anhöriga var tvungna att isolera sig från 

sociala situationer på grund av en känsla av skam (Pang & Lee, 2019). 

Demens är en sjukdom hos äldre i kinesisk kultur, och om unga drabbas av 

demens betyder det att de har gjort något fel i sina tidigare liv. Då skulle de 

andra se ner på dem och därför föredrog anhöriga isolera sig från omvärlden 

vilket innebar att anhöriga förlorade det sociala livet och nätverket för att 

vårda sin partner. Det ledde i sin tur till en känsla av ensamhet (Pang & Lee, 

2019).   

7.1.3 Förlust av parets ömsesidiga relation 

Att vårda en partner innebar att relationen mellan den anhöriga och partnern 

med demens förändrades från att vara en oberoende relation till att bli en 

beroende relation. Denna obalans i relationen resulterade ofta i att anhöriga 

kände sig separerade från partnern när de vårdade sin partner (C. -L. Wang, 

et al., 2017; Hellström et al., 2017; Pang & Lee, 2019; Shim et al., 2013; 

Harris & Keady, 2009).  
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Förändringar i till exempel personlighet, kommunikation och egenvård hos 

partnern med demenssjukdom ledde till avstånd i relationen mellan anhöriga 

och partnern.  De kände sig främmande i den nya relationen. Detta ledde till 

en djup sorg hos de anhöriga och en känsla av att förlora både sin partner och 

relationen som de hade tidigare (Knutsen, & Råholm, 2009; Pang & Lee, 

2019; O’Shaughnessy et al., 2010; Harris & Keady, 2009; C. -L. Wang, et 

al., 2017; Lövenmark et al., 2018; Hellström et al., 2017).  

Personlighetsförändringar hos deras partner som aggressivitet, förlust av 

förståelse och minskad kommunikation försvårade för anhöriga att förstå 

partnerns behov och känslor (Harris & Keady, 2009; C. -L. Wang, et al., 

2017; Lövenmark et al., 2018). Samtidigt kunde deras partner inte längre visa 

kärlek och omsorg (Knutsen, & Råholm, 2009; Pang & Lee, 2019; 

O’Shaughnessy et al., 2010). Detta orsakade en känslomässig avskildhet hos 

anhöriga och en känsla av främlingskap inför partnern. De upplevde sorg 

över att partnern var fysiskt närvarande men kognitivt och mentalt 

frånvarande. Det vill säga att paret förblev tillsammans hemma men 

relationen försvann när demenssjukdomen utvecklades. Anhöriga kände sig 

deprimerade eftersom de visste att relationen inte skulle bli som tidigare och 

att relationen upphörde (Knutsen, & Råholm, 2009; Pang & Lee, 2019; 

O’Shaughnessy et al., 2010; Harris & Keady, 2009; C. -L. Wang, et al., 

2017; Lövenmark et al., 2018; Hellström et al., 2017). 

Anhöriga uttryckte att de förlorade meningsfull interaktion, kontext och 

samtal med sin partner och de blev ensamma i den relation som de hade 

innan demenssjukdomen (Knutsen, & Råholm, 2009; Pang & Lee, 2019; 

O’Shaughnessy et al., 2010; Harris & Keady, 2009). Att inte längre kunna 

dela gemensamma aktiviteter och förståelse som de tidigare kunde också 

ledde till en känsla av att vara skild från partnern. Anhöriga angav att de blev 

som föräldrar till partnern och relationen förändrades från äktenskapsrelation 

vilket gjorde att de förlorade sitt parförhållande (Knutsen, & Råholm, 2009; 
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Pang & Lee, 2019; O’Shaughnessy et al., 2010; Harris & Keady, 2009; C. -

L. Wang, et al., 2017; Lövenmark et al., 2018; Hellström et al., 2017). För 

yngre anhöriga fanns även en förlust av den sexuella relationen med partnern 

(Harris & Keady, 2009). 

 

7.1.4 Förlust av en säker och ideal framtid 

 

Anhöriga var osäkra och kände en förlust av pensionsplaner samt de hade 

svårt att planera för sin framtid (O’Shaughnessy et al., 2010; Knutsen, & 

Råholm, 2009). Anhöriga hade rädsla och kände osäkerhet inför framtiden, 

vad framtiden har (Harris & Keady, 2009; Hellström et al., 2017; Pang & 

Lee, 2019). De kände en maktlöshet att förändra framtiden och var medvetna 

om den oundvikliga utvecklingen av kognitiv nedgång. Samtidigt var det en 

stor osäkerhet kring hur lång tid denna process skulle ta och rädsla för 

verkligheten att behöva leva genom vårdprocessen (O’Shaughnessy et al., 

2010; Knutsen, & Råholm, 2009; Harris & Keady, 2009; Hellström et al., 

2017; Pang & Lee, 2019).  

Anhöriga kunde inte planera tillsammans med partnern om framtiden på 

grund av personlighetsförändringar och minskad förståelse hos sina partner. 

Obevekliga försämringar av partnern förstörde också parets planer och 

drömmar på framtiden (O’Shaughnessy et al., 2010; Knutsen, & Råholm, 

2009; Hellström et al., 2017; Pang & Lee, 2019). Detta vållade att anhöriga 

förlorade en ideal framtid. Anhöriga visste inte om hastigheten för kognitivs 

och fysisks nedgång hos partner. Detta gjorde att anhöriga kände ovisshet om 

framtiden (O’Shaughnessy et al., 2010; Knutsen, & Råholm, 2009; Harris 

& Keady, 2009; Hellström et al., 2017; Pang & Lee, 2019). En oviss framtid 

orsakade en omåttlig existens i skuggan om vad som kunde ha varit för 

anhöriga och hur kommer att partner klarar sig om anhöriga försvinner.  

Förlust av en säker och ideal framtid gav anhöriga smärta, sorg och en känsla 
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av oro (O’Shaughnessy et al., 2010; Knutsen, & Råholm, 2009; Harris 

& Keady, 2009; Hellström et al., 2017; Pang & Lee, 2019). 

 

7.2 Olika strategier för att hantera vårdandet av partnern 

 

I början av demensförloppet förenklade anhöriga bara partnerns uppgifter 

som till exempel att hjälpa partnern upprätthålla hushållsarbete och sociala 

aktiviteter (Pang & Lee, 2019; Knutsen, & Råholm, 2009). Detta sätt för att 

hantera vårdandet av partnern. Anhöriga beskrev olika strategier och knep 

som kunde förenkla anhörigas känslor av förlust inom vårdandet av partnern. 

Anhöriga oavsett kön eller ålder som ofta använde hanteringsstrategier som 

att söka förströelse, att söka socialt stöd och att främja lugnande tankar, 

upplevde mindre känslomässiga reaktioner på stress orsakad av vårdandet av 

partnern och då kunde fortsätta vårda partnern med en känsla av 

välbefinnande (Van Knippenberg, De Vugt, Ponds, Verhey, & Myin-

Germeys, 2018). 

7.2.1 Acceptans 

 

Först skulle anhöriga förändra sin syn på livet och acceptera den nya 

situationen och rollen som vårdare (Knutsen, & Råholm, 2009; Harris 

& Keady, 2009; C. -L. Wang, et al., 2017; Hellström et al., 2017; Karon et 

al., 2014; Shim et al., 2013; O’Shaughnessy et al., 2010; Lövenmark et al., 

2018). Acceptans av den nya situationen och förlust hjälpte anhöriga att 

kunna vårda partnern. Det fanns olika anledningar för acceptans av 

situationen och förlust som kärlek, moralisk skyldighet och motivation som 

empati, äktenskapligt löfte och långvarig förhållande samt familjens 

förpliktelser (C. -L. Wang, et al., 2017; Hellström et al., 2017; Pang & Lee, 

2019; Shim et al., 2013; Lövenmark et al., 2018; O’Shaughnessy et al., 

2010). 
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Familjens förpliktelse innebar att vissa anhöriga accepterade rollen som 

vårdar för att de inte ville att deras barn skulle ta över ansvaret som vårdare. 

Detta eftersom barnen är unga och upptagna med sin egen familj. Då 

behövde barnen inte offra sig för att vårda sina föräldrar. På grund av det 

accepterade anhöriga att vårda partnern (C. -L. Wang, et al., 2017). Anhöriga 

hade religiöst och andligt motiv för att vårda partnern. Anhöriga tyckte att 

allt var planerat i deras liv och vårdande är sitt öde som de måste acceptera 

(Pang & Lee, 2019; Shim et al., 2013). 

 

7.2.2 Att hitta mening i vårdandet 

Anhörigas erfarenhet av gemensamma stunder av förståelse och minnen hos 

sina partner gav dem en validerande känsla och mening av att vårda och att 

kunna hantera stressiga situationer (O’Shaughnessy et al., 2010).  

Anhöriga tyckte att genom vårdande kunde de återlämna den kärleken som 

de fick från sina partner i det tidigare livet (C. -L. Wang, et al., 2017; 

Hellström et al., 2017; Pang & Lee, 2019; Shim et al., 2013). 

 Anhöriga strävade efter att hitta mening i vårdandet genom att stabilisera 

partners tillstånd och detta gav anhöriga en känsla av självvärde och 

uppmuntrade till att fortsätta ge en god vård till sin partner (Pang & Lee, 

2019; Shim et al., 2013). Vissa anhöriga använde också sina gamla bilder för 

att stimulera sin partners minne. Detta för att återkalla sina ömsesidiga och 

glada minnen i livet och på så sätt att kunna hitta mening inom vården (Pang 

& Lee, 2019). Anhöriga upplevde mindre stress genom en tydlig struktur och 

rutin i vardagen och att inte se för långt framåt. Dagliga rutiner hjälpte 

anhöriga att hantera stressande situationer vilket gav anhöriga mening och en 

känsla av välbefinnande (C. -L. Wang, et al., 2017; Karon et al., 2014; 

Knutsen, & Råholm, 2009; Shim et al., 2013; O’Shaughnessy et al., 2010; 

Harris & Keady, 2009).   
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Anhöriga lärde sig vårdstrategier genom sina erfarenheter av rollen som 

vårdare. Vårdstrategier innebar att anhöriga förstod sin partner genom att tolka 

dennes kroppsspråk i olika situationer och att underlätta för partner att äta, gå på 

toaletten, förhindra vandring och gå vilse (C. -L. Wang, et al., 2017; Karon et 

al., 2014; Knutsen, & Råholm, 2009; Shim et al., 2013). Genom det kunde 

anhöriga hitta mening för sin roll som vårdare (C. -L. Wang, et al., 2017; 

Karon et al., 2014; Knutsen, & Råholm, 2009; Shim et al., 2013). Vissa 

anhöriga använde rationella strategier för vårdnad. Genom att se sin 

vårdarroll som ett jobb och separerade känslomässiga parets relation från 

arbetsorienterad problemlösning, ett sätt att hålla sina känslor i fjärran och de 

höll avstånd till vård (Hellström et al., 2017). 

 

7.2.3 Stöd 

 

Stödgruppen lärde anhöriga att söka hjälp aktivt eller uppehåll från 

vårdnaden (O’Shaughnessy et al., 2010; Shim et al., 2013; Knutsen, & 

Råholm, 2009; C. -L. Wang, et al., 2017). Genom inlärning om att söka hjälp 

såsom att få tillgång till dagsprogram för sin partner eller hjälp av kommunen 

och korttidsboende kunde anhöriga fokusera på sig själva och återhämta sig.  

Då fick anhöriga energi för att fortsätta vårda (Karon et al., 2014; Hellström 

et al., 2017).  

Anhöriga beskrev att stöd i den nya situationen var något betydelsefullt när 

de kom till att vårda sin partner med demenssjukdom (Karon et al., 2014; 

O’Shaughnessy et al., 2010; Shim et al., 2013; Knutsen, & Råholm, 2009; C. 

-L. Wang, et al., 2017). Anhöriga kände sig delaktiga i olika stödgrupper och 

de kunde träffa andra i samma situation, vilket kompenserade förlust av 

sociala situationer (O’Shaughnessy et al., 2010; Shim et al., 2013; Knutsen, 

& Råholm, 2009; C. -L. Wang, et al., 2017). Detta skapade även en känsla av 
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tillhörighet, validering och förståelse hos anhöriga samt att de inte kände sig 

ensamma i rollen som vårdare. Denna känsla hjälpte anhöriga hantera 

vårdandet av partnern (O’Shaughnessy et al., 2010; Shim et al., 2013; 

Knutsen, & Råholm, 2009; C. -L. Wang, et al., 2017). Stödgrupperna kunde 

även hjälpa till att öka kunskap om hur demenssjukdom fungerade, vad 

skulle uppstå i framtiden och hur de kunde hantera situationer 

(O’Shaughnessy et al., 2010; Shim et al., 2013; Knutsen, & Råholm, 2009; 

C. -L. Wang, et al., 2017).  

Dock kände vissa anhöriga inte behovet av stöd i form av kommunal hjälp 

hemma, korttidsboende eller stödgrupp (Karon et al., 2014; Hellström et al., 

2017; Lövenmark et al., 2018; C. -L. Wang, et al., 2017; Harris & Keady, 

2009). De behövde professionellt stöd med information om hela 

sjukdomsförloppet och framtiden (Karon et al., 2014; Hellström et al., 2017; 

Lövenmark et al., 2018; C. -L. Wang, et al., 2017; Harris & Keady, 2009). 

Vissa manliga anhöriga behövde delta i stödgrupper som bestod av enbart 

män när de vårdade partner. Detta eftersom de inte var bekväma med att 

diskutera sexualitet, hygien och hushållsgöromål framför kvinnor (Knutsen 

& Råholm, 2009). 

Utöver stödgrupper och kommunalt stöd var stödet från familj och vänner 

betydelsefullt till de anhöriga, eftersom det inte var bara ett stöd i den nya 

situationen utan även en avlastning för anhöriga. Det var bra för dem att 

någon som de kunde lita på, tog över vårdansvaret för en stund och de 

anhöriga kunde göra något för sig själv i lugn och ro (C. -L. Wang et al., 

2017; Lövenmark, Meranius, & Hammar, 2018). 
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8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Enligt Friberg (2017) hade syftet en avgörande roll för att välja en anpassad 

metod för studien. Syftet i studien var att beskriva anhörigas erfarenheter av 

att vårda en partner med demens i hemmet. Då valdes en litteraturöversikt för 

att få en överblick över anhörigas erfarenheter om att vårda sin partner. 

Friberg (2017) beskrev att en nackdel med litteraturöversikt var att det kunde 

finnas en begränsad mängd relevant studie för överblick över kunskapsläget 

och då kunde väljas endast de artiklarna som stödjer författares förförståelse. 

För att minska det gjordes en provsökning i olika databaser så att ta reda på 

att det fanns tillräckligt med artiklarna och fokus var på syftet för att 

besvaras.  

Syftet i studien handlade om att beskriva anhörigas erfarenheter då kunde 

även göras en kvalitativ analys om anhörigas erfarenheter om vården genom 

intervjuer eller biografistudie (jfr Henricson, 2017). Det krävde olika 

intervjuer under långtid för att öka trovärdigheten inom studien om skulle 

väljas kvalitativ metod. Tidsbrist orsakade väljas litteraturöversikt som 

metod i studien. En fördel med litteraturöversikt var att det kunde få fram 

erfarenheter från många olika anhöriga genom att granska tio vetenskapliga 

artiklar. Detta kunde öka överförbarhet av studiens resultat. 

8.1.1 Datainsamling 

Studien handlade om anhörigas erfarenheter vilket gjorde fokus på att de 

valda artiklarna baserades på kvalitativa metod som grund för 

litteraturöversikt enligt Fribergs (2017) godtagbara förklaring. Nackdelen 

med kvalitativ metod kunde vara att det var svårt att generalisera resultatet 

och trots den stränga processen för urval och analys erkänns att det fanns 

mänskliga tolkningar vilket Henricson (2017) påpekade. Då valdes artiklarna 
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med hög kvalitet och de nio kvalitativa artiklar hade fördjupade intervjuer 

vilket gjorde studiens resultat mer tillförlitlig. 

För att öka trovärdigheten av resultatet eftersträvades också välja 

vetenskapliga artiklar för studien som baserades på kvantitativ metod på 

samma sätt som Henricson beskrev. Problemet var att majoriteten av 

artiklarna med kvantitativ metod inte besvarade studiens syfte och de 

artiklarna i detta område ofta forskade relationer och skillnader mellan 

hypoteser och inte på erfarenheter och upplevelser. Dessa svårigheter och 

även tidsbrist var orsak till att det bara hittades en kvantitativ studie. De tio 

valda artiklarna i denna studie har över hundra deltagare som samarbetade i 

studierna vilket ökar överförbarheten i denna studie.      

8.1.2 Urval  

Provsökningen i studien gjordes i tre databaser Pubmed, CINAHL och 

PsycINFO. Databasen Pubmed användes inte eftersom i den databasen kom 

fram samma artiklar som fanns i CINAHL och PsycINFO. 

Litteratursökningen i CINAHL begränsades inte till engelska språket 

eftersom de flesta artiklar var på engelska vid provsökningen. I databasen 

PsycINFO begränsades sökningen till engelska eftersom flera artiklar på 

andra språk än svenska och engelska hittades. Vid provsökning i båda 

databaserna användes hem-kontexten som blocksökning, då missades flera 

relevanta artiklarna. Vid litteratursökningen användes därför inte hem-

kontexten som blocksökning och kontrollerades manuellt. Inte heller gjordes 

någon begränsning beträffande land eftersom flera relevanta studier 

missades. Då kom studiens artiklar från olika länder som har kulturella 

skillnader men om sökningen begränsades till exempelvis Sverige, där fanns 

det även kulturella skillnader. En skillnad mellan Sverige och andra länder 

kunde vara att anhöriga kan få betalt eller bidrag när de vårdar partnern 

vilket minskar oron för ekonomin. Därför begränsades inte sökningen till ett 
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speciellt land vilket kan öka även överförbarheten i Sverige. En av artiklarna 

i denna studie som hittades genom en sekundär sökning behandlade båda 

partnerns och anhörigas perspektiv men de olika perspektiven var tydligt 

separerad. Därför kunde artikeln användas i denna studie. 

Trots att PICO används för kvantitativ metod kan det även vara hjälp till att 

avgränsa problemområdet i en litteraturöversikt. Där kan det underlätta 

litteratursökningen och urvalet (Friberg, 2017). Därför användes studien 

detta verktyg för litteratursökningen i den studien. 

Blocksökning för interventionen demenssjukdom var inte likadana i båda 

databaserna CINAHL och PsycINFO eftersom CINAHL definierade endast 

dementia som ämnesord medan PsycINFO definierade ämnesord som 

dementia, dementia with Lewy Bodies, Vascular dementia för interventionen 

demenssjukdom. Detta gjordes för att hitta så många relevanta artiklar som 

möjligt. 

8.1.3 Dataanalys 

Dataanalys gjordes i studien enligt Fribergs (2017) fyra steg för allmän 

litteraturöversikt. Då lästes artiklarna flera gånger från anhörigas perspektiv 

för att få en fördjupad förståelse. Delar markerades som handlade om 

anhörigas erfarenheter av vården av partner vilket reducerade resultatet och 

ökade fokus på det som besvarade syftet. Även att söka likheter och 

skillnader mellan artiklarnas resultat gjorde det lättare att slå samman under 

lämpligt tema. Det sättet minskade också förförståelsens inverkan för att 

kunna öka trovärdigheten i studien. Urvalet och analysarbetet beskrevs i 

studien noggrant för att öka trovärdigheten i den studien. 



 

26(37) 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva anhörigas erfarenheter av att vårda 

en partner med demens i hemmet. I detta avsnitt kommer resultatet att tolkas 

och analyseras utifrån systemteori och tidigare forskning.  

Resultatet visade att när en partner drabbades av demenssjukdom 

förändrades partnerns livssituation och därmed även anhörigas livssituation. 

Att hantera vardagen relaterat till demenssjukdomen var anhörigas ansvar 

(Sun, 2014). Då blir det betydelsefullt för anhöriga att gemensamt hitta nya 

mönster och omstrukturera familjen (Landmark, Svenkerud Aasgaard, & 

Fagerström, 2013). I första stadiet av demenssjukdom hittade anhöriga nya 

mönster genom att bara stödja sin partner och underlätta partnerns uppgifter 

för att klara vardagen och anhöriga närmade sig rollen som vårdare gradvis. 

Systemet familj var då i balans och var stabilt eftersom de fortfarande hade 

en relation och interaktion med varandra och även med omvärlden. Det vill 

säga ett öppet system som har en interaktion och relation mellan familjen och 

omgivningsmiljön vilket ökar överlevnaden för systemet familj (Wright, et 

al., 2002; Benzein & Saveman, 2004).  

När demenssjukdomen utvecklades och de kognitiva funktionerna 

försämrades hos partnern tog anhöriga över ansvaret som vårdare (Sun, 

2014). Det innebar en omstrukturering i familjen för att hitta nya mönster 

vilket kan ses som en kontinuerligt pågående process där anhöriga skapar sin 

kontext och alternativa vägar i vardagen. Detta för att kunna återställa balans 

och stabilisera familjen vilket är nödvändigt för ett system som en familj. I 

denna process blir anhörigas föreställningar bland annat äktenskapslöfte 

betydelsefulla för hur familjen svarar på och styr situationer orsakade av 

demenssjukdomen (Wright, et al., 2002; Benzein & Saveman, 2004).  
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Anpassning till skador och livsförändring för anhöriga i samband med 

demens hos partnern innebar djupa förändringar i familjens struktur, 

relationer och roller. Resultatet visade hur anhöriga upplevde förlust av olika 

aspekter när de vårdade sin partner med demens i hemmet och hur anhöriga 

som vårdare med hjälp av acceptans, att hitta mening och stöd kunde hantera 

vårdandet av partnern.  

Förlust 

Att se en familj som ett system hade fokus på hur en förändring som en 

demenssjukdom kunde påverka relationer och interaktion mellan anhöriga 

och partnern samt mellan familjen och den omgivande miljön. Denna studie 

påvisade att utveckling av demenssjukdom hos en partner som har en relation 

med anhöriga medförde påfrestande och stressande situationer hos anhöriga 

och till följd av det kunde de anhöriga hamna i kaossituationer (Sun, 2014). 

Eftersom partnern med demenssjukdom inte kunde samarbeta eller inte 

interagera med de anhöriga på grund av fysisk och mental försämring. Denna 

bristande interaktion och samspel mellan anhöriga och partnern förstörde 

stabiliteten i systemet vilket resulterade i stress och påfrestning för de 

anhöriga (Wright, et al., 2002; Benzein & Saveman, 2004; Johannessen, 

Helvik, Engedal och Thorsen, 2017). 

Den studien visade även för att anhöriga skulle kunna balansera systemet 

familj och kompensera brister i interaktionen och relationen med partnern 

krävde det mer tid och energi för vårdandet vilket gjorde att anhöriga inte såg 

sina egna behov och blev skådespelare. Situationen upplevdes som en plåga 

och beskrevs med ord som hemskt, konstigt och omöjligt för andra att förstå 

(Landmark, et al., 2013; Johannessen, et al., 2017). Om anhöriga inte kunde 

se sina behov och återhämta sig kunde familjen hamna i kaossituation. 

Eftersom relationen och interaktionen mellan delarna inom systemet familj är 

ömsesidig. Det innebar att på samma sätt som en förändring, nämligen 
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demens, hos partnern påverkade hela familjen kunde anhörigas situation 

påverka familjen och partnern (Wright, et al., 2002). Lindqvist hävdade 

(2015) även att det fanns en risk för våld i hemmet om anhöriga tappade 

energi och inte hade tålamod. Våld kunde betyda exempelvis hårda ord, 

tvång eller slag mot personen med demenssjukdom. Därför var det viktigt att 

anhöriga skapar en stund för sig själva för att få återhämtning samt att de var 

uppmärksamma på att det inte fanns någon skam i den åtgärden. 

Systemteorin beskrev att en förändring inom ett system förändrar relation 

och interaktion mellan familjedelarna (Öquist, 2018) vilket resultatet av 

studien visade. Relationen mellan anhöriga och partnern förändrades från en 

parrelation till en föräldrar-barn relation. Denna rollförändring orsakade 

anhöriga förlorade parets ömsesidiga relation, vilket skapade en känsla som 

djup sorg, ensamhet och depression (Ask, Langballe, Holmen, Selbaek, 

Saltvedt, & Tambs, 2014).  

Ett viktigt ämne av den studien var att anhöriga isolerade sig själva och 

familjen. När en familj isolerade sig själva blev den ett slutet system som till 

slut hade ingen eller mindre chans för överlevnaden. Det ville säga att 

systemet hamnade i krissituation och hela systemet familj kunde drabbas av 

psykiskt problem. (Wright et al, 2005). Isolering gällde inte bara att anhöriga 

tog sin partners ansvar utan att anhöriga låg i konflikt mellan att vara sig 

själva eller vårdare (Gillies, 2012). Dessutom fanns det en annan anledning 

som berodde på kulturers skillnad och oförståelse från omgivningen. De 

kinesiska anhöriga angav att de isolerade sig från omvärlden eftersom 

demenssjukdom var en äldre sjukdom i kinesiskt samhället (Sun, 2014). 

Kulturell föreställning och ingen förståelse av demenssjukdomen i samhället 

som uppstod genom interaktion och samförstånd mellan familj och 

omvärlden hade effekt på familjens sätt att hantera situationen. På grund av 

föreställningar valde familjen med demenssjukdom isolera sig från samhället 

och själva löste problemet inom familjen (Wright et al, 2005).  
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Olika strategier för att hantera vårdandet av partnern 

Ett annat viktigt framväxande ämne i denna studie var att trots förlusterna 

och stressen att ta hand om en partner med demens, uppvisade anhöriga 

förmågan att gå tillbaka och växa igenom sina erfarenheter. Genom dessa 

erfarenheter kunde de lära sig och ha kontroll över stressiga situationen 

(Tyrrell, Hillerås, Skovdahl, Fossum, och Religa, 2019; Nogales-González, 

Romero-Moreno, Losada, Márquez-González och Zarit, 2015). 

Den studien visade att anhöriga visste om den nya situationen blev inte som 

den var tidigare. Då strävade anhöriga efter att hitta nya mönster för att 

fungera som en familj i vardagen trots sjukdomen, nämligen anhöriga ville 

balansera systemet (Gillis, 2012). Att hantera vårdandet av partnern betydde 

att ha kontroll när livet förändras med en förändring som demenssjukdom. 

Inom familjen sågs kontroll som en föreställning för att balansera systemet 

(Wright, et al., 2002). När anhöriga tappade kontrollen över olika situationer 

såsom ömsesidiga relationer och framtiden ökade stress och orolighet hos 

anhöriga vilket kunde leda till psykiskt problem (Landmark, et al., 2013; 

Wright, Watson & Bell, 2005). Det första steget var acceptans som är en 

förutsättning för att gå vidare sedan och hantera vårdandet av partnern. 

Gällande acceptans var föreställningar så som religiöst motiv och ödet 

betydelsefulla. Föreställningar var någon positiv och en optimistisk 

inställning som kunde underlätta acceptans för att hantera vårdandet 

(Landmark, et al., 2013; Wright, et al., 2002). Dessa nya mönster som en 

knep och olika strategier innebar inte bara på anpassning till begränsningar 

som orsakades av demenssjukdomen utan kunde vara positiva förändringar 

inom familjen. Ett exempel för detta var att anhöriga hittade mening genom 

att hitta gemensamma stunder av förståelse. Detta var positivt eftersom 

anhöriga närmade sig till partnern (Johannesson, et al., 2017).  
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Till slut skulle det sägas att stöd hade stor betydelse för majoritet av anhöriga 

eftersom de kunde vara sig själva. Stödet var betydelsefullt eftersom 

anhöriga kunde balansera mellan sina egna behov och vårdandet av partnern.  

Stödgruppen återställer egentligen den relationen och interaktionen mellan 

anhöriga och omvärlden. Det innebar att systemet familj blev mer öppet 

vilket systemteorin säger att det är nödvändigt för systemets överlevnad 

(Wright, et al., 2002). Det skulle tilläggas att det fanns en brist av stöd som 

riktades mot relationen och var anpassat till manliga och yngre anhöriga. 

 

8.3 Kliniska implikationer  

 

Föreliggande studie är relevant för hälso-och sjukvården eftersom den ger en 

bättre bild av anhörigas erfarenheter och behov. Den beskriver att 

demenssjukdom inte bara drabbas partnern utan även anhöriga, och hur 

demenssjukdomen utgör en obalans i systemet, samt hur anhöriga strävar 

efter att stabilisera familjen som system. Enligt ICN:s etiska kod har 

sjuksköterskan fyra grundläggande ansvarsområden: främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017). Med hänsyn till etiska kod och familjefokuserad omvårdnad är 

sjuksköterskan ansvarig för att främja hälsa och förebygga ohälsa för 

anhöriga. Vid demenssjukdom står ofta partnern i fokus och anhöriga 

glömmes bort inom vården. Då ska sjuksköterskan prioritera både partnern 

och anhöriga samtidigt som en prioritering av patienten. Anhöriga är viktiga 

för hälso-och sjukvården eftersom de kan minska kostnader för hälso- och 

sjukvården om de mår bra.  

Utifrån resultat av studien ska sjuksköterskan vara lyhörd och lyssna på 

anhöriga. Sjuksköterskan kan erbjuda ett samtal med dem för att förstärka 

positiva föreställningar och förändra negativa föreställningar såsom att inte 
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se sig själva vilket har negativ inverkan på deras hälsa. Samtalet ska göras 

med hänsyn till kulturella skillnader för att vara effektivt eftersom den 

studien visar att kulturella skillnader påverkar anhörigas reaktion i olika 

situationer. Det kan även ge anhöriga en bättre föreställning om hälso-och 

sjukvården. Genom samtal och att lyssna på anhöriga kan sjuksköterskan 

förstå anhörigas behov för att kunna stödja utifrån deras behov. Eftersom 

resultatet av studien visar att behovet av stöd hos anhöriga varierar.   

8.4 Slutsatser 

Beskrivningen av anhörigas erfarenheter av att vårda en partner med 

demenssjukdom visade olika förändringar i vardagen och i relationen mellan 

paret och även mellan paret och omvärlden. Resultat av dessa förändringar 

framträdde som förlust av olika aspekter som kunde vara svårt att hantera, 

och olika strategier som anhöriga använde för att hantera vårdandet. Den 

studien visade att behovet av stöd och information som var betydelsefullt för 

anhöriga för att kunna hantera stress och vårdandet av partner. Med hjälp av 

dessa erfarenheter kan sjuksköterskan bli mer medveten för att möta och 

stödja anhöriga. Genom tillgänglig information till allmänheten kan kunskap 

öka människors insikt om demenssjukdom vilket kan minska stigmatisering. 

Slutligen kan det vara bra att forska om andra familjemedlemmars perspektiv 

och även interaktionen mellan anhöriga och sjuksköterskan, samt vad som 

förstärker relationen mellan anhöriga eller familjen och sjuksköterskan. 
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Databasens namn: CINAHL   

Datum för sökningen: 2019-10-16  

Sökning Sökord & kombinationer Avgränsni

ngar 

(limits) 

Antal 

träffar 

Lästa abstrakt Lästa i fulltext Granskade artiklar Utvalda artiklar 

(ange hela referenserna) 

S1  

(MH "Dementia+") 

 

 64,364     

S2  

dement* 

 

 56,635     

S3  

S1 OR S2 

 76,841     
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S4  

(MH "Caregivers") OR (MH 

"Caregiver Burden") OR (MH 

"Caregiver Attitudes") 

 

 37,161     

S5  

caregiv* or caregivers burden or 

caregivers experienc* or caregivers 

attitude or caregivers perception or 

family caregivers or caregivers 

satisfaction 

 

 62,320     

S6  

S4 OR S5 

 

 62,320     

S7 (MH "Spouses")  9,608     

S8   91,191     
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spous* or spouse or  

partner or wife or 

 wiv* or husband or  

couple or coupl*  

 

S9 S7 OR S8  91,191     

S10 S3 AND S6 AND S9  1,133     

S11 S3 AND S6 AND S9 

 

 

Published 

Date: 

20090101–

20191231; 

Peer 

Reviewed 

583 75 21 5  
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Datum för sökning: 2019-11-02 

 

Sökning Sökord & kombinationer Begränsnin
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träffar 

Lästa titlar Lästa abstract Granskade 

artiklar 

Utvalda artiklarna 

S1 MAINSUBJECT.EX

ACT.EXPLODE("D

ementia") OR 

MAINSUBJECT.EX

ACT.EXPLODE("D

ementia with Lewy 
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MAINSUBJECT.EX

ACT.EXPLODE("V
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S2 MAINSUBJECT.EXACT.EXPLO
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DE("Caregiver Burden")  

 
29,570  

   
 

S3 MAINSUBJECT.EXACT("Partners"

) OR 

 
15,348  
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MAINSUBJECT.EXACT.EXPLOD

E("Marriage and Partner Measures") 

OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Couples"
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S4 dement* 
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S5 caregiv* or caregivers burden or 

caregivers satisfaction or caregivers 

experienc* or caregivers attitude or 

caregivers perceptions 

 
61,795  

   
 

S6  

partner OR spous* OR spouse or 

coupl* OR couple OR wife OR wiv* 

Or husband  
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S7 S1 OR S4 

(1 OR 4) 

 
99,465  

   
 

S8 S2 OR S5 

(2 OR 4) 

 
61,795  

   
 

S9 S3 OR S6 

(3 OR 6) 
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S10 S7 AND S8 AND S9 

(7 AND 8 AND 9) 

 
1,613  

   
 

S11 S10 (10) Peer 

reviewed 

2009–2019 

English 

607 142 53 5  
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Bilaga 2: Granskningsmall      

Granskning av Kvalitativ metod 

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, 
resultat=3p)  

Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas  Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet  Otydligt Medel  Tydligt 

Metod     

Metodval adekvat till frågan Ej angiven  Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 

(repeterbarhet möjlig) 

Saknas  Knapphändig Medel Välskriven 

Triangulering Saknas Finns   

Urval (antal, beskrivning, 

representativitet) 

Ej acceptabel  Låg Medel God 

Anhörigas erfarenheter av att 

vårda sin partner  

Ej undersökt  Liten andel Hälften Samtliga 

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     

Tolkning av resultatet (citat, 

kod, teori etc) 

Ej acceptabel  Låg Medel God 

Frågeställning besvarad Nej  Ja   

Resultatbeskrivning 
(redovisning, kodning etc) 

Saknas  Otydlig  Medel Tydlig 

Diskussion      

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik och 

felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare 

forskning 

Saknas Låg Medel God 

Slutsatser      

Överenstämmelse med 
resultat (resultatets 

huvudpunkter belyses) 

Slutsats 
saknas 

Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser  Finns Saknas   

Total poäng (Max 48 poäng)     

 

        Grad I> = 80%    Grad II>= 70 %   Grad III>= 60 %  
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Granskning av kvantitativ metod 

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, 

resultat=3p)  

Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas  Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet  Otydligt Medel  Tydligt 

Metod     

Metodval adekvat till frågan Ej angiven  Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 
(repeterbarhet möjlig) 

Saknas  Knapphändig Medel Välskriven 

Triangulering Saknas Finns   

Urval (antal, beskrivning, 

representativitet) 

Ej acceptabel  Låg Medel God 

Anhörigas erfarenheter av att 

vårda  

Ej undersökt  Liten andel Hälften Samtliga 

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

Bortfall med betydelse för 
resultatet 

Analys saknas 
/ Ja  

Nej   

Etiska aspekter Ej angivna angivna   

Resultat     

Resultatbeskrivning 

(redovisning, tabeller etc) 

Saknas  Otydlig  Medel Tydlig 

Frågeställning besvarad Nej Ja   

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      

Överenstämmelse med 

resultat (resultatets 
huvudpunkter belyses) 

Slutsats 

saknas 

Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser  Finns Saknas   

Total poäng (Max 47 poäng)     

 

     Grad1>=80%, Grad II>=70%, Grad III>=60%
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Bilaga 3: Artiklarnasöversikt 

 

Titel, Tidskrift, årtal, land Perspektiv 

Författare  

Syfte Metod, urval  Resultat Kvalitet 

That mr. Alzheimer… you never know 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. 

 

International Journal of Qualitative Studies on Health & Well-

Being 

 

2018, Sverige 

Anhöriga. 

 

Lövenmark, 

Annica; Summer 

Meranius, Martina; 

Hammar, Lena 

Marmstål  

Att beskriva hur 

anhöriga som vårdar och 

bor med sin partner med 

demens kan uttrycka sig 

själva.   

En kvalitativ metod. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

4 män och 5 kvinnor 

som vårdar sin partner 

med demens hemma.   

Partner kämpar med inre och yttre 

konflikt som subjektet. De uttryckte sig 

själva som skådespelare, förälder och 

överlevande. De upplever också uttalad 

ensamhet och en risk för sin egen hälsa. 

Hög  

Finding positives in caregiving: The unique  

experiences of Chinese spousal caregivers of  

persons with young-onset dementia. 

 

Dementia 

 

2019, China 

 

Anhöriga. 

 

Pang, Rebecca CK; 

Lee, Diana TF 

 

Att utforska anhörigas 

upplevelser som vårdare 

för personer med ung 

debutdemens i Hong 

Kong. 

En kvalitativ studie.  

Djupintervjuer och 

kvalitativ 

innehållsanalys. 

3 kvinnor och 3 män 

under 65 år som vårdar 

sina partner hemma.  

Denna studie framhävde påverkan av 

sociokulturella värden på familjens 

vårdupplevelse vid ungdomens 

demensomsorg. De behöver hitta 

positiva delar inom vårdandet. Detta 

underlättar att de anhörigvårdarna 

accepterar och upprätthåller sin 

vårdande roll. 

Hög 
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Finding meaning in caring for a spouse with 

dementia. 
 

Applied Nursing Research. 

 

2013, USA 

Anhöriga. 

 

Shim, Bomin; 

Barroso, Julie; 

Gilliss, Catherine 

L.; Davis, Linda L.  

Hur partners vårdare av 

personer med demens 

hittar personlig mening i 

sin vårdupplevelse. 

En kvalitativ studie. 

Semistrukturerade 

intervjuer med 11 

anhöriga i USA som 

vårdade sina partner 

med demens. (5 män 

och 6 kvinnor).  

De hade tro på en högre makt, en stark 

känsla av kärlek till sina makar och de 

härledde styrka från tidigare 

utmaningar. Vårdare förklarade hur 

deras etik eller moraliska värderingar 

var grunden för de valde och gjorde när 

det gäller att ta hand om sin make. 

Hög 

In sickness and in health:  

comparing the experiences of 

 husbands and wives caring for 

 someone with dementia 

 

The Journal of the Gerontological Nursing Association  

 

2014, Canada 

Anhöriga. 

 

Hammond-

Collins, Karon; 

Peacock, Shelley; 

Forbes, Dorothy  

Vad är likheterna och 

skillnaderna mellan 

erfarenheter av 

manliga och 

kvinnliga vårdgivare 

av 

personer med 

demens?  

Ett tolkande 

fenomenologiskt 

studie 

4 fruar och 3 män 

som vårdar patnern. 

Både hade positiva och negativa 

upplevelser. Tyder på att män 

upplever mindre stress av vårdare 

rollen jämfört med kvinnor och 

använder också 

olika hanterings mekanismer.  

Hög  

Selfhood in younger onset dementia: Transitions and 

testimonies 

 

Aging & Mental Health 

 

2009, UK & Ireland 

 

Anhöriga och 

partner 

 

Harris, 

P.B; Keady, J 

Vad upplever yngre 

människor 

diagnostiserad med 

demens och deras 

anhöriga som vårdare? 

En Kvalitativ metod 

med induktiv ansats. 

15 Anhöriga (9 

kvinnor och 6 män 

som vårdare) och 23 

partner med demens 

deltar i studien.  

 

Anhöriga upplevde sorg för 

relationsförändring, att vara osäker för 

framtiden, Ensamhet. 

För anhöriga var det en minskad 

ömsesidighet när det gäller deras 

relation, vilket ledde till stress och 

konflikter samt  

den minskade förmågan att hantera 

tillhörande rollförändringar. 

Hög 
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Svårighet att vara i två roller som 

vårdare och partner och de missade sig 

själva.   

 

Changes in the couple relationship  

in dementia care: Spouse carers’  

experiences. 

 

Dementia 

 

2010, UK & Irland 

 

Anhöriga. 

 

O'Shaughnessy, 

MO; 

 Lee, K; Lintern, T. 

 

Att utforska makes 

eller makas 

erfarenheterna som 

vårdare av effekten av 

deras partners 

kognitiva nedgång på 

deras 

parförhållanden och de 

betydelser de gav till 

dessa upplevelser.  

 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Tolkande 

fenomenologisk analys. 

Urvalet var sju 

Anhöriga som vårdar 

sin make eller maka 

med diagnos av demens 

i över två år och som 

bodde hemma. (5 fruar 

och 2 män). 

 

Fyra övergripande teman framkom: 

"Anknytning och åtskillnad"; 

"Anspänning mellan att möta egna 

behov och tillgång till partners behov; 

"Att veta och inte veta om 

framtiden'; och "söka kontroll - 

emotionella och praktiska strategier". 

 

Hög 

The dialectic movement between suffering and reconciliation: 

male caregivers' experience of caring for their wives suffering 

from dementia. 

 

International Journal for Human Caring 

 

2009, USA  

 

Anhöriga. 

 

Knutsen H; Råholm 

M.B 

 

Att förstå erfarenheterna 

från manliga vårdgivare 

som tog hand om sina 

fruar som lider av 

demens 

Fenomenologisk studie. 

Individuella intervjuer 

med 9 män hade tagit 

hand om sina fruar 

lider av demens i 

hemmet under 

de senaste 3 till 7 åren 

och hade varit gift. 

 

Deras erfarenheter ligger inom två 

teman: lidande och sorg och lidande 

relaterade till ensamhet. 

Hög 
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Emotional reactivity to daily life stress 

 in spousal caregivers of people with dementia: An experience 

sampling study. 

 

PLoS One 

 

2018, USA 

 

Anhöriga. 

 

van Knippenberg 

RJM, de Vugt ME, 

Ponds RW, Verhey 

FRJ, Myin- 

Germeys I. 

Att undersöka 

vårdgivarnas 

stressupplevelser i det 

dagliga livet. 

(Att undersöka vilka 

specifika vårdgivare 

egenskaper, inklusive 

sårbarheter och resurser, 

som modifierar 

känslomässig reaktivitet 

mot stress hos vårdare.) 

En undersökande studie 

med 

tvärsnittsstudiedesign. 

30 partner (12 män och 

18 kvinnor) som 

vårdare sina partner 

med demens i många år 

hemma. 

  

 

 

  

Visade relationen mellan vårdare 

egenskaper och stress. 

Vårdare som hade höga  

nivåer av kompetens, behärskning och 

makt och även vårdare som fick hjälp 

genom stöd och lugnande tankar 

hanterar vård av sin partner. Dessa 

vårdare upplevde mindre negativa 

påverkan av stressituationer inom sin 

roll. Samt att de orkade fortsätta vårda 

sina partner.  

Hög 

Progressive compensatory symbiosis: spouse caregiver 

experiences of caring for persons with dementia in Taiwan. 

 

Aging & Mental Health 

 

2017, Taiwan. 

Anhöriga. 

 

Wang, Ching-Lin; 

Shyu, Yea-Ing 

Lotus; Wang, 

Jing-Yun; Lu, 

Cheng-Hsien 

Att utforska 

erfarenheter från 

partner som tar hand 

om personer med 

demens i Taiwan. 

En grundad 

teorimetod för den 

kvalitativa studien. 

15 partner (12 fruar 

och 3 make) som 

vårdar sina partner 

hemma. 

Relationen med sin partner 

förändrades och både positiv och 

negativa känslor med detta. 

Acceptans av den nya situationen 

gjorde mindre lidande. Vårdare 

upplevde medvetenhet om 

obalanserad intimitet, att göra ett 

åtagande och genomföra ett 

kompensationssystem. 

Hög 

Development of older men’s caregiving roles for wives with 

dementia 

 

Anhöriga. 

 

Att beskriva hur äldre 

svenska 

En sekundär analys av 

en större kvalitativ 

studie som baserades 

på grundad teori. 

För att möta deras partners behov måste 

man lära sig nya färdigheter under hela 

vården. 

Hög 



 

5(5) 
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Ingrid Hellström, 

Cecilia Håkanson, 

Henrik Eriksson, 

Jonas Sandberg 

 

män närmar sig 

vårdgivarens roll som en 

hustru med demens, 

över tid. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer med  

 7 män som var sambo 

med en partner med 

demens hemma och 

blivit vårdare. 

Männen beskrev att de mött sitt ansvar 

och kände stolthet 

att göra ett bra jobb. När de blev mer 

bekanta med omvårdnad, utvecklade de 

sina vårdförmågor. En känsla av 

kontroll över vad som annars kan vara 

en överväldigande situation. 
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