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SAMMANFATTNING  
 
Bakgrund: Människor blir allt äldre och det innebär att antalet demenssjuka ökar och därmed även 
antalet anhörigvårdare. Att vara anhörigvårdare till en närstående med demenssjukdom innebär 
ökade påfrestningar som blir en central del i deras liv. 
Syfte: Studiens syfte var att belysa anhörigas upplevelser och erfarenheter av att vårda en närstående 
med demenssjukdom i hemmet. 
Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats, som baseras på tio vetenskapliga artiklar. Analys av 
artiklarna genomfördes med Lundman och Hällgren Graneheims (2008) kvalitativa innehållsanalys. 
Resultat: Anhöriga upplevde att vårdandet av sin närstående innebar påfrestningar och att relationen 
förändrades. De upplevde ensamhet och menade att det var viktigt att bevara sin egen hälsa. De 
upplevde förluster av vänner och bekanta samt uttryckte oro inför framtiden. De utvecklade 
strategier och knep för att hantera svåra situationer. Stöd och information var viktigt för anhöriga 
men tillgången var många gånger bristfällig.  
Slutsats: Anhörigvårdare upplevde en förändrad livssituation i form av påfrestningar, 
relationsförändringar och ensamhet samt oro inför framtiden. Lidandet kunde minska och 
välbefinnandet öka genom att dels använda strategier i vårdandet, dels genom stödgrupper som 
hjälpte till att hitta strategier. Detta är betydelsefullt som sjuksköterska att ha kunskap om för att 
förhoppningsvis kunna öka anhörigvårdares välbefinnande. 
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INLEDNING  
 
Individer lever allt längre i Sverige (SBU, 2006) och med ökad ålder ökar risken att drabbas 
av demenssjukdom (Eriksdotter-Jönhagen, 2011; Skog, 2012). Författarna har tidigare arbetat 
på demensboende och upplevde att det främst låg stort fokus på den demensdrabbade. 
Författarna funderade mycket på hur de anhöriga haft det tidigare när den demensdrabbade 
individen bodde och vårdades av anhöriga i hemmet. Därigenom väcktes intresset för att 
undersöka anhörigas upplevelser av att vårda en närstående med demenssjukdom i hemmet. 
Denna kunskap kan leda till en ökad förståelse för hur anhörigvårdare upplever sin situation. 
Att ha kunskap om detta som sjuksköterska är betydelsefullt för att förhoppningsvis kunna 
öka anhörigvårdares välbefinnande. 
 
 
BAKGRUND  
 
Demenssjukdom 
År 2011 fanns det i världen cirka 36 miljoner människor med konstaterad demenssjukdom. 
Av dessa fanns det cirka 150 000 demenssjuka i Sverige (Eriksdotter-Jönhagen, 2011). Under 
ett år insjuknar cirka 24 000 personer i Sverige i demenssjukdom och den största riskfaktorn 
är åldrandet (Larsson & Rundgren, 2010). Vid 60 års ålder lider en av 500 personer av 
demenssjukdom, medan vid 80 års ålder lider en av fem personer av demenssjukdom. 
Varannan person lider av demenssjukdom vid 90 års ålder, vilket gör det ännu mer förståeligt 
att åldern har en stor och avgörande betydelse (SBU, 2006).  
 
I och med att den äldre befolkningen i världen ökar kommer det enligt beräkningar som har 
gjorts, att finnas cirka 115 miljoner människor drabbade av demenssjukdom runt om i världen 
år 2050. För Sveriges del innebär detta att det år 2050 finns nästan en halv miljon 
demensdrabbade (Eriksdotter-Jönhagen, 2011).  
 
Demenssjukdom innebär en sjuklig störning av intellektuella och emotionella funktioner. 
Ordet demens härstammar från latin och betyder ”utan själ” eller ”från vettet” (Larsson & 
Rundgren, 2010). Demenssjukdomar är ett samlingsbegrepp för flera sjukdomar som drabbar 
hjärnan (Edberg, 2009). De delas in i tre stora grupper, primärdegenerativ, vaskulär och 
sekundär demenssjukdom (Larsson & Rundgren, 2010). Cirka 60 procent lider av 
primärdegenerativ demenssjukdom där Alzheimer’s sjukdom ingår och är den vanligaste 
formen, och som innebär att sjukdomsprocesser sker i hjärnvävnaden av okänd orsak. Cirka 
30 procent lider av vaskulär demenssjukdom där kärlskador uppstår i hjärnan efter till 
exempel hjärnblödning eller hjärninfarkt. Resterande 10 procent lider av sekundär 
demenssjukdom vilket innebär att hjärnskador uppstår på grund av exempelvis B12-brist eller 
alkoholskada. Dessutom kan det förkomma blandformer av de tre huvudgrupperna 
(Aquilonius, Boman & Nyholm, 2007; Larsson & Rundgren, 2010). 
 
Ett gemensamt kännetecken i symtombilden vid samtliga demenssjukdomar är en försämrad 
minnesfunktion och en kognitiv funktionsnedsättning på grund av att nervceller dör (SBU, 
2006). Det sker en försämring av minnet, försämring av det logiska tänkandet, 
personlighetsförändringar samt svårigheter att tala och förstå (Larsson och Rundgren, 2010).  
 
Demenssjukdomen progredierar oftast långsamt, framförallt Alzheimer’s sjukdom. Till en 
början vid mild demenssjukdom börjar den drabbade att glömma bort olika saker och börjar få 
svårt att förstå allt vid samtal. Den drabbade börjar även få svårt att finna rätta ord och 
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formulera sig på ett begripligt sätt, samt svårt att orientera sig i välbekanta miljöer (Edberg, 
2009). Senare i förloppet då demenssjukdomen börjar bli mer måttligt svår börjar minnet 
besvära den drabbade allt mer. Förmågan att tala och förstå försämras och att kommunicera 
med andra blir allt svårare. Dessutom börjar svårigheter göra sig tydliga i utförande av 
vardagliga sysslor, såsom att klä på sig och vårda sin personliga hygien. Senare i förloppet, 
vid svår demenssjukdom, förlorar man stora delar av sina förmågor, bland annat att äta själv, 
förflytta sig själv, le, hålla huvudet upprätt och sitta upprätt (Ibid.).  
 
Den bästa möjliga behandling som finns är god professionell omvårdnad och ett gott 
bemötande av den demenssjukes beteendestörningar. Bromsmediciner kan ges vid 
Alzheimer’s sjukdom men det finns ingen farmakologisk behandling som botar sjukdomen 
(Larsson & Rundgren, 2010). 
 
 
Att vara anhörigvårdare 
Cirka 70 procent av de personer som lider av en demenssjukdom i Sverige vårdas av någon 
anhörig. Detta innebär att drygt 100 000 personer med demenssjukdom vårdas av en anhörig. 
Eftersom antalet demensdrabbade ökar kommer även antalet anhörigvårdare att öka i 
framtiden (Skog, 2012). 
 
Anhörig definieras som en person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna. Vidare 
definieras anhörigvårdare som en person som vårdar en anhörig som är långvarigt sjuk, äldre 
eller har funktionsnedsättningar. Närstående definieras som en person som den enskilde har 
en relation till (Socialstyrelsen, 2004). Att som anhörig få besked att ens närstående drabbats 
av demenssjukdom väcker ofta känslor av osäkerhet och förtvivlan (Egset & Myklebust, 
2011). Gemensamt för anhörigvårdare till närstående med demenssjukdom är att 
påfrestningarna ökar och blir en central del i deras liv. I en studie av Son Hong och Kim 
(2008) upplever make eller maka ökade påfrestningar allra mest. Andra anhörigvårdare som 
inte har lika nära kontakt med den demenssjuka upplever mindre påfrestningar än make eller 
maka (Andrén och Elmståhl, 2008). Dessutom ökar påfrestningarna samtidigt som 
demenssjukdomen progredierar (Contador, Fernández-Calvo, Palenzuela, Miguéis & Ramos, 
2012). 
 
En annan central del som drabbar anhöriga till demensdrabbade närstående är ekonomiska 
bekymmer. Finansiella problem uppstår då det tillkommer ökade kostnader för exempelvis 
tvätt- och rengöringsmaterial (Drennan, Cole & Iliffe, 2011). Ekonomiska bekymmer leder till 
ökade påfrestningar som anhörigvårdare. Individer med högre inkomster upplever mindre 
påfrestningar i vårdandet av den demenssjuke jämfört med personer med lägre inkomster, 
enligt Papastavrou, Kalokerinou, Papacostas, Tsangari och Sourtzi (2007). Trots att det 
innebär påfrestningar för anhörigvårdare att vårda en närstående med demenssjukdom 
beskriver Andrén och Elmståhl (2005) att många anhörigvårdare känner sig tillfredställda 
oavsett hur mycket påfrestningar som upplevs. Detta eftersom vårdandet gör att 
anhörigvårdare känner sig behövda, samt att personen som vårdas uppskattar det man gör. 
 
Socialstyrelsen (2012) belyser att anhörigvårdare många gånger bortser från sina egna behov 
och drabbas av fysisk och psykisk ohälsa. Fysisk ohälsa kan uppstå exempelvis då anhöriga 
kan behöva göra tunga lyft och hjälpa till vid måltider och toalettbesök. Psykisk ohälsa 
uppstår exempelvis då vårdandet medför svårigheter att bibehålla sitt sociala umgänge och att 
anhörigvårdare ständigt behöver finnas närvarande för att hjälpa sin närstående med 
demenssjukdom. 
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Stöd till anhörigvårdare 
Det är en svår och ansvarskrävande uppgift att som anhörig vårda sin närstående som har 
demenssjukdom (Petrus & Wing-Chung, 2008; SBU, 2006). Socialstyrelsen (2012) beskriver 
olika former av stöd som anhörigvårdare har rätt till. Avlösning är en form av stöd som 
innebär att den demenssjuke tillfälligt kan vistas på ett särskilt boende eller vara med i 
dagverksamhet. Avlösning kan dessutom innebära att anhörigvårdaren tillfälligt ersätts av 
personal, vilket innebär att den anhörige kan lämna hemmet under en viss tid. Det finns även 
utbildningsprogram som består av information om demenssjukdomen, om symtomen, 
orsakerna och det förväntade förloppet av sjukdomen. Detta utbildningsprogram innehåller 
även utbildning i att kunna möta de beteendeförändringar som sker hos den drabbade 
individen. Ett annat stödprogram innebär att olika åtgärder sätts in, som till exempel 
avlösning, utbildningsprogram och hemtjänst. Ett ytterligare alternativ till stöd är psykosocialt 
stöd, som kan ges individuellt, i par, i familj eller i grupper. Fokus i denna form av stöd ligger 
i att de anhöriga får dela med sig av sin situation och sina känslor. I detta stöd kan anhöriga 
även förmedla erfarenheter till andra i hur man kan hantera vissa svårigheter som kan uppstå 
vid vårdandet av sin närstående med demenssjukdom (ibid.).  
 
 
 
TEORETISK REFERENSRAM  
 
Studien kommer att genomföras med ett vårdvetenskapligt perspektiv, vilket innebär att hälsa 
som vårdandets mål betonas, samtidigt som det är patienten som utgör fokus för vårdandet. 
Vårdvetenskapen har som uppgift att skapa kunskap om hälsa och vårdande, så att patienters 
hälsa främjas på bästa sätt (Dahlberg & Segesten, 2010). Samtidigt som betoning läggs på 
patienten, betonas även anhöriga eftersom de kan ta på sig ett stort ansvar vid vårdandet av en 
sjuk närstående, vilket kan ha både positiva och negativa konsekvenser för båda parter (Ibid.).  
 
Livsvärlden är en utgångspunkt i vårdvetenskapen (Dahlberg & Segesten, 2010) och innebär 
den värld som individer lever i och är en subjektivt upplevd värld, och varje livsvärld är unik 
för var och en (Dahlberg & Segesten, 2010; Kristoffersen, 2005). Vårdvetenskapen har fokus 
på individens livsvärld och vill förstå hur välbefinnande och lidande upplevs och påverkar 
individen, i syfte att stödja och stärka individen i dess hälsoprocesser (Dahlberg & Segesten, 
2010). Välbefinnande och lidande är med andra ord två centrala begrepp inom 
vårdvetenskapen. Välbefinnande beskrivs som att må bra både kroppsligt och existentiellt, 
eller någotdera (Björk & Breievne, 2005), och lidande beskrivs som upplevelser av plågor, 
förlust, ångest och smärta (Kristoferssen & Breievne, 2005). Lidande kan dessutom beskrivas 
som livslidande och kan uppstå då livssituationen förändras vilket medför ökade påfrestningar 
(Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). 
 
Författarna kommer att belysa anhörigas upplevelser och erfarenheter av att vårda en 
närstående med demenssjukdom i hemmet. Eftersom anhörigas livsvärld förändras då de blir 
anhörigvårdare kommer resultatet spegla hur anhörigvårdares livsvärld, välbefinnande och 
lidande påverkas och yttrar sig vid vårdandet av sin närstående med demenssjukdom i 
hemmet. 
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PROBLEMFORMULERING 
 
Forskning visar att anhörigvårdare till närstående med demenssjukdom upplever påfrestningar 
som blir en central del i deras liv. Dessa påfrestningar kan många gånger ge upphov till fysisk 
och psykisk ohälsa hos anhörigvårdaren allt eftersom demenssjukdomen hos den närstående 
progredierar. Eftersom cirka 70 procent av de demensdrabbade i Sverige vårdas av anhörig 
och en utveckling som förutspår att det kommer finnas cirka tredubbelt så många 
anhörigvårdare år 2050 i jämförelse med år 2011, är det viktigt att ha kunskap om hur 
anhörigvårdarna upplever sin situation. De frågeställningar som studien kommer att fokusera 
på är hur anhörigas livsvärld påverkas av att vårda en närstående med demenssjukdom, vad 
som skapar välbefinnande, och vad som skapar lidande, samt anhörigvårdares upplevelser av 
stöd och information. Att få svar på dessa frågor är relevanta för sjuksköterskor för att kunna 
uppmärksamma behov och kunna stödja anhörigvårdare till demenssjuka personer samt 
förhoppningsvis kunna öka deras välbefinnande. 
 
I studien kommer begreppen anhörig och närstående att användas. Anhörig syftar på 
anhörigvårdaren medan närstående syftar på den demensdrabbade. Dessa två begrepp används 
för att det inte ska bli förvirrande vid läsning. 
 
 
 
SYFTE 
 
Studiens syfte var att belysa anhörigas upplevelser och erfarenheter av att vårda en närstående 
med demenssjukdom i hemmet. 
 
 
 
METOD  
 
Författarna valde att göra en litteraturöversikt, vilket innebär att göra en sammanställning av 
flera vetenskapliga artiklar (Segesten, 2012). Litteraturöversikt valdes eftersom den skapar en 
översikt över kunskapsläget inom ett omvårdnadsrelaterat område, eller om ett problem inom 
sjuksköterskors verksamhetsområde (Friberg, 2012). En kvalitativ ansats med livsvärldsteorin 
som grund valdes eftersom ansatsen fokuserar på att skapa mening och förståelse för 
människors subjektiva upplevelser (Forsberg & Wengström, 2008), samt att fördjupa 
förståelsen för mänskliga uppfattningar och upplevelser (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 
2011). Detta bedömdes vara relevant i förhållande till syftet.  
 
 
Datainsamling 
Författarna valde att använda relevanta sökord, till exempel dementia, experience och 
caregiver, som stämde överens med syftet, och varierade sedan dessa för att hitta så många 
vetenskapliga studier som möjligt. Relevanta synonymer till sökorden letades upp för att 
utöka antalet sökträffar i databaserna. Dessutom användes svenska MESH för att på så vis få 
fram de mest lämpliga sökorden. De sökord som slutligen kom fram var dementia, 
Alzheimer’s disease, family, spouse, relatives, partner, burden, care, caring, family caregiving 
och experiences (bilaga 1). Dessa sökord kombinerades på olika sätt för att få fram tillräckligt 
med studier och ett hanterbart antal studier. De databaser som användes vid provsökning var 
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Cinahl, MedLine, Pubmed, Google Scholar, SvePub och Swemed+. Eftersom lämpliga 
artiklar inte fanns i alla databaser användes till slut Cinahl, MedLine och Swemed+. Dessa 
databaser användes eftersom de är inriktade inom vårdområdet. 
  
Datainsamlingsprocessen kan innebära en stress för författarna, men genom att samla in data 
under en lugn takt kan denna stress minska (Polit & Beck, 2012). På grund av detta valde 
författarna att ägna fyra dagar åt att söka efter vetenskapliga artiklar, för att på så vis undvika 
den stress som det kan medföra.  
 
Urvalsförfarande 
Vid urvalsförfarandet bestämde författarna inklusionskriterier och exklusionskriterier för 
urval av artiklar. De inklusionskriterier som användes var att artiklarna skulle vara 
publicerade från 2005 och framåt för att forskningen skulle vara så aktuell som möjligt. De 
demenssjuka skulle vårdas av anhörig i hemmet eftersom syftet speglar detta. Artiklarna 
skulle vara vetenskapligt granskade, vilket kontrollerades med Ulrich’s Periodical Directory 
(2012). Endast kvalitativa studier användes för att få fram upplevelser och erfarenheter. 
Artiklarna skulle vara i fulltext för att spara tid och pengar. De skulle vara etiskt försvarbara 
samt skrivna på engelska eller svenska eftersom det var de språk som författarna behärskade. 
Exklusionskriterier som användes var att studier med patient- eller sjuksköterskeperspektiv 
exkluderades eftersom de inte speglar studiens syfte. Kvantitativa studier exkluderades 
eftersom syftet speglar upplevelser och erfarenheter. Vid sökning i databaserna läste 
författarna först titeln på artikeln. Om titeln var relevant i förhållande till författarnas syfte 
lästes därefter abstract. Om abstract bedömdes relevant lästes hela artikeln och därefter 
gjordes överväganden om artikeln skulle inkluderas eller inte.  
 
Utifrån tretton artiklar valdes slutligen tio vetenskapliga artiklar ut. Tre artiklar exkluderades 
på grund av att de inte var vetenskapligt granskade enligt Ulrich’s Periodical Directory (2012) 
eller inte uppfyllde samtliga inklusionskriterier. När samtliga artiklar valts ut skrevs senare 
artikelöversikt på varje enskild artikel (bilaga 2). Totalt speglar urvalet upplevelser och 
erfarenheter från 217 informanter, från nio olika länder. 
 
För att kunna bedöma om artiklarna var trovärdiga och tillförlitliga, det vill säga hade hög 
vetenskaplighet, användes en kvalitetsbedömningsmall för att granska varje enskild artikel. 
Den mall som användes var Kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod av Willman 
et al. (2011) (bilaga 3). Totalt fanns 14 frågor och om artikeln fick minst 12 poäng av 14 
inkluderades denna eftersom detta bedömdes av författarna som hög kvalitet. Under 12 poäng 
bedömdes som medel eller låg kvalitet. 
 
 
Dataanalys 
Dataanalysen gjordes med hjälp av Lundman och Hällgren Graneheims (2008) manifesta 
kvalitativa innehållsanalys. Med manifest menas att författarna inte tolkar textens mening vid 
analysförfarandet (Graneheim & Lundman, 2004), utan beskriver det uppenbara innehållet 
med hjälp av kategorier (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Denna analysmetod 
användes eftersom den har sin utgångspunkt i mänskliga upplevelser och försöker bevara det 
väsentliga i textens innehåll (Ibid.). Analysförfarandet skedde induktivt, det vill säga att 
författarna analyserade anhörigvårdares upplevelser förutsättningslöst, till skillnad från 
deduktivt där en i förväg utarbetat mall används (Ibid.). Samtliga tio artiklar lästes och efteråt 
reflekterade författarna över innehållet tillsammans. Därefter började författarna plocka ut 
meningsbärande enheter var för sig, det vill säga meningar och delar av text som hör ihop 



6 
 

genom sitt sammanhang (Lundman och Hällgren Graneheim, 2008). Dessa meningsenheter 
jämfördes och diskuterades. För att göra texten kortare och mer lätthanterlig kondenserades de 
meningsbärande enheterna och översattes till svenska. Vid nerkortning av de meningsbärande 
enheterna bevarades central information och inget väsentligt försvann. De kondenserade 
meningsenheterna kodades och därefter sammanfördes liknande koder. Författarna kom 
därefter fram till åtta kategorier. Eftersom flera av dessa berörde samma ämnesområde, 
bildades två kategorier med tre underkategorier under vardera, och två kategorier utan 
underkategorier (bilaga 4).  
 
En förförståelse om att anhörigvårdare upplevde påfrestningar fanns hos författarna sedan 
tidigare. Förförståelse beskrivs som förutfattade meningar och kan vara ett hinder för 
öppenheten, och på så vis uppstår en objektivitetsfara (Dahlberg, 1997). Dock är 
förförståelsen nödvändig för att kunna utveckla en förståelse (Ibid.). Under arbetets 
genomförande försökte författarna att vara medvetna om sin förförståelse för att resultatet 
skulle bli så fritt från egna tolkningar som möjligt. 
 
 
Etiska överväganden 
Författarna valde ut artiklar som bedömdes vara etiskt försvarbara. Detta innebar att studierna 
genomfördes utifrån de krav som ställs enligt Helsingforsdeklarationen (2008), till exempel 
att informanterna ska ha givit informerat samtycke och att de när som helst får avsluta sin 
medverkan i studien utan att behöva ange varför. Åtta av tio artiklar i studien var etiskt 
granskade av en kommitté och samtliga innehöll de etiska krav som ställs enligt 
Helsingforsdeklarationen. De artiklar som inte var etiskt granskade av en kommitté valdes att 
inkluderas eftersom de ansågs ha hög kvalitet och diskuterade etiska överväganden samt 
innehöll de krav som ställs enligt Helsingforsdeklarationen. Forsberg och Wengström (2008) 
beskriver att beaktande av etiska aspekter uppnås genom att endast inkludera etiskt 
försvarbara studier samt genom att presentera alla resultat som förhåller sig till syftet, och inte 
endast de resultat som stöder författarnas åsikt. Detta beaktade författarna vid genomförandet 
av denna studie. 
 
 
 
RESULTAT  
 
Efter analys av de tio vetenskapliga artiklarna framkom fyra kategorier samt sex 
underkategorier. De kategorier som framkom var Att uppleva en ny livssituation, Upplevelser 
av förluster och oro inför framtiden, Att utveckla strategier och knep för att hantera svåra 
situationer, Anhörigvårdares upplevelser av stöd och information. Under den första och fjärde 
kategorin skapades tre underkategorier under vardera. 
 
 
Att uppleva en ny livssituation 
Denna kategori beskriver vad den nya livssituationen innebar med påfrestningar, förändrade 
relationer och hur anhöriga upplevde ensamhet och sin egen hälsa. 
 
Ökade påfrestningar 
De påfrestningar som anhörigvårdarna upplevde berodde ofta på den drabbades oförmåga att 
samarbeta i olika situationer samt de svåra beteenden som den närstående med 
demenssjukdom uppvisade. Bland annat vägrade de stundom att äta, ta sin medicin, borsta 
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tänderna, och de kunde även bli ledsna och förtvivlade då de inte visste var de var. Detta 
innebar att svåra utmaningar uppstod för anhörigvårdaren (de la Cuesta, 2005). Många 
anhörigvårdare upplevde ökade påfrestningar av de uppgifter som vårdandet av den 
demenssjuke innebar. De beskrev att de kämpade sig igenom varje dag och många gånger 
upplevde de att de inte hade kontroll över situationen (Shim, Barroso & Davis, 2012). En 
situation som beskrevs av flera anhöriga och krävde mycket energi, var då deras närstående 
med demenssjukdom förvirrade bort sig så att de anhöriga inte kunde hitta honom eller henne 
(Yamashita & Amagai, 2008).  
 
Anhörigvårdarna förklarade att det var påfrestande att se sin närstående med demenssjukdom 
genomgå en svår period (Shanley, Russell, Middleton & Simpson-Young, 2011). Att vara 
tvungen att ändra sin egen livsstil och anpassa den till de behov som den närstående krävde 
innebar ytterligare påfrestningar (Innes, Abela & Scerri, 2011).  

 
”… It’s terrible. I cant’t even live my own life… I really wish I can run away but I can’t. I 

can’t even leave. She has trapped me really.” (Innes et al., 2011, s. 174). 
 
Många gånger kunde anhörigvårdarna inte känna sig självständiga trots att de var ifrån sin 
demenssjuke närstående under en viss tid, detta eftersom den närstående fortfarande var 
beroende av den anhörige (Vellone, Piras, Talucci & Zichi Cohen, 2007). Detta upplevde 
anhörigvårdarna vara påfrestande. En annan faktor som ledde till påfrestningar var då 
finansiella bekymmer uppstod vid vårdandet av sin närstående med demenssjukdom (Innes et 
al., 2011). 
 
Relationen förändras 
Att vara anhörigvårdare innebar många gånger att relationen med den demenssjuke 
förändrades från att vara en oberoende relation till att bli en beroende relation (Galvin, Todres 
& Richardson, 2005; O’Shaughnessy, Lee & Lintern, 2010). Många gånger fanns det ingen 
energi kvar till sig själv på grund av att identiteten blev att vara en vårdare åt sin närstående 
med demenssjukdom (O’Shaughnessy et al., 2010).  
 

”… I mean, you know I could be the local lady who is paid to come and do it.” 
(O’Shaughnessy et al., 2010, s. 245). 

 
Relationsproblematiken beskrivs olika hos olika anhörigvårdare. En del hade inga problem att 
anta rollen som vårdare eftersom de såg det som en självklarhet att vårda sin närstående då 
hon eller han blev sjuk (Yamashita & Amagai, 2008). Andra hade dock problem då den 
tidigare positiva relation de haft med sin närstående med demenssjukdom inte alltid räckte till 
för att lyckas att vara positiv under vårdandet (Shim et al., 2012). Däremot var 
anhörigvårdarna tacksamma för vad de hade kvar av relationen och detta tillsammans med 
den känslomässiga kontakten kunde vara nyckeln till att klara av vårdandet (Ibid.). 
 
Anhörigvårdares upplevelser av ensamhet och egen hälsa 
Ensamheten var en central upplevelse som beskrevs av flera anhörigvårdare. Denna ensamhet 
kunde bero på flera orsaker. En faktor som ledde till känsla av ensamhet var att många 
upplevde att de hade blivit lämnade ensamma med sin demenssjuke närstående och att vårda 
honom eller henne (Laakkonen, Raivio, Eloniemi-Sulkava, Saarenheimo, Pietilä, Tilvis & 
Pitkälä, 2008; Lilly, Robinson, Holtzman & Bottorff, 2012). Anhörigvårdarna upplevde att 
vårdarrollen blev deras nya identitet och att ansvaret blev överväldigande (O’Shaughnessy et 
al., 2010). De kände sig även ensamma på grund av att de hela tiden fick ägna sig åt att vårda 
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sin närstående. En annan aspekt som medförde känslor av ensamhet hos de anhöriga, 
framförallt make eller maka, var det faktum att den intimitet som funnits med den närstående 
med demenssjukdom tidigare, försvann (Shanley et al. (2011). 
 
Anhörigvårdarna beskrev att de inte hade tid eller energi att fortsätta med sina intressen och 
att umgås med de vänner och bekanta som de gjort utanför hemmet innan demenssjukdom hos 
den närstående uppkom (Shanley et al., 2011; Vellone et al., 2007).  

 
”I would like to go to the theatre, to visit friends, but I cannot do it because of the care I have 

to give to my husband.” (Vellone et al., 2007, s. 225). 
 

De beskrev att det var viktigt att försöka bevara sin egen hälsa och välbefinnande så mycket 
som möjligt för att kunna hantera de påfrestningar som situationen medförde. De beskrev 
även att det var viktigt att bevara sin egen identitet och sina intressen i livet, vilket inte var så 
lätt (Shanley et al., 2011). Många anhöriga i en studie av Galvin et al. (2005) upplevde också 
detta och beskrev att det var svårt att vårda både sig själv och sin närstående med 
demenssjukdom samtidigt.  
 
 
Upplevelser av förluster och oro inför framtiden 
Anhörigvårdarna upplevde en form av förlust av sin närstående då de upplevde en ökad 
känsla av distansering från honom eller henne. De upplevde en saknad av delade erfarenheter 
och delad förståelse och var ledsna över att den delade förståelse och harmoni som tidigare 
funnits emellan dem hade försvunnit (O’Shaughnessy et al., 2010).  
 
”She’s lost her powers of speech. We can’t talk together, erm what we do, that erm she there 

is no conversation between us anymore. Er, I can’t say ’what do you think of this stupid 
government?’ or whatever or ‘what do you think is happening in Iraq?’…I can’t can’t there’s 

none of that, now.” (O’Shaughnessy et al., 2010, s. 242). 
 
Ibland kunde det vara svårt för anhörigvårdarna att fokusera på deras närstående och dennes 
behov av stöd, då de ansåg att det var svårt att acceptera alla de förändringar som skett (Shim 
et al., 2012). De beskrev även att de förändringar som uppstod i och med demenssjukdomen, 
ledde till förluster av vänner då kontakten med dessa blev allt mer sällan eller tog slut helt och 
hållet (Galvin et al., 2005).  
 
Flera anhörigvårdare beskrev att de kände sig oroliga inför framtiden (Laakkonen et al., 2008; 
Vellone et al., 2007), och upplevde en rädsla och ovisshet över vad framtiden skulle föra med 
sig. Rädslan grundade sig många gånger i att i framtiden få se sin närstående avlida och 
konsekvenserna av att hantera den situation som skulle komma att uppstå. Dessa tankar på 
framtiden ledde ofta till besvikelse och ledsamhet (O’Shaughnessy et al., 2010). Oron och 
progredieringen av deras närståendes demenssjukdom ledde ofta till ökade påfrestningar hos 
anhörigvårdarna som i sin tur medförde ett ökat lidande (Vellone et al., 2007). 
 
 
Att utveckla strategier och knep för att hantera svåra situationer 
Anhörigvårdarna beskrev olika strategier och knep för att kunna hantera svåra situationer som 
kunde uppstå vid vårdandet. De förklarade att de varit tvungna att utveckla dessa knep då 
problem uppstod (Galvin et al., 2005). Knep som beskrevs var bland annat att när den 
närstående med demenssjukdom gick vilse i sitt hem och inte hittade till sitt rum låtsades 
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anhörigvårdaren att vara bussen som tog denne dit. Ett annat knep som beskrevs var att en 
anhörigvårdare kunde få sin pappa att känna igen sitt rum genom att leta efter hans pyjamas i 
rummet (de la Cuesta, 2005).  
 
”No, daddy, this is your room.” “No, no, it is not my room.” “Come in and see, where do you 

have your pajamas?” “In my room.” “Come on, let’s see if they are there” (de la Cuesta, 
2005, s. 886). 

 
Andra sätt att hantera situationer som uppstod med tiden var att anhörigvårdare lärde sig att 
tolka tecken och beteenden som den närstående med demenssjukdom gav uttryck för. Till 
exempel förstod anhörigvårdarna sin närstående genom att tolka dennes kroppsspråk i olika 
situationer. Dessa strategier beskrevs av anhöriga fungera och deras närstående blev lugn och 
hanterbar (de la Cuesta, 2005). Utöver konkreta handlingar beskrevs att acceptera situationen 
som den var och att leva i nuet kunde fungera som strategier i vårdandet för att minska oro 
och påfrestningar.  (O’Shaughnessy et al., 2010). 
 
 
Anhörigvårdares upplevelser av stöd och information 
Denna kategori beskriver att anhörigvårdare upplevde att det var viktigt med stöd från 
samhället och närstående, samt att tillgången till information och stöd många gånger var 
bristfällig. 
 
Att få stöd från samhället 
Anhörigvårdare upplevde att den hjälp de fick i vårdandet av sin närstående med 
demenssjukdom var viktig. Det kunde vara fysisk hjälp som vid duschning och påklädning, 
men även att få utbildning i att kunna ge fysisk hjälp själv, på rätt sätt. Utöver fysisk hjälp 
värdesatte även anhörigvårdare stödgrupper som hjälp (Shanley et al., 2011; Yamashita & 
Amagai, 2008). Med hjälp av stödgrupper ansåg många anhörigvårdare att deras behov blev 
tillgodosedda och en vänskap och samhörighet med andra anhörigvårdare uppstod. Denna 
vänskap fortsatte även efter den närståendes bortgång och sågs som ett betydelsefullt stöd i 
fortsättningen (Shanley et al., 2011). Stödgrupperna ledde även till att anhörigvårdare kände 
sig bekräftade och att de kunde acceptera sin situation på ett bättre sätt. Även kunskap om hur 
framtiden kunde se ut för anhörigvårdarna var något som kom fram via stödgrupperna då 
anhörigvårdare delade med sig av sina erfarenheter till de andra (O’Shaughnessy et al., 2010).  
 

”This is the thing that is so good with the groups, because…the very very very kind and 
understanding ones know what you are about. If you are grumbling. and look. moaney 

(laugh), because they understand it…” (O’Shaughnessy et al., 2010, s. 248). 
 
Flera anhörigvårdare upplevde att avlastning från att vårda var värdefullt för att kunna få lite 
distans från det ansvar som vårdandet innebar (Shanley et al., 2011; Yamashita & Amagai, 
2008). Trots att många såg avlastning som viktig ansåg många anhörigvårdare att det var svårt 
att ha tilltro till professionell hjälp då de var oroliga över om deras närstående skulle få en god 
vård (Galvin et al., 2005; Shanley et al., 2011). 
 
Att få stöd från närstående 
Anhörigvårdarna upplevde att stöd från sin egen familj var betydelsefullt (Innes et al., 2011; 
Shanley et al., 2011), framförallt att få empati och förståelse (Shanley et al., 2011). Flera 
upplevde dock att de fick för lite stöd och förståelse samt tolerans från familjen, vilket ledde 
till att de blev isolerade och inte kunde träffa sina vänner och bekanta som de gjort tidigare. 
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Något som kunde lösa detta problem var att rotera vårdandet bland familjemedlemmar 
eftersom det ledde till att de kunde upprätthålla kontakten med vänner och bekanta, samtidigt 
som de ansvarade för vårdandet av sin närstående med demenssjukdom (Innes et al., 2011). 
 
Bristfällig information och stöd 
Många anhörigvårdare var missnöjda och frustrerade över att de fick för lite stöd från 
samhället, samt upplevde att de fick för lite information om demenssjukdomens innebörd 
(Innes et al., 2011; Laakkonen et al., 2008; Lilly et al., 2012). De flesta ansåg att det var svårt 
att hitta information, och många var omedvetna om att möjligheter till stöd fanns, till exempel 
avlastning (Lilly et al., 2012). Flera anhörigvårdare som visste att hjälp till stöd fanns 
upplevde många gånger att de var osäkra på vilken form av hjälp de behövde och om den 
demenssjuke skulle acceptera hjälpen (Innes et al., 2011). Att inte veta vart de skulle vända 
sig för att få hjälp ledde många gånger till påfrestningar och ökat lidande (Laakkonen et al., 
2008; Vellone et al., 2007). 
 
 
 
DISKUSSION  
 
Syftet med studien var att belysa anhörigas upplevelser och erfarenheter av att vårda en 
närstående med demenssjukdom i hemmet. Resultatet visar att anhöriga upplever 
påfrestningar, relationsförändringar, ensamhet, förluster och oro inför framtiden. De utvecklar 
strategier och knep för att hantera svåra situationer som uppstår i samband med vårdandet av 
deras närstående med demenssjukdom. Anhöriga upplever även att stöd och information är 
viktigt att få, men att den många gånger är bristfällig. Utifrån resultatet anser författarna att 
syftet har uppnåtts. 
 
 
Metoddiskussion  
Författarna valde att göra en litteraturöversikt för att få en överblick över hur anhörigvårdare 
till närstående med demenssjukdom upplever sin livsvärld, välbefinnande och lidande. Valet 
att inte göra en intervjustudie eller biografistudie grundar sig i att författarna ville få fram 
upplevelser från många olika anhörigvårdare, detta genom att granska tio vetenskapliga och 
kvalitativa studier. Risken med att göra en litteraturöversikt är att det finns en begränsad 
mängd relevant forskning som grund för översikten och att det finns risk för selektivt urval, 
det vill säga författarna väljer artiklar som stödjer deras förförståelse (Friberg, 2012). Risken 
för att en begränsad mängd forskning skulle finnas försvann då författarna gjorde en 
provsökning i olika databaser och därigenom kunde få reda på att tillräckligt med forskning 
fanns. Risken för selektivt urval minskades genom att författarna var medvetna om sin 
förförståelse och höll sig till syftet.  
 
Utvalda sökord användes eftersom de har relevans till syftet. Likaså användes databaserna 
Cinahl, MedLine och Swemed+ eftersom de har anknytning till omvårdnadsforskning. Dock 
kan författarna ha missat studier eftersom fler synonyma sökord och fler kombinationer av 
dessa samt fler databaser kunde ha använts. Författarna valde att exkludera artiklar utan 
fulltext och artiklar på andra språk än svenska och engelska. Detta kan vara en nackdel då 
författarna kan ha gått miste om studier, som kanske hade kunnat spegla resultatet annorlunda. 
Risken för bortfall av relevanta studier finns även, då författarna väljer att först läsa titeln på 
artikeln och därefter bestämma om abstract ska läsas eller inte. Trots att titeln inte speglar 
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författarnas syfte kanske innehållet gör det. Dessutom förloras relevant information då artiklar 
som inte är granskade av Ulrich’s Periodical Directory (2012) exkluderades. 
 
Dataanalysen som gjordes med hjälp av Lundman och Hällgren Graneheims (2008) manifesta 
kvalitativa innehållsanalys gör att författarna får fram det centrala ur varje artikel och därefter 
kan jämföra det med resterande artiklar. För att inte gå miste om information beroende av 
läsare bestämde författarna att båda skulle läsa samtliga tio artiklar var för sig och plocka ut 
meningsbärande enheter var för sig. På så vis utvinns mer information och förförståelsens 
inverkan minskar. Detta är något som ökar trovärdigheten i studien. Andra faktorer som ökar 
trovärdigheten i studien är att författarna noggrant beskriver urvalet och analysarbetet, samt 
presenterar citat från intervjuer i resultatet, vilket är viktigt enligt Lundman och Hällgren 
Graneheim (2008). Kvalitetsbedömning enligt Willman et al. (2011) använde författarna för 
att få studier av god kvalitet och därigenom öka trovärdigheten. Något som däremot minskar 
trovärdigheten är att tolkningsfel vid översättning från engelska till svenska kan ske, vilket 
kan ha påverkat resultatet.  
 
Människor kommer aldrig helt ifrån sin förförståelse och det som slutligen nås är en 
sammansmältning av sin egen förförståelse och den förståelse som individen som tolkas har 
(Hartman, 2004). Vid analysförfarandet försökte författarna vara medvetna om sin 
förförståelse och undvika att göra egna tolkningar för att öka tillförlitligheten. Detta är dock 
något som inte kan garanteras eftersom tolkningar kan ha skett utan att författarna varit 
medvetna om det. 
 
Resultatet kan i viss mån överföras till de anhörigvårdare som befinner sig i samma situation 
som de som ingår i studien gör. I och med att till exempel möjligheter till stöd och 
information skiljer sig i olika länder, kan inte just den delen överföras helt och hållet till 
anhörigvårdare i andra länder. Anledningen till att inga svenska studier ingår i resultatet 
grundar sig i att författarna inte hittade några som stämde överens med de inklusionkriterier 
som fanns. 
 
 
Resultatdiskussion  
Resultatet visar att det finns flera situationer som anhörigvårdarna upplever som svåra och 
påfrestande (Adams, McClendon & Smyth, 2008; Gillies, 2011; Guerra-Silla, Gutiérrez-
Robledo, Villalpando-Berumen, Pérez-Zepeda, Montaña-Álvarez, Reyes-Guerrero & Rosas-
Carrasco, 2010; Hepburn, Luis, Nelson Kirk, Narayan, Center, Lindström Bremer & 
Tornatore, 2005; Papastavrou, Tsangari, Karayiannis, Papacostas, Efstathiou & Sourtzi, 
2011). Det beskrivs även i Andren och Elmståhl (2008) att anhörigvårdare som har en nära 
relation till den demenssjuke upplever mest ökade påfrestningar. Till exempel uppstår 
påfrestningar när den närstående med demenssjukdom har svårigheter i att samarbeta med 
anhörigvårdaren. Andra beteendeförändringar hos de demenssjuka, såsom att de vägrar ta sin 
medicin eller blir ledsna och inte vet var de är, leder till påfrestningar hos anhörigvårdare, 
vilket även en studie av Guerra-Silla et al., (2010) visar. Även beteendeförändringar såsom att 
inte kunna uttrycka sig på ett förståeligt sätt leder till ökade påfrestningar, vilket även 
anhörigvårdare i Gillies (2011) beskriver. Kunskapsöversikter från Sverige visar också att 
anhöriga upplever påfrestningar (Erlingsson, Magnusson & Hanson, 2010; Winqvist, 2011). I 
en kunskapsöversikt av Winqvist (2011) upplever anhöriga att påfrestningar är ett av de 
största problemen, som bland annat uppstår på grund av den svåra situationen som den 
anhöriga hamnar i och att relationen förändras till den närstående. Vid ökade påfrestningar 
hos anhörigvårdarna kan ett lidande uppstå som kan bli en del av vardagen. Trots att lidandet 
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blir en väsentlig del i anhörigvårdares livsvärld kan detta leda till att de upptäcker saker och 
hittar andra värden i livet (Kristoffersen & Breievne, 2005), som kan ge ett ökat 
välbefinnande. 
 
Flera anhörigvårdare upplever att relationen till sin närstående med demenssjukdom går från 
att vara oberoende till att bli en beroende relation, och att detta leder till att de får en ny 
identitet och blir en vårdare. Detta tar Hepburn et al., (2005) upp i sin studie, som visar att 
detta beroende, som ökar allteftersom demenssjukdomen progredierar, leder till ökade 
påfrestningar hos anhörigvårdarna. I resultatet förklarar flera anhörigvårdare att det är viktigt 
att upprätthålla sin egen identitet, men att det inte är så lätt. I en studie av Adams et al., (2008) 
beskriver anhörigvårdare att de har svårt att upprätthålla sin identitet, vilket leder till ökade 
påfrestningar eftersom vårdarrollen tar över deras självständighet.  
 
Resultatet i denna studie visar att ensamheten blir en central del i anhörigas liv. I en svensk 
studie av Hellström (2005) framkommer det att ensamheten bland annat kan bero på de 
förändringar som uppstår i relationen, som att inte kunna dela upplevelser och erfarenheter 
tillsammans på samma sätt som innan demenssjukdomen uppkom. Detta kan leda till ökat 
lidande hos anhörigvårdare, och tillsammans med en ökad ensamhet och en förändrad 
relation, som beskrivs i resultatet samt i Adams et al., (2008) och Sherman och Boss (2007), 
ökar lidandet ytterligare.  
 
I föreliggande studie är det flera anhörigvårdare som uttrycker rädsla och oro inför hur 
framtiden kommer att se ut, samt att acceptans och att leva i nuet kan fungera som strategier i 
vårdandet. I en studie av Allen, Oyebode och Allen (2009) framkommer det också att 
anhörigvårdare upplever en ovisshet och oro inför vad framtiden har att ge. Lidandet kanske 
ökar i och med oron inför framtiden, men användandet av strategier såsom acceptans eller att 
leva i nuet kanske kan vara ett sätt att hantera lidandet och öka välbefinnandet. Att ha 
kännedom om dessa strategier är viktigt för sjuksköterskor för att kunna hantera situationer 
som kan uppstå med anhörigvårdare, och i dessa situationer kunna öka deras välbefinnande. 
Sjuksköterskor måste dessutom försöka lyssna, tänka och förstå samt visa intresse för 
anhörigvårdarens berättelser för att kunna ta del av dennes situation och livsvärld, och 
därigenom få en förståelse för vad välbefinnande innebär för just honom eller henne 
(Dahlberg & Segesten, 2010). På så vis kan sjuksköterskor identifiera vad som ger 
välbefinnande hos anhörigvårdaren och därigenom öka välbefinnandet hos denne. 
 
Resultatet visar att anhörigvårdare kommer på strategier eller knep för att hantera svåra 
situationer som kan uppstå vid vårdandet av den närstående med demenssjukdom. I en studie 
av Papastavrou et al., (2011) framkommer det att anhörigvårdare som hittar bra strategier för 
att lösa problem och hantera beteendeförändringarna hos den demenssjuke, har lättare att 
hantera de påfrestningar som uppstår i samband med vårdandet. Det är betydelsefullt att ha 
strategier och knep som anhörigvårdare för att kunna hantera svåra situationer på ett sådant 
sätt så att lidandet inte ökar och blir för stort. Att få stöd genom till exempel stödgrupper 
kanske kan vara ett sätt för att lära sig att använda olika strategier och knep. 
 
Att många anhörigvårdare är missnöjda över att de får för lite stöd samt information om 
demenssjukdomens innebörder framkommer i resultatet. Detta framkommer även tydligt i 
Gillies (2011) där anhöriga beskriver att de är förvirrade över vad som händer deras 
närstående, vad medicinerna innebär och varför det händer just deras familj. Att ge 
information och stöd till anhöriga är viktigt att tänka på för legitimerade sjuksköterskor för att 
öka anhörigvårdares välbefinnande, och är dessutom ett krav eftersom sjuksköterskor ska ha 
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förmåga att informera eller undervisa patient och eller närstående. I kunskapsöversikten av 
Winqvist (2011) beskrivs att avsaknad av information kan leda till att anhöriga känner sig 
osäkra på hur de ska vårda och de känner sig utanför och ensamma. Detta belyser att avsaknad 
av information är en grund till att lidande uppstår. Förutom att sjuksköterskor ska ge 
information ska de även förvissa sig om att informationen har förståtts och uppmärksamma 
om informationsbrist föreligger, enligt Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 
(2005). Att som sjuksköterska följa dessa krav kan vara ett sätt att minska lidande hos 
anhörigvårdare till närstående med demenssjukdom. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver 
att undermålig information kan innebära att tilltron till vården minskar, vilket i sin tur innebär 
att möjligheterna till stöd från vårdare minskar. 
 
Många anhörigvårdare upplever att stöd från samhället, som till exempel att delta i 
stödgrupper, är viktigt. I en studie av Hepburn et al., (2005) beskriver anhöriga att 
stödgrupper minskar påfrestningar. Dessa stödgrupper innebär även att anhörigvårdare får tips 
på strategier som kan användas i vårdandet, och som tidigare har beskrivits är dessa strategier 
ett sätt att minska lidandet och öka välbefinnandet. Det är viktigt för sjuksköterskor, 
framförallt sjuksköterskor inom hemsjukvård, att kunna informera anhörigvårdare om det stöd 
som finns, både från formella vårdgivare men även från till exempel Demensförbundet, som 
kan bidra till att anhöriga kan få utbyta erfarenheter och olika strategier med andra anhöriga 
för att minska påfrestningar och lidande. 
 
Att stöd från närstående är viktigt kommer fram i resultatet och flera anhörigvårdare upplever 
att de får för lite stöd och förståelse från sina närstående. Även anhörigvårdare i en studie av 
Sherman och Boss (2007) upplever att de är besvikna över att de inte får tillräckligt med stöd 
från sina närstående. Att få stöd i form av framförallt empati och förståelse från sina 
närstående, som beskrivs i resultatet, är viktigt för att minska lidandet hos anhörigvårdare till 
närstående med demenssjukdom. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att människor är i 
samspel med varandra och att de närstående är de allra viktigaste för de flesta, samt att dessa 
kan vara en avgörande faktor för möjligheterna till att uppleva välbefinnande. Sjuksköterskor 
kan därför bidra med att till exempel samtala eller informera hela familjen om vad situationen 
kan innebära, för att på så vis få alla närstående att förhoppningsvis uppleva ökat 
välbefinnande.  
 
Många anhörigvårdare upplever att det är svårt att hålla kontakt med sina vänner i samband 
med att vårda sin närstående med demenssjukdom, med risk för att de kan känna sig isolerade. 
Detta beskrivs också i en studie av Robison, Fortinsky, Kleppinger, Shugrue och Porter 
(2009) där anhörigvårdare förklarar att de hamnar i en social isolering. I en studie av Gillies 
(2011) framkommer det att anhörigvårdare har svårt att lämna sin närstående med 
demenssjukdom under en längre tid, för att exempelvis roa sig eller umgås med vänner. Detta 
innebär en förlust av deras sociala och privata liv, vilket troligtvis leder till stora förändringar 
i deras livsvärld och som kan vara svåra att acceptera. Vid dessa situationer kan det vara 
viktigt att utnyttja de stöd som finns, till exempel avlastning och stödgrupper, för att 
upprätthålla sitt sociala och privata liv på ett liknande sätt som innan den närstående 
insjuknade.  
 
Forskning visar att anhörigvårdare upplever ökade påfrestningar och en förändrad 
livssituation i samband med vårdandet av närstående med demenssjukdom i hemmet. Utifrån 
dagens forskningsläge kommer det i framtiden finnas fler demenssjuka och fler 
anhörigvårdare, vilket innebär att ännu fler kommer uppleva ökade påfrestningar och därmed 
ökat lidande. Det behövs mer forskning om hur anhörigvårdare upplever informationen och 
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det stöd de får, när det bör ges och vad det bör innehålla. Om denna forskning tyder på att 
informationen och stödet är otillräckligt, vilket denna studies resultat påvisar, krävs det av 
samhället att anpassa och utveckla rutiner för att anhörigvårdare ska få tillräckligt med 
information och stöd. Det åligger även sjuksköterskor att försäkra sig om att anhörigvårdare 
får tillräckligt med information och stöd, och på så vis minska lidandet och öka 
välbefinnandet. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att flera ofta har ett starkt behov av 
att få sitta ner och prata med en vårdare som kan svara på hans eller hennes aktuella frågor. 
Att som sjuksköterska ta den här tiden tror författarna är viktigt för att anhörigvårdaren ska 
kunna få svar på de frågor han eller hon har, och hinna smälta den information som erhålls. 
 
 
Slutsatser 
Av resultatet framkommer att anhörigvårdare till närstående med demenssjukdom upplever en 
förändrad livssituation i form av påfrestningar, relationsförändringar och ensamhet samt oro 
inför framtiden. Resultatet visar även att lidandet kan minska och välbefinnandet öka genom 
att dels använda strategier i vårdandet av den närstående, dels genom stödgrupper som hjälper 
till att hitta strategier men även ger möjlighet till bildandet av vänskapskontakter med andra 
anhörigvårdare. Det framkommer tydligt att det många gånger saknas tillräckligt med 
information och stöd och att det är en bidragande orsak till lidande. För att undvika detta 
lidande och istället öka välbefinnandet bör legitimerade sjuksköterskor ha kännedom och 
kunskap om att förvissa sig om att anhörigvårdare till närstående med demenssjukdom får 
tillräckligt med information om innebörden av att vara anhörigvårdare och tillräckligt med 
stöd för att klara av det. Om inte, bör sjuksköterskor ha förmågan att kunna delge 
anhörigvårdare denna information och ge stöd eller ge information om vad för stöd det finns 
att tillgå, vilket förhoppningsvis kan leda till ökat välbefinnande hos anhörigvårdarna. 
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upprätthålla sitt 
sociala liv och 
arbetsliv samtidigt 
som de vårdar. 

Hög./Godkänd av 
etisk kommitté. 
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Författare 
År 
Land 
Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet/Etiska 
överväganden 

Galvin, K., 
Todres, L. & 
Richardson, M. 
 
2005 
 
United Kingdom 
 
Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences 

The intimate 
mediator: a carer’s 
experience of 
Alzheimer’s. 

Att förklara hur 
denna 
hermeneutiska 
studie förväntas 
ge en form av 
evidens, en form 
av kunskap, både 
att förstå och 
utveckla vård som 
inte är tillgänglig 
från andra 
evidenskällor. 

Kvalitativ studie. 
En intervjustudie 
med en serie av 
intervjuer med en 
informant. 
Hermeneutisk-
fenomenologisk 
analys användes 
och centrala 
teman bestämdes. 

1 (0). En 
informant deltog. 

Relationen 
förändrades när 
demenssjukdomen 
utvecklades. 
Svårigheter 
upplevdes i att 
vårda både sig 
själv och 
individen med 
demenssjukdom. 
Svårt att låta 
professionella 
vårdare ta över 
eftersom det 
förekom 
svårigheter i att 
kunna lita på dem. 

Hög./Ej godkänd 
av etisk kommitté, 
men uppfyller 
kraven enligt 
Helsingfors-
deklarationen 
(2008). 
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Författare 
År 
Land 
Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet/Etiska 
överväganden 

Vellone, E., Piras, 
G., Talucci, C. & 
Zichi Cohen, M. 
 
2007. 
 
Italy 
 
Journal of 
Advanced 
Nursing 

Quality of life for 
caregivers of 
people with 
Alzheimer’s 
disease. 

Att beskriva 
innebörden av 
livskvalitet för 
anhörigvårdare till 
personer med 
Alzheimer’s 
sjukdom, och att 
identifiera 
faktorer som 
påverkar deras 
livskvalitet. 

Kvalitativ studie. 
En hermeneutisk 
fenomenologisk 
intervjustudie. 
Intervjuerna 
transkriberades 
och den 
hermeneutiska 
cirkeln användes 
vid analys av data. 
Därefter 
bestämdes teman.  

32 (0). 21 makar, 
9 barn och 2 
vänner till den 
demenssjuke 
deltog i studien. 

Faktorer som 
påverkade 
anhörigvårdares 
livskvalitet 
positivt var god 
hälsa hos den 
demenssjuke, att 
vara självständig 
från den 
demenssjuke, och 
mer hjälp i att 
vårda. Faktorer 
som försämrade 
deras livskvalitet 
var oro inför 
framtiden och 
utvecklingen av 
demens-
sjukdomen. 

Hög./Godkänd av 
etisk kommitté. 
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Författare 
År 
Land 
Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet/Etiska 
överväganden 

Lilly, M B., 
Robinson, C A., 
Holtzman, S. & 
Bottorff, J L. 
 
2011 
 
Canada 
 
Health and Social 
Care in the 
Community 

Can we move 
beyond burden 
and burnout to 
support the health 
and wellness of 
family caregivers 
to persons with 
dementia? 
Evidence from 
British Columbia, 
Canada. 

Att undersöka 
resurser och 
behovet av stöd 
hos anhörig-
vårdare till 
individer med 
demenssjukdom. 

Kvalitativ, 
beskrivande studie 
med fokus-
grupper. 
Fokusgrupperna 
spelades in på 
band och data 
jämfördes genom 
att lyssna på 
banden. Därefter 
sammanställdes 
det centrala 
innehållet och 
teman bestämdes. 

23 (0). 20 kvinnor 
och tre män, varav 
61 procent var 
pensionerade, 
deltog i studien. 

Två teman kom 
fram: Glömd och 
överlämnad att 
vårda ensam. 
Orealistiska krav 
på anhörig-
vårdaren. 

Hög./Godkänd av 
etisk kommitté. 
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Författare 
År 
Land 
Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet/Etiska 
överväganden 

de la Cuesta, C. 
 
2005 
 
Colombia 
 
Qualitative Health 
Research 

The Craft of Care: 
Family Care of 
Relatives With 
Advanced 
Dementia. 

Att identifiera 
strategier som 
Colombianska 
anhörigvårdare 
använder sig av 
för att klara av 
vårdandet av 
närstående med 
svår demens-
sjukdom. 

En kvalitativ 
studie baserad på 
grounded theory. 
Intervjuer med 
öppna frågor 
användes för att 
samla in 
information. 
Intervjuerna 
transkriberades. 
Därefter 
bestämdes 
kategorier. 

22 (4). Tio döttrar, 
två söner, en man 
och fem fruar eller 
vänner eller 
systrar deltog i 
studien. 

Anhörigvårdare 
utvecklade knep 
för att hantera 
svåra situationer. 
Kämpade varje 
dag med att få sin 
närstående att 
acceptera deras 
vård och acceptera 
dem som vård-
givare. 

Hög./Godkänd av 
etisk kommitté. 
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Författare 
År 
Land 
Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet/Etiska 
överväganden 

Shanley, C., 
Russell, C., 
Middleton, H. & 
Simpson-Young, 
V. 
 
2011 
 
Australia 
 
Dementia 

Living through 
end-stage 
dementia: 
Experiences and 
expressed needs 
of family carers. 

Att identifiera 
upplevelser och 
behov hos 
anhörigvårdare till 
individer med svår 
demenssjukdom. 

En kvalitativ 
studie med 
djupgående 
semistrukturerade 
intervjuer. 
Intervjuerna 
spelades in på 
band och 
transkriberades. 
Det centrala i 
materialet 
plockades ut och 
teman bestämdes. 

15 (0). Fem fruar, 
fem män, två 
sönder och tre 
döttrar deltog i 
studien. 

Teman som kom 
fram var att 
svårigheter fanns i 
att behöva lita på 
andra vårdare, få 
stöd från andra, 
klara av ensam-
heten i att vara 
vårdare, att se en 
älskad bli allt 
sjukare och att 
uppleva döden. 

Hög./Godkänd av 
etisk kommitté. 
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Författare 
År 
Land 
Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet/Etiska 
överväganden 

O’Shaughnessy, 
M., Lee, K. & 
Lintern, T. 
 
2010 
 
United Kingdom 
 
Dementia 

Changes in the 
couple 
relationship in 
dementia care: 
Spouse carers’ 
experiences. 

Att få kunskap om 
anhörigvårdares 
upplevelser. 

Kvalitativ studie. 
Semistrukturerade 
intervjuer 
användes. 
Fenomenologisk 
analys användes 
där intervjuerna 
transkriberades 
och därefter 
bestämdes teman. 

7 (0). Fem fruar 
och två män 
deltog i studien. 

Anhörigvårdare 
upplevde en 
distansering från 
sin partner och 
upplevde en 
förlust i att inte 
kunna dela 
aktiviteter och 
förståelse. Deras 
identitet blev att 
vara vårdare och 
de hade ingen 
energi kvar till sig 
själva. 

Hög./Ej godkänd 
av etisk kommitté, 
men uppfyller 
kraven enligt 
Helsingfors-
deklarationen 
(2008). 
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Författare 
År 
Land 
Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet/Etiska 
överväganden 

Yamashita, M. & 
Amagai, M. 
 
2008 
 
Japan 
 
Applied Nursing 
Research 

Family caregiving 
in dementia in 
Japan. 

Upplevelser av att 
vårda en 
närstående med 
Alzheimer’s 
sjukdom i Japan. 

Kvalitativ studie. 
Intervjuer 
användes för att 
samla in 
information. 
Fenomenologisk 
analys användes. 

12 (0). Tre män, 
två döttrar och sju 
svärdöttrar deltog 
i studien. 

Positiva 
upplevelser av den 
närståendes hälsa 
ledde till ökat 
välbefinnande. 
Det uppstod 
påfrestningar hos 
anhörigvårdare 
när den 
demenssjuke 
förvirrade bort sig 
och försvann. 

Hög./Godkänd av 
etisk kommitté. 
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Författare 
År 
Land 
Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet/Etiska 
överväganden 

Shim, B., Barroso, 
J. & Davis, L L. 
 
2012 
 
USA 
 
International 
Journal of Nursing 
Studies 

A comparative 
qualitative 
analysis of stories 
of spousal 
caregivers of 
people with 
dementia: 
Negative, 
ambivalent, and 
positive 
experiences. 

Undersöka hur 
upplevelser av 
anhörigvårdare till 
demenssjuka 
skiljer sig åt. 

Kvalitativ studie. 
Intervjuer 
användes för att 
samla in 
information. 
Analysen skedde 
med hjälp av 
manifest och 
latent innehålls-
analys. 

25 (4). 16 fruar 
och fem män 
deltog i studien. 

Positiva, negativa 
och osäkra 
upplevelser kom 
fram i studien. 
Anhörigvårdare 
upplevde det svårt 
att acceptera de 
förändringar som 
uppstått på grund 
av sin närståendes 
sjukdom. 

Hög./Godkänd av 
etisk kommitté. 



 
 

Kvalitetsbedömning                                                                                                       Bilaga 3  
Exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod  
 
Ur Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011).  
 
Beskrivning av studien  
Finns det ett tydligt syfte?                  Ja Nej  Vet ej  
Patientkarakteristiska:  
Antal: ……. 
Ålder: ……. 
Man/kvinna: ……. 
 
Är kontexten presenterad?    Ja  Nej Vet ej  
 
Etiskt resonemang?   Ja Nej Vet ej  
 
Urval  
- Relevant?     Ja Nej Vet ej  
- Strategiskt?    Ja Nej Vet ej  
 
Metod för  
- Urvalsförfarande tydligt beskrivet?  Ja Nej Vet ej  
- Datainsamling tydligt beskriven?   Ja Nej Vet ej  
- Analys tydligt beskriven?               Ja Nej Vet ej  
 
Giltighet  
- Är resultatet logiskt, begripligt?     Ja Nej Vet ej  
- Råder datamättnad?                  Ja Nej Vet ej  
- Råder analysmättnad?             Ja Nej Vet ej  
 
Kommunicerbarhet  
- Redovisas resultatet klart och tydligt?   Ja Nej Vet ej  
- Redovisas resultatet i förhållande  
till en teoretisk referensram?                 Ja Nej Vet ej  
-Genereras teori?                    Ja Nej Vet ej  
 
Huvudfynd  
Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? ……. 
 
 
 
Sammanfattande bedömning av kvalitet 
 
Hög           Medel  Låg 
 
 
Kommentar: ……. 
 
 
Granskare (sign): …….
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Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Underkategori Kategori 

The need for 
caregivers to 
rapidly adapt 
their own 
lifestiles to 
accommodate the 
needs of the 
person with 
dementia 
contributes to 
preceived stress 
and burden in 
their caregiving 
role. 

Påfrestningar 
uppstår vid 
förändring i 
livssituationen. 

Påfrestningar 
ökar vid 
förändring i 
livssituationen. 

Ökade 
påfrestningar 

The carers 
experienced their 
own sense of self 
and their own 
identity being 
subsumed by the 
role of carer. 

Relationen och 
identiteten 
förändrades 
från att vara 
jämlik till att 
bli vårdare. 

Relationen 
förändrades 
från jämlik till 
vårdare. 

Relationen 
förändras 

The total level of 
commitment that 
the carers 
typically find 
themselves in 
caused 
loneliness. The 
carers described 
the importance of 
maintaining their 
own health. 

Anhörig-
vårdare kände 
sig ensamma 
och tyckte det 
var viktigt att 
upprätthålla 
sin egen hälsa. 

Ensamhet och 
vikten av egen 
hälsa. 

Anhörigvårdares 
upplevelser av 
ensamhet och 
egen hälsa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att uppleva en 
ny livssituation 

Spouse carers 
demonstrated an 
oscillation 
between 
acceptance and 
realism about 
what the future 
holds. Also 
experienced a 
fear of separation 
from the relative 
in the future.  

Rädsla att 
förlora anhörig 
och rädsla 
inför 
framtiden. 

Rädsla och 
ovisshet inför 
framtiden. 

 Upplevelser av 
förluster och oro 
inför framtiden 
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Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Underkategori Kategori 

To provide care 
for their relatives 
with dementia, 
caregivers in the 
study used many 
and varied ruses. 

Användande 
av knep för att 
hantera svåra 
situationer i 
vårdandet av 
sin närstående. 

Knep för att 
hantera svåra 
situationer som 
kan uppstå. 

 Att utveckla 
strategier och 
knep för att 
hantera svåra 
situationer 

Contact with 
other spouse 
carers through 
local support 
groups provided 
an experience of 
emotional 
validation. 

Stödgrupper 
och kontakt 
med andra 
anhörig-
vårdare var 
viktigt. 

Betydelsen av 
stödgrupper. 

Att få stöd från 
samhället 

 

One of the 
biggest needs 
expressed was for 
empathy and 
understanding 
from family and 
friends. 

Viktigt med 
stöd från 
familj och 
vänner. 

Betydelsen av 
stöd från 
närstående. 

Att få stöd från 
närstående 

 
Anhörigas 
upplevelser av 
stöd och 
information 

Participants 
found it 
particurarly 
challenging to 
gather 
information and 
access supportive 
services. 

Svårt att hitta 
information 
och stöd. 

Bristfällig 
information 
och stöd. 

Bristfällig 
information och 
stöd 
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Författarna har gemensamt planerat och genomfört uppsatsens alla delar och båda har bidragit 
lika mycket.  


