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SA M M A N F A T T NIN G 
Bakgrund: Demenssjukdom blir allt vanligare och räknas till våra största 
folksjukdomar. Vårdandet sker ofta i hemmet av maka/make trots att de själva har 
uppnått hög ålder. Deras upplevelser av vårdandet behöver uppmärksammas för att öka 
förståelsen för deras situation och behov. Syfte: Att belysa upplevelser av att vårda en 
maka/make med demenssjukdom. Metod: Systematisk litteraturstudie av 13 kvalitativa 
vetenskapliga artiklar som kvalitetsgranskades och analyserades med innehållsanalys. 
Sju kategorier och fyra subkategorier framkom. Resultat: Vårdandet av maka/make 
med demenssjukdom innebar stora förändringar för vårdande makar, ansvaret upplevdes 
som överväldigande och förlusten av sociala kontakter negativt. De vårdande makar 
uttryckte känsla av ensamhet och behov av egen tid för andrum. Upplevelsen av närhet 
och behov av närhet ökade hos vissa men minskade hos andra. I många fall upplevdes 
mening med vårdandet. Det ansågs viktigt att hitta balans mellan att bevara den 
demensdrabbades autonomi och ta över. Slutsats: Demenssjukdom medför förändringar 
inom familjen som betraktas som ett system där medlemmarna befinner sig i ömsesidigt 
beroende av varandra. Att uppmärksamma vårdande makars upplevelser är 
betydelsefullt för att synliggöra deras behov som ofta åsidosätts både av sig själva och 
andra. För vårdpersonal är det viktigt att uppmärksamma och stötta vårdande makar. 
 
 
 
Nyckelord 
Demens, demenssjukdom, vårdande makar och upplevelser. 
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IN L E DNIN G 

Sedan 1980-talet har antalet personer som drabbats av demens ökat. En stor del av 

ökningen beror på att vi i dagens läge lever längre än förut, i och med ökad livslängd 

ökar riskerna att drabbas av demens (Ragneskog, 2011). Att vårda maka/make med 

demenssjukdom blir allt vanligare i Sverige. Vi tror att det kan innebära stora 

påfrestningar för vårdande makar. Vi är därför nyfikna på upplevelser av att vårda 

maka/make med demenssjukdom. 

 

B A K G RUND 

Demenssjukdom 

Demens är en global störning av intellektuella funktioner vilket innebär en nedsättning 

av förmågor som minne, tänkande, förmåga att uttrycka sig, förstå, utföra praktiska 

handlingar och orientera sig till tid, rum och person. Många personer som drabbas av 

demens utvecklar psykiska symptom som irritabilitet, apati, humörsvängningar samt 

utmanande beteenden. Vid svår sjukdom kan det förekomma psykotiska symptom som 

vanföreställningar och hallucinationer (Skårderud, Haugsgjerd & Stänicke, 2010). 

 

Enligt Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (MINI-D IV, 2002) och 

WHO:s klassifikationssystem: International Classification of Deseases (ICD-10) är 

demens ett syndrom med nedgång i minnesförmåga och andra intellektuella förmågor 

som ofta uppträder i kombination av förändringar i beteende och personlighet 

(Marcusson, Blennow, Skoog & Wallin, 2011). Demenssjukdom påverkar personens 

förmåga att klara sig i vardagen trots full rörlighet och förståelse. Personen kan t.ex. ha 

svårt att klä på sig, städa, duka bordet, laga mat, ta hand om sin ekonomi, göra saker på 

uppmaning, hitta hem eller köra bil (Drivdal Berentsen, 2010). 

 

Att upptäcka tidiga symptom vid demenssjukdom är inte alltid lätt eftersom minskad 

mental kapacitet och glömskhet kan förekomma vid normalt åldrande. För att ställa 

diagnosen ska personen genomgå noggrann medicinsk utredning samt att andra 

behandlingsbara orsaker till demenssymtom bör uteslutas, exempelvis endokrina 

sjukdomar, hjärntumör eller depression (Marcusson, Blennow, Skoog & Wallin, 

2011).  Det är betydelsefullt både för patienten och anhöriga att få besked så tidigt som 

möjligt eftersom det kan vara påfrestande att leva i ovisshet. Trots att det kan vara svårt 

att få sin diagnos, kan diagnosen upplevas som lättnad och ge förklaring på personens 
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problem. Detta leder till att personen inte längre behöver leva upp till samma krav och 

förväntningar som tidigare, samt att personen försöker acceptera sin sjukdom för att 

kunna leva med den (Ekman, 2011). 

 

Olika typer av demenssjukdom 

Demenssjukdomarna delas in i tre grupper beroende på bakomliggande orsaker: 

primärdegenerativa demenssjukdomar, vaskulära och sekundära demenssjukdomar. De 

vanligaste demenssjukdomarna är Alzheimers sjukdom och vaskulär demens (Edberg, 

2009). 

 

Den dominerande demenssjukdomen är Alzheimers sjukdom som drabbar cirka 65 

procent av alla demenssjuka (Skårderud, Haugsgjerd & Stänicke, 2010). Alzheimers 

sjukdom kan ses som ett syndrom med en symtombild som varierar beroende på ålder, 

orsaker och ärftlighet. Det är ovanligt att personer drabbas av Alzheimers före 65 års 

ålder, men när det sker är symtomen tydligare och mer omfattande än hos personer som 

drabbas av sjukdomen efter 65 års ålder. De yngre får tidigt en betydande nedsättning 

av minnet, språk- och handlingsförmågan, medan de som drabbas av sjukdomen senare 

utvecklar symtomen långsammare och under flera år (Drivdal Berentsen, 2010). 

 

Alzheimers sjukdom tillhör gruppen degenerativa demenssjukdomar. Med det menas att 

centrala nervsystemet angrips och det uppstår en progredierande störning och död av 

nervceller i centrala nervsystemet (Marcusson, Blennow, Skoog & Wallin, 2011). 

Sjukdomens tidiga stadier kännetecknas av sämre korttidsminne, orienteringsförmåga, 

nedstämdhet, koncentrationssvårigheter och oro. Vissa personer får hallucinationer och 

vanföreställningar, det är inte helt ovanligt att de även visar ett utmanande beteende. I 

sjukdomens senare skede framträder afasi, agnosi och apraxi (Skårderud, Haugsgjerd & 

Stänicke, 2010). 

 

Vaskulär demens är den näst mest förekommande demenssjukdom och står för cirka 20-

25 procent av samtliga demensfall. Sjukdomen uppkommer på grund av minskad 

syretillförsel till hjärnan orsakad av arterioskleros, embolier eller blödningar. Denna typ 

av demens är vanligast i åldrarna över 65 år men kan förekomma i alla åldrar. 

Sjukdomsdebuten är hastig och symtomen varierar beroende på i vilket område skadan 

sitter och hur omfattande den är. Vissa kognitiva funktioner är välbevarade medan andra 
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kraftigt försämrade. Jämfört med Alzheimers sjukdom är minnet vid vaskulär demens 

bättre behållet (Eriksdotter Jönhagen, 2011). Afasi och andra språkstörningar är vanligt 

förekommande liksom mental förlångsamning, depression och störning i exekutiva 

funktioner (nedsatt förmåga att exempelvis planera, organisera). Det anses att 

personligheten vid vaskulär demens är relativt välbevarad om inte skadan omfattar de 

frontala delar av hjärnan vilket i sådana fall medför personlighetsförändring 

(Marcusson, Blennow, Skoog & Wallin, 2011). 

 

Anhörigvård 

Enligt Socialstyrelsens definition är anhörigvårdare en person som vårdar närstående 

som är långvarigt sjuk, äldre eller har funktionsnedsättning (Socialstyrelsens termbank, 

2004). Anhörigvårdare kan vara en person inom familjen eller nära släkting som vårdar 

och tar hand om sin anhörig. De kallas både för anhörigvårdare och för enbart vårdare 

(Hellström & Carlander, 2010). Vårdande makar har en viktig roll i omsorgen av den 

demensdrabbade. De tar oftast hand om den demensdrabbade trots att de själva har 

uppnått hög ålder. För vissa är det självklart att ställa upp och ta ansvaret för den man 

levt med i flera decennier, andra upplever det som en förpliktelse (Jansson & Grafström, 

2011). 

 

Vårdande makar löper stor risk att drabbas av ekonomiska problem och försämrat 

hälsotillstånd. De är minst benägna att be om hjälp och därför kan omvårdnaden bli en 

stor belastning och börda (LoboPrabhu, Molinari, Arlinghaus, Barr & Lomax, 2005). 

Rollförändringar som sker kan bli påfrestande för de vårdande makar. Sysslor som 

makarna tidigare delat på kan inte längre utföras gemensamt dessutom tillkommer 

vårdansvaret. De blir öra, öga och företrädare för den demensdrabbade och lägger mer 

och mer av sin energi på att vardagslivet ska kunna fungera och för att den 

demensdrabbade skall få  möjlighet till att bo kvar i sitt hem (Ekman, 2011). Då 

uttrycket vårdare kan te sig ha ett laddat uttryck för vissa, är det betydelsefullt att vara 

medveten om detta. Hustrun som vårdar maken vill kanske inte bli kallad för vårdare 

eftersom hon ser vårdandet som en del av äktenskapet (Hellström & Carlander, 2010). 

 

Systemteori 

Inom systemteorin förstår man världen genom att se den sammanhängande med uttryck 

som helhet, förhållanden, funktioner, strukturer och kontext (Öquist, 2008). Ett system 



  
 

7 
 

kan även definieras som komplex av element i ömsesidig interaktion (Wright & Leahey, 

2005). En familj kan ses som ett system då strukturen är uppbygd av relationer, gränser, 

subsystem, hierarkisk ordning, roller, regler, ritualer, myter och föreställningar. En 

förändring i någon av byggstenarna leder till förändring inom familjen, relationer och 

roller kan komma att ändras. Uppkomst av sjukdom inom familjen är ett exempel på 

situation som kan få systemet ur balans det vill säga när en person i familjen drabbas av 

sjukdom påverkas hela familjen (Strømsnes Ekern, 2003). I vårdsammanhang kan 

systemteorin användas för att analysera och tolka kommunikation och samarbete mellan 

två eller flera personer (Eide & Eide, 2007). 

 

Atmosfären som råder inom en familj är något mer än summan av medlemmarnas 

individuella upplevelser. Genom att se familjen som ett system där delarna påverkas av 

varandra, kan det för vårdpersonalen underlätta förståelsen för familjens situation. 

Familjen bör ses som helhet och vårdpersonalen bör observera samspelet mellan 

familjemedlemmarna (Strömsnes Ekern, 2003). Ett systemteoretiskt tänkande kan 

användas för att förstå det inre sambandet mellan deltagarna i systemet. För att kunna 

tillämpa systemteori behöver man definiera systemets objekt, det vill säga personerna 

som ingår i familjen (Eide & Eide, 2007).  

 

Definitioner 

Nedan följer definitioner av centrala begrepp som används i uppsatsen. 

Demenssjukdom 

Med demenssjukdom avses alla typer av demens. 

Vårdande maka/make, vårdande makar 

Med begreppen menas gifta och samboende som vårdar sin demensdrabbade 

maka/make. 

Den/de demensdrabbade 

Med begreppen menas demensdrabbad person som vårdas hemma av sin maka/make. 

 

PR O B L E M F O R M U L E RIN G 

Demens tillhör de största folksjukdomarna och blir allt vanligare (Ekman, 2011). Antal 

demensdrabbade personer ökar i takt med ökande livslängd. Anpassnings- och 

kommunikationssvårigheterna till följd av sjukdomen leder till en påverkan på 

relationerna med andra personer. Sjukdomen kan även ses som funktionsnedsättning då 
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minnesförmågan, det logiska tänkandet och handlingsförmågan avtar. Vid en 

demenssjukdom sker det stora vårdinsatser från vårdande makar, dessa insatser är både 

ekonomiska och mänskliga. Vardagen kan innebära större ansvar och vårdande makar 

kan få svårt att anpassa sig till den nya situationen. Att ta hand om den demensdrabbade  

är ett krävande arbete både fysiskt och tidsmässigt (Ragneskog, 2011). 

 

För vårdande makar kan sjukdomen innebära flera års vård av den demensdrabbade. 

Vårdandet medför att vårdande makar utvecklar erfarenhet av demensdrabbades dagliga 

behov samtidigt som vårdande makars egna behov åsidosätts. Hur vårdande maka/make 

upplever vårdandet och de förändringar som sker i samband med demens kan innebära 

stora påfrestningar. Med denna litteraturstudie vill vi belysa hur vårdande makar 

upplever vårdandet av demensdrabbade maka/make. 

 

SY F T E 

Syftet är att belysa upplevelser av att vårda en maka/make med demenssjukdom. 

 

M E T O D 

Denna studie är en systematisk litteraturstudie vilket innebär att data baseras på 

empiriska studier (Axelsson, 2008). Den systematiska litteraturstudien bör utgå från en 

tydligt formulerad frågeställning som besvaras genom att systematiskt söka, välja ut, 

kritiskt granska och analysera relevanta vetenskapliga artiklar, samt presentera och 

diskutera ett resultat (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

Sökningsförfarande och urval 

Samtliga inkluderade artiklar i studien skulle vara vetenskapliga. En vetenskaplig artikel 

skall ha granskats av en grupp specialister inom olika forskningsområden innan den blir 

godkänd för publikation (Segesten, 2006). Sökningarna i databaserna omfattade artiklar 

publicerade mellan åren 2002-2013. Inga begränsningar gjordes gällande form av 

demens eller vårdarens kön samt ålder. Studier där de demensdrabbade bodde hemma 

tillsammans med sin maka/make inkluderades. 

 

Exkluderade artiklar var studier där vårdandet skedde i gruppboende. Studier som 

beskrev anhörigas upplevelser i samband med att den demenssjuke flyttades från 

hemmet eller avlidit samt artiklar av låg kvalitet exkluderades. Artiklar som var skrivna 
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på annat språk än engelska eller svenska exkluderades manuellt. Studier som berörde 

andra familjemedlemmar än maka/make exkluderades om det inte tydligt framgick i 

resultatet vems upplevelser som beskrevs. Artiklar som berörde anhörigvård vid andra 

sjukdomar än demenssjukdomar exkluderades såvida det inte gick att särskilja vilken 

sjukdom som beskrevs i artikelns resultat. 

 

Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna Cinahl, PsycINFO och PubMed. Val av 

databaser baserades på deras innehåll av vetenskaplig forskning med inriktning på 

medicin och omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2013). Först gjordes en pilotsökning 

på Cinahl utan några begränsningar för att se hur mycket material det fanns för vårt 

syfte samt vilka ämnesord som var lämpliga för vår frågeställning (Axelsson, 2008). 

Sökningen gav ett hanterbart antal artiklar inom vårt valda område det vill säga 

anhörigvård av demenssjuka personer (bilaga 1, 2 och 3). 

 

Ett sätt att genomföra en systematisk litteraturstudie är att utgå från ämnesordlistor. I 

PubMed kallas ämnesordlistan för MeSH, Cinahl och PsycINFO använder sig av 

benämningen Thesaurus (Forsberg & Wengström, 2013). En annan strategi är att utgå 

från ord i frågeställningen och göra fritextsökning på enstaka ord eller kombinera dem 

på olika sätt. 

 

Vi valde de sökord som var relevanta för att besvara vårt syfte och fungerade i den 

databas vi sökte i (bilaga 1, 2 och 3). Alla sökord fanns inte i ämnesordlistorna, därför 

användes fritextsökning och trunkering som komplement. Sökordet experience 

trunkerades (experienc*) för att få fram olika böjningsformer, i vårt fall experience, 

experiences, experienced osv. Funktionen Explode användes där det var möjligt, vilket 

gav möjlighet att söka på en överordnad term och alla underordnade, smalare termer 

samtidigt. För att begränsa sökningar i databasen Cinahl till en eller flera aspekter av 

huvudordet kan aspektord (subheadings) användas, i vårt fall användes Psychosocial 

Factors/PF. För att kontrollera att artiklarna i Cinahl och PsycINFO var vetenskapliga 

användes funktionen Peer Reviewed, i PubMed kontrollerades artiklarna manuellt 

genom att slå upp dem i databasen Ulrich´s Periodicals Directory. 

 

Fristående sökningar av ämnesord gjordes, därefter kombinerades de med hjälp av 
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begränsad och gav smalare resultat medan använd  antal 

träffar. Exempelvis är spouses ett användbart ämnesord i Cinahl, PubMed och 

vilket resulterade i fler träffar. 

 

Sökresultat under 200 träffar granskades. Varje gruppmedlem läste titlar och abstrakt 

individuellt, därefter valdes artiklar som kunde besvara frågeställningen. Flera artiklar 

föll bort på grund av att de var litteraturstudier eller var av annan publikationstyp, 

exempelvis redaktörsspalter och diskussionsartiklar. Därefter gjordes en gemensam 

sammanställning av samtliga artiklar som skulle läsas i fulltext. Antal lästa abstrakt och 

artiklar finns presenterade i söktabeller (bilaga 1, 2 och 3).  Artiklarna sorterades av 

varje medlem in i tre olika grupper; 1) besvarar syftet, 2) delvis och 3) besvarar inte 

syftet. Därefter gjordes ytterligare en genomgång varvid det bestämdes vilka artiklar 

som skulle kvalitetsgranskas. Tretton kvalitativa artiklar som besvarade syftet valdes ut 

för granskning; åtta artiklar från PsycINFO (bilaga 1), fem artiklar från PubMed (bilaga 

2) och inga artiklar valdes från Cinahl (bilaga 3) då de artiklar som ansågs vara 

relevanta för syftet hade redan lokaliserats i PsycINFO och PubMed. 

 

K valitetsgranskning 

egentligen inte håller måttet bli godkända (Segesten, 2006). Artiklarna 

kvalitetsgranskades individuellt med hjälp av Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2006) 

mall för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod (bilaga 4), därefter 

jämfördes resultat. Likheter och skillnader diskuterades i strävan efter konsensus. 

Samtliga 13 artiklar bedömdes vara av medel och hög kvalitet. Inkluderade artiklar och 

deras kvalitetsbedömning presenteras i artikelmatris (bilaga 6). 

 

Forskningsetiska överväganden 

Forsberg och Wengström (2013) betonar vikten av etiska överväganden avseende urval 

och presentation av resultat. De menar att skribenterna inte ska använda sig av plagiat, 

hålla sig objektiva till urval av studier samt att alla fynd presenteras oavsett om 

resultatet stödjer eller inte stödjer gruppmedlemmarnas hypotes. Under arbetets gång 

försökte vi vara objektiva genom att sätta vår förförståelse inom parantes; det vill säga, 

vi använde oss av bracketing (Polit & Beck, 2012). De artiklar som inkluderades i vår 
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studie innehöll etiska överväganden eller var godkända av etisk kommitté. Vi strävade 

efter att ha med artiklar som belyste både positiva och negativa upplevelser av att vårda 

demenssjuka. 

 

Analysförfarande 

Data analyserades med innehållsanalys beskriven i Forsberg och Wengström (2013). De 

inkluderade artiklarnas resultat lästes flertal gånger av samtliga gruppmedlemmar 

individuellt för att bli bekant med texten. Nästa steg var att välja ut meningsbärande 

enheter som stämde överens med vårt syfte. Resultatdelar som inte stämde överens med 

vår frågeställning plockades bort. De meningsbärande enheterna grupperades av 

gruppmedlemmar beroende på innehållet. Texten i de olika grupperna lästes igenom en 

gång till för att se om meningsbärande enheter hade liknade betydelse inom grupperna 

och att grupperna sinsemellan var heterogena. Efter detta kondenserades texten till 

koder. Likheter och skillnader identifierades för att sedan skapa kategorier och 

subkategorier. Under hela analysförfarandet behölls texten på engelska för att inte 

förlora innebörden vid översättning. Analysen resulterade i sju kategorier och fyra 

subkategorier (bilaga 5). Den tredje medlemmen granskade och jämförde resultatet med 

egna kategorier och subkategorier. 

 

R ESU L T A T 

Resultatet presenteras för varje kategori dvs., upplevelser av förändring, upplevelser av 

utökat ansvar, socialt liv, ensamhet och behov av ensamhet, upplevelser och behov av 

närhet, mening med vårdandet samt att skydda den demensdrabbades självständighet. 

 

Upplevelser av förändring 

I samband med att den ena partnern insjuknade i demens upplevde deras vårdande 

makar förändringar både hos den demensdrabbade och sig själva, samt förändringar i 

deras relation synliggjordes. Vårdande makar beskrev bland annat hur de upplevde 

förändringar under sjukdomsutvecklingen, hur personligheten hos den demensdrabbade  

förändrades och hur deras gemensamma planer inför framtiden inte längre var 

genomförbara (Davis et al., 2011). 

 

Sjukdomsutveckling 

I sjukdomens tidiga skede vägrade de vårdande makarna se symtomen och förnekade 
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diagnosen trots att de la märke till tidiga beteendeförändringar hos den 

demensdrabbade. De förklarade detta med normalt åldrande och upplevde inte att den 

demensdrabbades minne var sämre än det egna eller tyckte att symtomen var en del av 

dennes personlighet. Många hade svårt att acceptera diagnosen och förstå vidden av 

problem som kunde vara associerade med demens. Brist på förståelse ledde till 

svårigheter att förstå problemen som uppstod i vardagen, till exempel kunde 

minnesvårigheterna leda till att den demensdrabbade upplevdes som lat av sin vårdande 

maka/make (Perry, 2002; Quinn et al., 2008; Pretorius et al., 2009; O'Shaughnessy et 

al., 2010). 

 

Under sjukdomens utveckling upplevde vårdande makar många gånger förlust av 

kontroll. För att återfå en viss kontrollkänsla och insikt i vad de kunde vänta sig av 

sjukdomen utvecklade de olika strategier för att hantera detta. Dessa strategier var att 

söka information om sjukdomen, prata med vänner, gå på stödgruppsmöten, medverka i 

studier som handlade om demens och slutligen att acceptera situationen och anpassa sig 

efter den (Paun, 2003; Harris et al., 2011; O'Shaughnessy et al., 2010; Shim et al., 

2012). 

 

Förändringar hos den demensdrabbade 

Med sjukdomen började den demensdrabbades personlighet och beteende att ändras. 

Personlighetsförändringarna upplevdes som påfrestande och gjorde att vårdande makar 

kände att de hade förlorat sin partner och sörjde personen som den demensdrabbade en 

gång var. Den demensdrabbade makan/maken som tidigare varit snäll och rar kunde 

numera vara aggressiv och ilsk, något som framkallade sorg och smärta hos vårdande 

makar. Att inte heller bli igenkänd av den demensdrabbade bidrog till en känsla av 

isolation och hemlöshet (Knutsen & Råholm, 2009; Sanders & Power, 2009; Quinn et 

al., 2008; O'Shaughnessy et al., 2010; Svanström & Dahlberg, 2004) 

 

Förändringar som berörde makarnas förmåga att kommunicera upplevdes som 

stressande. Det ledde till svårigheter då vårdande makar kunde känna att de inte längre 

hade en samtalspartner, någon att dela sina tankar och känslor med. De kände även 

frustration över att besvara samma frågor flera gånger om. Frustrationen ledde senare 

till dåligt samvete eftersom vårdande makar visste att det egentligen inte var den 

demensdrabbades fel och de förstod att det var en oundviklig del av sjukdomen 
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(Pretorius et al., 2009; Knutsen & Råholm, 2009; Persson & Zingmark, 2006; Shim et 

al., 2012; Quinn et al., 2008). 

  

Trots att det skett många negativa förändringar hos den demensdrabbade var det vissa 

vårdande makar som var glada över en del av förvandlingarna. De upplevde att den 

demensdrabbade blivit mer avslappnad och en bättre person. De var också tacksamma 

över egenskaperna som fortfarande fanns kvar (Paun, 2003). Däremot upplevde inte alla 

vårdande makar det på samma sätt. Vissa hade svårt att acceptera förändringarna och 

hade därför svårt att förstå sig på det förändrade beteendet och behoven hos den 

demensdrabbade (Shim et al., 2012). Vårdande makar kunde uppleva att den 

demensdrabbade visade ett större ointresse för livet och att de istället hade överlåtit det 

kognitiva tänkandet åt vårdande makar. Detta ledde till att de kände att den 

demensdrabbade inte gjorde tillräckligt, inte ville anstränga sig (Svanström & Dahlberg, 

2004; Quinn et al., 2008). 

 

Förändringar hos de vårdande makarna 

Vid något tillfälle upptäckte vårdande makar att det hade skett en förändring hos dem 

och deras egna beteenden. I takt med att de tog över allt mer av den andres uppgifter 

och börjat ta hand om denne allt mer, kände de att vårdandet krävde allt mer energi och 

att de inte hade mycket tid kvar för sig själva (Perry, 2002; O'Shaughnessy et al., 2010; 

Vikström et al., 2008). Vårdande makar kände sig deprimerade över situationen 

samtidigt som de upplevde att de var tvungna att vara starka och inte visa sina känslor. 

Upplevelsen av att inte kunna dela sin sorg med den demensdrabbade bidrog till känslan 

av ensamhet, något som hade negativ effekt på det dagliga livet och vårdande makars 

mående (Quinn et al., 2008; Vikström et al., 2008). 

 

Vårdande makar som inte var säkra på sina känslor kring vårdandet försökte fokusera på 

den demensdrabbades behov och förstå de förändringar som skedde. Dessa vårdande 

makar kunde känna svårigheter med att ta sig igenom dagen, de kände sig överväldigade 

av allt ansvar och förlusten av kontroll över vardagen. De som hade positiv känsla till 

vårdandet valde istället att fokusera på det som var positivt med livet just nu och inte 

fokuserade på de egna obemötta behoven (Shim et al., 2012). Några vårdande makar 

ändrade fokus från det som varit viktigt för dem till det som hade varit viktigt för den 

demensdrabbade. Rollförändringen bidrog även till skuldkänslor över att de inte har 
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hjälpt till mer medan den demensdrabbade fortfarande var frisk (Sanders & Power, 

2009). 

 

Den nya rollen kunde kännas överväldigande och inget var detsamma längre. Livet 

upplevdes som att det hade avstannat och vårdande makar kände att de bytt identitet 

från maka/make till vårdare (O'Shaughnessy et al., 2010). Vissa såg sig fortfarande som 

maka/make men kunde istället betrakta den andre som ett barn som behövdes tas om 

hand och de använde tidigare kunskaper kring barnuppfostran till att vårda (Perry, 

2002). 

 

Vårdande makar kände att de allt mer behövde anpassa sig efter sjukdomen och 

upplevde att deras liv allt mer sammanflätades med den demensdrabbades. De upplevde 

att sjukdomen hotade deras gemensamma liv. Några uttryckte att de upplevde ett tvång 

att vara nära till hands dygnet runt och att den demensdrabbades behov alltid 

prioriterades före något annat kunde göras (Knutsen & Råholm, 2009; Persson & 

Zingmark, 2006). Vissa hade dåligt samvete och skuldkänslor eftersom deras egna 

begränsningar och svagheter hindrade dem att ge vården på det sätt de önskade 

(Knutsen & Råholm, 2009). 

 

Förändringar i relationen 

En stor saknad som uppstått till följd av sjukdomen var saknaden av den kontakt 

makarna tidigare hade i förhållandet. Vårdande makar kunde sakna det stöd och 

kommunikation som den demensdrabbade hade bidragit med (Knutsen & Råholm, 

2009). Vårdande makar försökte hålla fast vid den relation de hade innan sjukdomen, 

trots det upplevde de separation från den demensdrabbade. De saknade bland annat 

humorn och intimiteten i relationen, att ha någon som var med och tog beslut, någon 

som delade deras förståelse, känslor och aktiviteter. Samtidigt som de upplevde 

separationen kände de att det blev svårare att relatera till den demensdrabbade. 

Relationer som tidigare varit jämställda hade ändrats och vårdande makar fått allt mer 

ansvar. Känsla av ensamhet uppstod när den demensdrabbade inte längre kunde dela 

med sig av sina känslor och vårdande makar glädjes över tillfällen då den 

demensdrabbade kunde vara i nuet och kommunicera med dem som förr 

(O'Shaughnessy et al., 2010; Persson & Zingmark, 2006; Harris et al., 2011; Paun, 

2003; Davis et al., 2011; Vikström et al., 2008). Vårdande makar kunde känna att den 
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demensdrabbade hade försvunnit och sörjde detta, dock upplevde de även att det inte 

kändes rätt att sörja eftersom den demensdrabbade fortfarande var vid livet (Knutsen & 

Råholm, 2009). 

 

Upplevelser av utökat ansvar 

Vårdande makar upplevde att de fick ta allt ansvar, såsom att handla, sköta hemmet och 

uträtta ärenden. I detta uttryckte de även deras ofrivilliga åtgöranden, som att gå till 

apoteket för att hämta ut mediciner till den demensdrabbade. De beskrev sin roll som 

vårdare som stressig och erkände att det var överväldigande att ta hand om de många 

behov som den demensdrabbade hade. Allt ansvar gjorde att vissa vårdande makar 

påverkades negativt känslo- och personlighetsmässigt (Svanström & Dahlberg, 2004; 

Knutsen & Råholm, 2009; Vikström et al., 2008; Persson & Zingmark, 2006; 

O'Shaughnessy et al., 2010; Quinn et al., 2008; Harris et al., 2011). 

 

Vårdande makar uttryckte sin oro över om de skulle kunna klara av oväntade situationer 

och om något skulle hända den demensdrabbade. Vårdande makar uttryckte sin oro över 

att de inte skulle vara tillräckligt starka, eller att de inte visste hur mycket styrka de hade 

för att klara av situationen och med detta kanske överskrida sina gränser för vad de 

klarade av (Persson & Zingmark, 2006; Quinn et al., 2008). 

 

Vårdande makor kunde uppleva att de inte hade något val när det gällde att vårda, att 

det var deras ansvar, deras plikt. Även då de fick ett val att välja vart de 

demensdrabbade skulle vårdas, valde de vårdande makor hemmet i tron om att det 

skulle vara bäst för deras drabbade makar. De upplevde att det var deras ansvar att ta 

hand om sina makar, då de ansåg att det var en del av att dela livet tillsammans (Paun, 

2003; Perry, 2002). 

 

Det var inte alltid som det ökade ansvaret upplevdes negativt, en kvinna beskrev det 

som att äntligen få ha kontroll. Vårdande makar kunde vara bekväma med att ha utökat 

ansvar och att vårda den demensdrabbade (Harris et al., 2011). Deras upplevelse av 

vårdandet var något som gav dem glädje och stolthet över det arbete de utförde. De 

upplevde sig säkrare när de upptäckte att de klarade sig (Knutsen & Råholm, 2009). 
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Vårdande makar kände djup empati för den demensdrabbade eftersom denne fick 

svårare att delta i det vardagliga livet och kommunicera. Vårdande makar såg till att den 

demensdrabbade hade en bibehållen självbild och självkänsla. Vårdande makar beskrev 

hur de många gånger fick hantera saker som annars kunde resultera i att den 

demensdrabbades integritet kunde skadas (O'Shaughnessy et al., 2010; Vikström et al., 

2008). Vårdande makar hittade lösningar på hur de kunde bibehålla den 

demensdrabbbades integritet vid utsatta situationer, som vid hygien. Makarna berättade 

även att de tyckte det var viktigt att hålla hemmet i det skick som fruarna var vana vid. 

Det fick till följd att de vårdande makarna fokuserade mer på heminredning, att 

dammsuga och tvätta än de gjorde förut (Sanders & Power, 2009). 

 

Socialt liv 

Relationen med vänner, kollegor, släktingar och grannar var något vårdande makar 

upplevde som viktig när partnern förändrades till följd av sjukdomen. De berättade om 

förluster i det sociala nätverket och vänner som tog avstånd. Vissa vänner stannade dock 

kvar och fanns där för dem när de behövde dem och gav stöd. För vissa var det ett 

medvetet val att ta avstånd från sociala relationer och minska umgängeskretsen. 

Vårdande makar upplevde svårigheter med att hålla middagsbjudningar som de var vana 

vid och avstod från det. Det minskade sociala livet var något som vårdande makar 

accepterade av hänsyn till den demensdrabbade (Quinn et al., 2008; Persson & 

Zingmark, 2006; Vikström et al., 2008). Det fanns vårdande makar som upplevde att det 

var värdefullt att bibehålla gamla aktiviteter och kontakter trots sjukdomen, något som 

var en källa till både glädje och stress (Persson & Zingmark, 2006). 

 

Vårdande makar upplevde att gemensamma aktiviteter som inte var relaterade till 

vårdandet gav dem livserfarenhet och mening. Flera studier beskrev vikten av att få stöd 

från andra personer som var i samma situation. Det stödet kunde fås via 

stödgruppsmöten (O'Shaughnessy et al., 2010; Quinn et al., 2008; Knutsen & Råholm, 

2009; Sanders & Power, 2009; Pretorius et al., 2009; Vikström et al., 2008). I studier 

där maken var vårdaren framkom det att stödgrupper kunde vara ett stöd i vårdandet, 

trots det gick endast ett fåtal av männen på träffarna. De kände att grupperna mestadels 

bestod av kvinnor, att de inte kände sig bekväma att prata om vissa ämnen med 

kvinnorna och hellre önskade att prata med män som var i samma situation som de 
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själva. Andra betydelsefulla resurser för att få stöd med vårdandet var via döttrar 

och/eller hemhjälp (Knutsen & Råholm, 2009; Pretorius et al., 2009). 

 

Ensamhet och behov av ensamhet 

Vårdande makar beskrev vikten av att få egen tid. Det upplevdes värdefullt att få göra 

egna aktiviteter och på så vis få ett avbrott från vårdandet och samla nya krafter. 

Vårdande makar hade olika strategier för att få egentiden, de kunde stiga upp tidigare på 

morgonen eller be sina barn om avlastning (Persson & Zingmark, 2006; Davis et al., 

2011; Vikström et al., 2008). 

 

Vårdande maka/make kunde av praktiska eller känslomässiga skäl känna svårigheter 

med att lämna hemmet. När denne var på väg att lämna hemmet kunde den 

demensdrabbade bli upprörd, vilket ledde till känsla av frustation och känslan av att 

vara fångad i sitt eget hem (Davis et al., 2011; Persson & Zingmark, 2006; Vikström et 

al., 2008). När den vårdande maka/maken var ute själv kunde denne inte slappna av 

utan kände att hon/han var tvungen att skynda sig hem (Svanström & Dahlberg, 2004). 

De upplevde det påfrestande att konstant vara med den demensdrabbade, att aldrig bli 

lämnad ifred eller få någon egen tid (Quinn et al., 2008). Samtidigt upplevde vårdande 

maka/make att de inte hade rätt till att tynga sina barn, grannar och vänner med den vård 

som den demensdrabbade krävde. Delar av den vård som gavs kunde vara krävande och 

intimt, detta var något som vårdande maka/make inte var säker på att den 

demensdrabbade skulle acceptera från någon annan (O'Shaughnessy et al., 2010). 

 

Upplevelser och behov av närhet 

Några vårdande makar upplevde att de kommit varandra närmre sedan sjukdomen och 

att de förändrade rollerna medfört att en ny form av intimitet och respekt hade 

utvecklats emellan (Svanström & Dahlberg, 2004; Harris et al., 2011). Det var däremot 

inte alltid som närhet beskrevs som enbart positivt. Det beskrevs av vårdande makar att 

de upplevde vårdandet som betungande eller att stressen över att vårdandet var orsaken 

till att den känslomässiga närheten upplevdes som minskad (Sanders & Power, 2009; 

Vikström et al., 2008; Harris et al., 2011; O'Shaughnessy et al., 2010). 

 

En vårdande make ansåg att han upplevde avstånd från sin fru. Detta var något som den 

vårdande maken trodde kunde bero på hans frus förändrade personlighet. De stunder 
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han upplevde att han kunde få kontakt och frun visade känslor, var något som han 

upplevde glädjande (O'Shaughnessy et al., 2010). Den vårdande maka/make såg sig 

själv inte som vårdare, utan som maka/make och önskade stanna med den 

demensdrabbade så länge det var möjligt (Knutsen & Råholm, 2009). 

 

Mening med vårdandet 

Att ta hand om den demensdrabbade gav vårdande makar en viss mening med livet. De 

kände att vårdandet var en del av löftet som hade givits vid äktenskapets början. En del 

ansåg sig vara bäst lämpade att vårda eftersom de kände den demensdrabbade bäst. 

Några valde att vårda för att de ansåg att det var deras skyldighet och några gjorde det 

av kärlek. Vårdande makar kände viss stolthet i sitt arbete och att de klarade av det, 

stoltheten bidrog vidare till meningen med vårdandet (Perry, 2002; Pretorius et al., 

2009). Vårdande makar som upplevde sin roll meningsfull medgav att deras val att 

vårda var självklar. De var övertygade om att den demensdrabbade hade gjort samma 

sak för dem om situationen hade varit omvänd (Paun, 2003; Shim et al., 2012). 

 

Hur äktenskapet hade varit tidigare påverkade upplevelsen av vårdandet, de som hade 

haft ett problematiskt äktenskap hade svårare att finna mening med vårdandet än de som 

haft ett bra äktenskap (Shim, 2012). Vissa med religiös tro var övertygade om att det var 

Guds plan för dem att vårda den demensdrabbade och fann meningen genom sin tro 

(Paun, 2003; Pretorius et al., 2009). Det fanns även de som inte fann någon mening med 

sitt vårdande (Svanström & Dahlberg, 2004; Paun, 2003). 

 

Att skydda demensdrabbades självständighet 

Vårdande makar beskrev hur de försökte att inte ta över mer än nödvändigt, att inte ta 

allt ansvar. De försökte hitta en balansgång mellan vad den demensdrabbade själv 

kunde göra och vad denne behövde hjälp med. Samtidigt var de vårdande makarna 

beredda att ta över när det fanns risk för att den demensdrabbade inte skulle klara av 

situationen. De ville behålla sina gamla roller och basera de vardagliga besluten på den 

demensdrabbades personlighet och deras gemensamma livshistoria (O'Shaughnessy et 

al., 2010; Perry, 2002; Persson & Zingmark, 2006). 

 

Vårdande makar ville bevara den demensdrabbade självständighet samtidigt som de 

kände ansvar för dennes säkerhet. Det uppstod ett dilemma gällande vilka saker den 
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demensdrabbade skulle få och inte få utföra. Genom att inte låta denne utföra vissa 

moment kände vårdande makar att de tog ifrån en del av den demensdrabbades 

självständighet, samtidigt som de ville skydda från skada. De stod inför valet att låta 

den demensdrabbade ha hand om värdeföremål och pengar eller inte, risken att 

föremålen tappades bort vägdes mot risken för kränkning. Några kände att de inte kunde 

ta ifrån den demensdrabbade all frihet och gav denne därför fickpengar att använda vid 

behov. Försök till att bevara autonomin gjordes även genom att uppmuntra till 

aktiviteter den demensdrabbade tyckte om och klarade av (Vikström et al., 2008; 

Pretorius et al., 2009). 

 

D ISK USSI O N 
Metoddiskussion 

Vårt val av att inkludera artiklar som är publicerade mellan åren 2002-2013 baserades 

på att vi ville fokusera på nyare studier. En litteraturstudie bör innehålla den senaste 

forskningen inom det valda området (Axelsson, 2008). När sökningen begränsades till 

fem års tidsintervall, resulterade sökningen i ett mindre antal relevanta artiklar, därför 

valde vi att utöka tidsintervallen. En svaghet med vår systematiska litteraturstudie kan 

vara exkluderingen av äldre artiklar som kunde ha bidragit med flera infallsvinklar och 

beskrivningar av makarnas upplevelser av att vårda och därmed berikat studiens 

resultat. 

 

Ingen begränsning gjordes gällande ålder och kön eftersom vi ville uppnå variation i 

vårdupplevelser. Ett av kriterierna var att exkludera artiklar där den demensdrabbade 

vårdades på någon form av boende men i en av våra artiklar (Knutsen & Råholm, 2009) 

vårdades några demensdrabbade på ett boende. Denna artikel valdes ändå att tas med 

eftersom informanterna i studien beskrev vårdandet innan flytten. 

 

Medicinsk ordlista Svensk MeSH användes som hjälp för att hitta lämpliga ämnesord på 

engelska. Vi valde att använda kontrollerade ämnesord framför fritextsökning för att få 

fram de viktigaste artiklarna i databasen. Detta resulterade i att irrelevanta artiklar föll 

bort och underlättade urvalet. Samtidigt finns det en risk att artiklar som var relevanta 

för vårt syfte föll bort då de artiklarna kan vara registrerade i databaserna med sökord 

m är svårt 

att hitta samma betydelse i engelska språket. Detta anser vi kan vara svaghet i vår 
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artikelsökning. Det var inte möjligt att använda samma sökord i alla tre databaserna 

eftersom de inte fanns som ämnesord, vilket vi inte ser som något negativt. Detta 

medförde en viss variation i träffar som dock resulterade i nya relevanta artiklar. 

 

Denna studies styrka är att vi använde oss av tre databaser. Under vårt 

sökningsförfarande visade sig att flera artiklar återkom i de olika databaserna och 

sökningskombinationerna, vilket tydde på uppnådd mättnad. Enligt Polit och Beck 

(2012) uppnås mättnad när det inte tillkommer någon ny information som kan bidra till 

studien. Genom att göra urvalen individuellt och diskutera valda artiklar tillsammans i 

gruppen anser vi bidrog till ökad kvalitet på vår studie. 

 

Det anses vara en fördel att i en systematisk litteraturstudie ha med både kvalitativ och 

kvantitativ forskning då det leder till att problemet belyses från olika perspektiv 

(Axelsson, 2008). Samtliga artiklar som är med i vår studie är kvalitativa eftersom de 

visade sig bäst besvara vårt syfte och gav en djupare förståelse kring upplevelser. I våra 

sökningar förekom även kvantitativa studier som föll bort då de inte besvarade vår 

frågeställning. Artiklarna som inkluderades i vår studie bedömdes vara av hög eller 

medel kvalitet. Förutom bedömningspunkterna i granskningsmallen tog vi hänsyn till 

artiklarnas uppbyggnad och helhet. 

 

Under urvalsförfarandet var vi medvetna om våra föreställningar och försökte inte låta 

dessa påverka urvalsprocessen. Bracketing användes då samtliga gruppmedlemmar hade 

någon form av förförståelse kring att vara anhörigvårdare. En diskussion kring våra 

föreställningar hölls innan den systematiska litteraturstudie påbörjades för att 

medvetandegöra och sätta dem åt sidan (jfr. Polit & Beck, 2012). En av 

gruppmedlemmarna hade föreställningar om att vårdandet av den demensdrabbade 

skulle upplevas negativt och tungt, de resterande två trodde att upplevelserna kunde 

vara både negativa och positiva. Vid genomgång och analys av artiklarna försökte vi 

vara objektiva och få med både positiva och negativa upplevelser. 

 

Vid analysförfarandet användes triangulering, vilket bland annat innebar att flera 

gruppmedlemmar involverades i analysprocessen (Forsberg & Wengström, 2013). 

Analysen utfördes genom att medlemmarna gick igenom och jämförde med varandra de 

valda meningsenheterna för att se likheter och olikheter i analysmaterialet. De valda 
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meningsenheterna var mestadels detsamma men medlemmarnas material kompletterade 

även varandra. Innehållet delades gemensamt upp i olika grupper för att sedan 

kondenseras till koder. Det färdiga resultatet granskades av den tredje medlemmen som 

jämförde med egna valda kategorier och kom fram till att innehållet inom kategorierna 

var likartat. Analysens styrkor anser vi är att meningsenheterna valdes ut individuellt 

och överensstämde sinsemellan samt att det engelska språket behölls under hela 

analysförfarandet.   

 

Under analysförfarandet identifierade vi sju kategorier men kom fram till att den första 

formulerade vi fyra subkategorier för att strukturera upp innehållet. Resterande 

kategorier ansåg vi inte behövde delas in i subkategorier då innehållet var enhetligt. Att 

sammanföra vissa koder i kategorier medförde svårigheter eftersom ämnen gick in i 

varandra och ibland var det komplicerat att skilja de åt.  

 

Studien är baserad på artiklar som härstammar från olika länder men vi har inte kunnat 

se några skillnader i upplevelsen hos vårdande makar i de olika länderna, något som vi 

anser stärker överförbarheten av vår studie. Därför tror vi att vårt resultat kan tillämpas i 

Sverige och hoppas att förståelsen för de vårdande makarnas upplevelser kan öka hos 

vårdpersonalen.   

 

Resultatdiskussion 

Syftet med vår systematiska litteraturstudie var att belysa upplevelser av att vårda en 

make/maka med demenssjukdom. Upplevelserna som dominerade hos vårdande makar 

var upplevelser av förändring till följd av demenssjukdom. Många upplevde utökat 

ansvar, negativa och positiva förändringar både hos den demensdrabbade och sig själva 

i samband med sjukdom. Personlighetsförändringar och förlust av 

kommunikationsförmåga hos den demensdrabbade upplevdes av vårdande makar som 

påfrestande och energikrävande (Knutsen & Råholm, 2009; Quinn et al., 2008).  

 

Enligt systemteorins principer påverkas systemets delar av varandra och förändring hos 

en av delarna leder till förändring inom hela systemet (Öquist, 2008). Familjen betraktas 

som ett system där varje medlems handlingar och beteenden påverkar helheten det vill 

säga familjen (Eide & Eide, 2007). Det är inte bara den vårdande maka/make som blir 
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påverkad utan även den demensdrabbade, då båda enligt systemteorin befinner sig i ett 

ömsesidigt beroende. Ur vårt resultat framgick det att förändringarna som orsakas av 

demens sätter familjesystemet ur balans. De förändringar som sjukdomen medförde 

påverkade den vårdande maka/make.  

 

Familjesystemet hade förändrats och de vårdande makarna uttryckte sorg över att inte 

kunna dela sina känslor med den demensdrabbade, att inte kunna ta gemensamma beslut 

och få stöd som förr (Vikström et al., 2008). Inget upplevdes vara detsamma längre, 

livet hade avstannat och upplevdes som meningslöst (O'Shaughnessy et al., 2010; 

Svanström & Dahlberg, 2004). Förlust av ömsesidig förståelse och harmoni ledde till att 

vårdande makar upplevde saknad (O'Shaughnessy et al., 2010). För att vardagen ska 

fungera måste de hitta nya sätt att hantera den förändrade situationen och för att kunna 

vidareutveckla systemet. 

 

Vårdande makar upplevde både frivillig och ofrivillig minskning av det sociala 

nätverket som följd av demenssjukdomen. Sjukdomen medförde förändringar som ledde 

till vårdande makars isolation från omgivningen och därefter till ensamhet 

(O'Shaughnessy et al., 2010; Persson & Zingmark, 2006; Harris et al., 2011; Paun, 

2003; Davis et al., 2011; Vikström et al., 2008). Beroende på systemets interaktion med 

omgivningen kan det delas upp i två typer: ett slutet och ett öppet system. Det slutna 

systemet innebär att delarna är isolerade från omgivningen och det sker inget utbyte av 

information och energi med omgivningen, vilket förr eller senare leder till destruktion. I 

det öppna systemet sker däremot ett ständigt samspel med omgivningen, allt riktas mot 

liv, energi och tillväxt (Eide & Eide, 2007). Liknande mönster ser vi hos vårdande 

makar som antingen tar avstånd från sitt sociala nätverk eller fortsätter vara socialt 

aktiva. Detta kan jämföras med ett slutet system och risken är stor att vårdande makars 

mående påverkas på ett negativt sätt, vilket framkom ur vårt resultat. Att behålla 

kontakten med sin omgivning, gå på stödgruppsmöten och delta i aktiviteter med eller 

utan den demensdrabbade upplevdes som positivt (Paun, 2003; Harris et al., 2011; 

O'Shaughnessy et al., 2010; Bomin et al., 2012). 

 

Systemiskt tänkande används bland annat inom familjefokuserad omvårdnad där 

interaktioner och relationer i familjen står i centrum. Familjer där en av medlemmarna 

har kronisk sjukdom behöver professionellt stöd eftersom långvarigt omvårdnadsansvar 
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kan leda till ökad fysisk och psykisk belastning, övergrepp och försummelser (Benzein, 

Hagberg, Saveman & Syrén, 2010). Det kan även innebära att den friska 

familjemedlemmens frihet inskränks (Kirkevold, 2002). Det framgick i vårt resultat att 

de vårdande makarna upplevde vårdandet som betungande och ansvarsfullt. De 

uttryckte även behov av stöd vilket ofta erbjöds i form av stödgrupper och hjälp av 

övriga familjemedlemmar. Genom att sjuksköterskan jobbar utifrån familjefokuserat 

perspektiv kan hon/han hjälpa familjen att skapa ny mening i den förändrade 

livssituatuationen. Den vårdande maka/make kan förhoppningsvis uppleva ökat stöd i 

sitt vårdande.  

 

De flesta vårdande makarna ansåg att de bar ett tungt ansvar på sina axlar och upplevde 

ansvaret som stor börda (Svanström & Dahlberg, 2004; Knutsen & Råholm, 2009; 

Vikström et al., 2008; Persson & Zingmark, 2006; O'Shaughnessy et al., 2010; Quinn et 

al., 2008; Harris et al., 2011). Vårdande makar tog på sig ansvaret av olika skäl. Vissa 

gjorde det av kärlek, andra kände skyldighet till vårdandet (Perry, 2002; Pretorius et al., 

2009). Valet att vårda kan förklaras med närhetsetik. Lévinas beskriver i sin teori att vid 

mötet av den Andre uppstår ansvar och ett påbud att visa hänsyn. Det är den Andre och 

kontakten med den Andre som påbjuder människan att hjälpas åt (Birkler, 2007). I 

resultatet från vår systematiska litteraturstudie är ansvar en stor del av de vårdande 

makarnas vardag. De upplever ett ansvar över den demensdrabbade, ansvaret infinner 

sig på flera olika sätt i vår studie. Det var dels att ta över sysslor i hemmet då den 

demensdrabbade fick svårare att utföra dem, det kunde dels innebära ansvar att skydda 

självkänslan och integriteten hos den demensdrabbade (O'Shaughnessy et al., 2010; 

Vikström et al., 2008). 

 

Det är genom empati som människan kan försöka förstå varandra. Lévinas jämför mötet 

mellan människor som en smekning, den ska inte vara frihetsberövande, utan öppen och 

accepterande. De mellanmänskliga mötena öppnar upp för att ta ansvar och gör att 

människan upplever en förpliktelse gentemot den Andre. Lévinas teori beskriver hur 

exempelvis vårdaren kan tro sig förstå den Andre men har därmed gjort en reducering 

av den Andre och dess integritet (Eide & Eide, 2007). 

 

Studiens resultat belyser de vårdande makarnas känsla av empati för den 

demensdrabbade (jfr. O'Shaughnessy et al., 2010). De upplevde svårigheter med att 
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kommunicera, något som de såg som en källa till stress och sorg. Resultatet belyser att 

kommunikationen med den demensdrabbade var något som de vårdande makarna själva 

upplevde med stor saknad. De saknade sin samtalspartner och att inte kunna dela sina 

tankar och känslor som de gjort tidigare. Att inte kunna kommunicera som förut och 

veta att den demensdrabbade inte kunde rå för sin situation upplevdes som frustrerande 

(Knutsen & Råholm, 2009). 

 

K L INISK A I MPL I K A T I O N E R O C H F Ö RSL A G PÅ F O R TSA T T F O RSK NIN G 

Denna systematiska litteraturstudie tror vi kan användas inom hälso- och sjukvården 

som stöd för vårdpersonalen att få djupare förståelse för hur det kan vara för make/maka 

att vårda sin demensdrabbade partner. Det är vår personliga övertygelse grundad i vår 

vårdvetenskapliga skildring att makar bör ses som en resurs i vården. Emellertid nekas 

deras insatser och faller lätt i skymundan. Genom ökade kunskaper hos professionella 

vårdare kan vårdarens behov uppmärksammas för att underlätta vardagen och förbättra 

måendet.  

 

De flesta studier vi fann inom området handlar om hur kvinnor upplever vårdandet av 

sin make. Förslag på vidare forskning är fler studier som belyser enbart männens 

upplevelser. Något som vi inte träffade på så mycket under vår artikelsökning var när 

unga människor drabbades av demens och hur familjen påverkades av det drastiska och 

snabba sjukdomsförloppet, vilket vore ett angeläget område för fortsatt forskning. Att 

även jämföra olika kulturer avseende på upplevelser av anhörigvård skulle kunna vara 

intressant. 

 

SL U TSA TS 
Vårdandet av den demensdrabbade kan innebära flera års omvårdnadsansvar, vilket 

medför stora påfrestningar på vårdande makar. Utökat ansvar upplevdes betungande och 

stressfullt, trots detta kände sig många vårdande makar skyldiga att ta hand om den 

demensdrabbade. Vissa upplevde vårdandet som ett frivilligt val baserat på kärlek. 

Deras val kan knytas till Lévinas närhetsetik om det etiska ansvar som uppstår i 

mellanmänskliga möten. 

 

De vårdande makarnas upplevelser av att ta hand om sin demensdrabbade partner 

varierar. Att uppmärksamma de vårdande makarnas upplevelser är betydelsefullt för att 
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synliggöra deras behov som ofta åsidosätts. Sjukdomen medför stora förändringar i 

familjens liv och påverkar relationen mellan makarna. Vår slutsats är att sjuksköterskor 

behöver vara lyhörda för vad de vårdande makar berättar och hur de känner för sin roll 

som vårdgivare. Kännedom om hur krävande deras roll är tror vi underlättar förståelsen 

för vilka insatser och hjälp som de vårdande makarna är i behov av. Att våga prata om 

hur de upplever sin livssituation är något vi anser sjuksköterskor bör tänka på. Att först 

och främst se anhöriga som anhöriga och därefter som vårdare är något vårdpersonal 

bör vara medveten om vid mötet med familjen (Hellström & Carlander, 2010). Att ha 

systemteoretiskt perspektiv och familjeperspektiv är en fördel för sjuksköterskan 

eftersom det underlättar förståelsen för familjemedlemmarnas ömsesidiga beroende av 

varandra, kommunikation och samarbete.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

26 
 

R E F E R E NSE R 
 
Axelsson, Å. (2008). Litteraturstudie. I M. Granskär & B. Höglund-Nielsen (Red.), 
Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. Lund: Studentlitteratur. 
 
Benzein, E., Hagberg, M., Saveman B-I., & Syrén, S. (2010). Familjefokuserad 
omvårdnad- ett strategidokument. Tillgänglig: 
http://lnu.se/forskargrupper/familjefokuserad-omvardnad, [2013-04-29]. 
 
Birkler, J. (2007). F ilosofi och omvårdnad. E tik och människosyn. Stockholm: Liber. 
   
Davis, L., Gilliss, C. L., Deshefy-Longhi, T., Chestnutt, D. H., & Molloy, M. (2011). 
The Nature and Scope of Stressful Spousal Caregiving Relationships. Journal O f 
Family Nursing, 17 (2), 224-240. 
 
Drivdal Berentsen, V. (2009). Kognitiv svikt och demenssjukdom. I M. Kirkevold, K. 
Brodtkorb & A. Hylen Ranhoff (Red.), Geriatrisk omvårdnad. God omsorg till den 
äldre patienten. (s. 343- 375). Stockholm: Liber. 
 
Edberg, A-K. (2009). Minnessvårigheter och förvirringstillstånd. I A-K. Edberg & H. 
Wijk (Red.), Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa. (s. 749- 789). Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Eide, H. & Eide, T. (2007). Omvårdnadsorienterad kommunikation. Relationsetik, 
samarbete och konfliktlösning. Lund: Studentlitteratur. 
 
Ekman, S. (2011). Alzheimer. Stockholm: Karolinska Institutet University Press. 
 
Eriksdotter Jönhagen, M. (2011). Demenssjukdomar- en översikt. I A-K. Edberg (Red.), 
Att möta personer med demens. (s. 345- 355). Lund: Studentlitteratur. 
 
Forsberg, C., & Wengsröm, Y. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier. 
Stockholm: Natur och Kultur. 
 
Harris, S., Adams, M., Zubatsky, M., & White, M. (2011). A caregiver perspective of 
how Alzheimer's disease and related disorders affect couple intimacy. Aging & Mental 
Health, 15 (8), 950-960. 
 
Hellström, I. & Carlander, I. (2010). Närstående i hemsjukvården. I E. Drevenhorn 
(Red.), Hemsjukvård. (s. 75-88). Lund: Studentlitteratur. 
 
Jansson, W., & Grafström, M. (2011). Att vara anhörig till en person med 
demenssjukdom. I A-K. Edberg (Red.), Att möta personer med demens. (s. 105- 129). 
Lund: Studentlitteratur. 
 



  
 

27 
 

Kirkevold, M. (2002). Familjens ställning i omvårdnaden. I M. Kirkevold & K. 
Strömsnes Ekern (Red.), Familjen i ett omvårdnadsperspektiv. (s. 49-69). Stockholm: 
Liber. 
 
Knutsen, H., & Råholm, M. (2009). The dialectic movement between suffering and 
reconciliation: Male caregivers' experience of caring for their wives suffering from 
dementia. International Journal For Human Caring, 13 (4), 50-56. 
 
LoboPrabhu, S., Molinari, V., Arlinghaus, K., Barr, E., & Lomax, J. (2005). Spouses of 
patients with dementia: how do they stay together "till death do us part"? Journal O f 
Gerontological Social Work, 44 (3/4), 161-174. 
 
Marcusson, J., Blennow, K., Skoog, I., &Wallin, A. (2011). Alzheimers sjukdom och 
andra kognitiva sjukdomar. Stockholm: Liber. 
 
MINI-D IV: diagnostiska kriterier enligt DSM-IV-TR (2002). Danderyd: Pilgrim press. 
 
O'Shaughnessy, M., Lee, K., & Lintern, T. (2010). Changes in the couple relationship in 

Dementia: The International Journal O f 
Social Research And Practice, 9 (2), 237-258. 
 
Paun, O. (2003). Older women caring for spouses with Alzheimer's disease at home: 
making sense of the situation. Health Care For Women International, 24 (4), 292-312. 
 
Perry, J. (2002). Wives giving care to husbands with Alzheimer's disease: A process of 
interpretive caring. Research In Nursing & Health, 25 (4), 307-316. 
 
Persson, M., & Zingmark, K. (2006). Living with a person with Alzheimer's disease: 
experiences related to everyday occupations. Scandinavian Journal O f Occupational 
Therapy, 13 (4), 221-228. 
 
Polit, D. F., & Beck, C. T. (2012). Nursing Research: Generating and Assessing 
Evidence for Nursing Practice. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott 
Williams & Wilkins. 
 
Pretorius, C., Walker, S., & Heyns, P. (2009). Sense of coherence amongst male 
caregivers in dementia: a South African perspective. Dementia. 8 (1), 79-94. 
 
Quinn, C., Clare, L., Pearce, A., & van Dijkhuizen, M. (2008). The experience of 
providing care in the early stages of dementia: an interpretative phenomenological 
analysis. Aging & Mental Health, 12 (6), 769-778. 
 
Ragneskog, H. (2011). Omvårdnad och omsorg vid demens. Göteborg: Printema. 
 
Sanders, S., & Power, J. (2009). Roles, responsibilities, and relationships among older 



  
 

28 
 

husbands caring for wives with progressive dementia and other chronic conditions. 
Health & Social Work, 34 (1), 41-51. 
 
Segesten, K. (2006). Användbara texter. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats. 
Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. Lund: Studentlitteratur. 
 
Shim, B., Barroso, J., & Davis, L. L. (2012). A comparative qualitative analysis of 
stories of spousal caregivers of people with dementia: Negative, ambivalent, and 
positive experiences. International Journal O f Nursing Studies, 49 (2), 220-229. 
 
Skårderud, F., Haugsgjerd, S., & Stänicke, E. (2010). Psykiatri: själ - kropp - samhälle. 
Stockholm: Liber. 
 
Socialstyrelsens termbank (2004). Tillgänglig: <www.socialstyrelsen.se/termbank>, 
Sökväg: Anhörigvårdare. [2013-03-22]. 
 
Strömsnes Ekern, K. (2003). Systemiska perspektivet. I M. Kirkevold & K. Strömsnes 
Ekern (Red.), Familjen i ett omvårdnadsperspektiv. (s. 243-262). Stockholm: Liber. 
 
Svanström, R., & Dahlberg, K. (2004). Living With Dementia Yields a Heteronomous 
and Lost Existence. Western Journal OfNursing Research, 26 (6), 671-687. 
 
Öquist, O. (2008). Systemteori i praktiken: konsten att lösa problem och nå resultat. 
Stockholm: Gothia. 
 
Vikström, S., Josephsson, S., Stigsdotter-Neely, A., & Nygård, L. (2008). Engagement 
in activities: Experiences of persons with dementia and their caregiving spouses. 
Dementia: The International Journal O f Social Research And Practice, 7 (2), 251-270. 
 
Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2006). Evidensbaserad omvårdnad: en bro 
mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur. 
 
Wright, L., & Leahy, M. (2005). Nurses and Families. A Guide to Family Assessment 
and Intervention. Philadelphia: F. A. Davis Company. 
 



  
 

 
 

 
Bilaga1 
Sökning i PsycIN F O 
 

Nr Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa titlar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade i 

studien 

S1 Dementia 

(Thesaurus)+E 

14,687     

S2 Spouses 

(Thesaurus)+ E 

2,825     

S3 Life experiences 

(Thesaurus)+ E 

8,038     

S4 Attitudes 

(Thesaurus)+ E 

82,277     

S5 Experienc* 

(fritext) 

170,943     

S6 Caregivers 

(Thesaurus)+ E 

9,170     

S7 S1 A ND S2 114 114    

S8 S1 A ND S2 

A ND S3 

9 9 9 6 5 

S9 S1 A ND S2 

A ND S4 

4 4 4 4  

S10 S1 A ND S2 

A ND S5 

48 48 20 5 3 

S11 S1 A ND S2 

A ND S6 

87 87 5   

 
Publikationsår 2002-2013 
Peer Reviewed 
E- Explode 

 

 

 

 



  
 

 
 

Bilaga 2  

Sökning i PubMed 

 

Nr Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa titlar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade i 

studien 

S1 Dementia 

(MeSH) 

51 166     

S2 Spouses 

(MeSH) 

3 540     

S3 Caregivers 

(MeSH) 

12 163     

S4 HomeNursing 

(MeSH) 

1 983     

S5 Emotions 

(MeSH) 

67 713     

S6 Life Change 

Events 

(MeSH) 

8 239     

S7 S1 A ND S2 168 168 168 1 1 

S8 S1 A ND S2 

A ND S3 

129 129 33 13 2 

S9 S1 A ND S2 

A ND S4 

25 25 25 5 1 

S10 S1 A ND S2 

A ND S6 

8 8 8 3 1 

S11 S1 A ND S2 

A ND S5 

25 25 25 4  

 
Tidsintervall- 10 år 

 

 

 

 



  
 

 
 

Bilaga 3 

Sökning i C IN A H L 

 

Nr Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

titlar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade i 

studien 

S1 Dementia 

(Thesaurus)+ 

PF+ E 

2 244     

S2 Spouses 

(Thesaurus)+ 

PF+ E 

1 267     

S3 Partner 

(fritext) 

8 180     

S4 Caregivers 

(Thesaurus)+ 

PF+ E 

3 372     

S5 Experienc* 

(fritext) 

104 601     

S6 Attitude 

(Thesaurus)+E 

119 650     

S7 S2 OR S3 9 222     

S8 S1 A ND S7 85 85 5 2  

S9 S1 A ND S7 

A ND S5 

23 23 23 11  

S10 S1 A ND S7 

A ND S4 

35 35 35 10  

S11 S5 OR S6 199 965     

S12 S1 A ND S7 

A ND S11 

33 33 33 6  

 
Publikationsår 2002-2013 
Peer Reviewed 
PF- Psychosocial Factors 
E- Explode 
 



  
 

 
 

Bilaga 4  

K valitetsgranskningsmall för kvalitativa artik lar 

Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2006). Evidensbaserad omvårdnad: en bro 

mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur. 

 

 

Finns det ett tydligt syfte? Ja Ne j Vet e j 

Patientkarakteristika 

Antal....................... Å lder ....................... Man/kvinna.............. 

Är kontexten presenterad? Ja Ne j Vet e j 

Etiskt resonemang? Ja Ne j Vet e j 

Urval 

- Relevant? Ja Ne j V et e j 

- Strategiskt? Ja Ne j V et e j 

Metod för 

- urvalsförfarande tydligt beskrivet? Ja Ne j Vet e j 

- datainsamling tydligt beskriven? Ja Ne j Vet e j 

- analys tydligt beskriven? Ja Ne j Vet e j 

Giltighet  

- Är resultatet logiskt, begripligt? Ja Ne j Vet e j 

- Råder datamättnad? Ja Ne j Vet e j 

- Råder analysmättnad? Ja Ne j V et e j 

Kommunicerbarhet  

- Redovisas resultatet klart och tydligt? Ja Ne j Vet e j 

- Redovisas resultatet till en teoretisk referensram? Ja Ne j V et e j 

Genereras teori? Ja Ne j V et e j 

Huvudfynd 

Vilket/-n fenomen/ upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/ analys adekvat? 

................................................................................................ 

................................................................................................  

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

Hög Medel Låg 

Kommentar ................................................................................. 

G ranskare (sign.) ............................... 
 



  
 

 
 

Bilaga 5 

Exempel på analysförfarande 

 

Meningsenheter Koder K ategorier 

caregiver, it´s the full responsibility 
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Decreased social 
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Socialt liv 

Some caregivers felt that, as a result 
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Friends turn 
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Socialt liv 
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Feelings of 
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When creating personal space and 

doing things without their partner, 

participants felt that they could 

forget for a while and even recharge 

their batteries. 

 

C reating 

personal space 

Ensamhet och behov av 

ensamhet 

Separateness from his wife seemed 

to be rooted in the changes in her 

personality, and the loss of what she 

used to bring to the relationship. 

  

Changes in her 

personality 

Upplevelser av förändring 

The changes to their previously 

equal relationship occurred as the 
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give an opinion or to follow a 
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konflikter inom relationen. 
 

Medel 



  
 

 

2 Författare: Harris, 
S. M. , Adams, M. 
S., Zubatsky, M & 
White, M. 
 
År: 2011 
 
Land: USA 
 

Aging & Mental Health 
 
A caregiver perspective 
of how Alzheimer's 
disease and related 
disorders affect couple 
intimacy 

Att förstå den levda 
erfarenheten hos 
makar/partners till personer 
med Alzheimers sjukdom 
och relaterade tillstånd 
(ADRD), med fokus på 
tankar kring och 
upplevelser av intimitet 
inom deras äktenskap.  
 

Fenomenologisk studie. 
Intervjuer med 
öppningsfråga och en serie 
följdfrågor (60-90 minuter), 
tio informanter deltog i 
studien. 

Fem teman framkom:1) kvaliteten 
i äktenskapet; 2) konsekvenserna 
av ADRD; 3) sjukdomens 
påverkan på relationen; 4) coping; 
5) graden av intimitet i 
parrelationen. 

Hög 

3 Författare: 
Knutsen, H. & 
Råholm, M-B.  
 
År: 2009 
 
Land: Norge 

International Journal for 
Human Caring 
 

The Dialectic Movement 
Between Suffering and 
Reconciliation: Male 

of Caring for Their 
Wives Suffering from 
Dementia 

Att förstå männens 
upplevelser av att vårda 
sina fruar som lider av 
demens. 
 
 

Fenomenologisk studie. Nio 
män intervjuades i deras 
hemmiljöer (55- 75 min). 
Intervjuguide med åtta olika 
temaområden användes samt 
följdfrågor. 
 

Fenomenets essens är att manliga 
vårdare upplever sorg och 
ensamhet samtidigt som de 
upplever försoning genom kärlek 
och gemenskap.  
 

Hög 



  
 

 

4 Författare: 
O'Shaughnessy, 
M., Lee, K. & 
Lintern, T. 
 
År: 2010 
 
Land: 
Storbritannien 
 

Dementia 
 
Changes in the couple 
relationship in dementia 
care : Spouse carers' 
experiences 

Att undersöka makas/es 
upplevelser av hur deras 
partners kognitiva 
nedsättning påverkar 
relationen samt betydelse 
av dessa upplevelser. 
 

Kvalitativ studie. 
Semistrukturerade intervjuer 
med sju vårdande makar (45- 
75 minuter). Tolkande 
fenomenologisk analys 
användes. 
 

Fyra övergripande teman 
framkom: 1) samhörighet och 
avskildhet; 2) ständig press att 
tillgodose egna behov och möta 
partnerns; 3) veta och inte veta 
om framtiden; 4) söka kontroll-
emotionella och praktiska 
strategier. 
 

Hög 

5 Författare: Paun, 
O. 
 
År: 2003 
 
Land: USA 
 

Health Care for Women 
International 
 

Older women caring for 
spouses with Alzheimer's 
disease at home: making 
sense of the situation 

Att dokumentera och 
undersöka äldre kvinnors 
upplevelser av att vårda sin 
make med demenssjukdom 
samt att få en klarare och 
djupare förståelse för vad 
det innebär att vara en äldre 
kvinna och anhörigvårdare. 
 

Kvalitativ studie med 
fenomenologisk och 
feministisk ansats. 
Individuella djupintervjuer 
med 14 äldre kvinnor (45- 90 
minuter). Intervjuguide och 
fördjupande frågor användes.  
 

Fem huvudteman framkom: 1) att 
notera förändringar; 2) att ta över 
ansvaret; 3) att anpassa sig/att 
hantera situationen; 4) att göra 
situationen meningsfull; 5) att 
blicka in i framtiden. 

Medel 



  
 

 

6 Författare: Perry, 
J. A. 
 
År: 2002 
 
Land: Kanada 
 
 

Research in Nursing & 
Health 
 
 
Wives giving care to 
husbands with 
Alzheimer´s disease: a 
process of interpretective 
caring 

Att undersöka processen att 
bli och att vara en 
vårdgivare till sin make 
med demenssjukdom 
 
 

Grounded theory baserad på 
symbolisk interaktionism. 
Data samlades in med hjälp 
av djupintervjuer med 20 
fruar i deras hemmiljö. 
 

Processens olika faser: se 
förändringar, dra slutsatser, ändra 
identiteter, konstruera en ny 
vardag. 
 

Medel 

7 Författare: 
Persson, M. & 
Zingmark, K. 
 
År: 2006 
 
Land: Sverige 

Scandinavian Journal of 
Occupational Therapy 
 

Living with a person 

disease: Experiences 
related to everyday 
occupations 

Att belysa erfarenheter av 
dagliga aktiviteter bland 
makar som lever med en 
person med Alzheimers 
sjukdom. 
 

Fenomenologisk 
hermeneutik. Narrativa 
intervjuer med åtta makar 
(30- 75 minuter), en 
öppningsfråga, probing 
användes minimalt.  
 

Tre huvudteman och sex 
underteman framkom: 1) leva 
konsekvenserna av sin partners 
sjukdom; 2) strävan efter 
meningsfullhet i en sammanvävd 
och förändrad livssituation; 3) att 
leva med problem som hotar deras 
egna välbefinnande 
 

Hög 



  
 

 

8 Författare: 
Pretorius, C., 
Walker, S. 
& Heyns, PM. 
 
År: 2009 
 
Land: Sydafrika 
 
 

Dementia 
 
Sense of coherence 
amongst male caregivers 
in dementia : A South 
African perspective 

Att ur ett salutogent 
perspektiv undersöka 
männens erfarenheter av att 
vårda sina makar som lider 
av demenssjukdom 
 

Kvalitativ data samlades in 
genom semistrukturerade 
intervjuer med tio män, 
kvantitativ data- med hjälp 
av fem olika mätinstrument. 
 

Faktor som deltagarna upplevde 
som stressande var bland annat 
brist på egen tid, kognitiv 
försämring, minskat socialt liv. 
Att få hjälp av döttrar, finna 
mening med vårdandet och känna 
tillfredsställelse av den givna 
vården var några av faktorerna 
som underlättade vårdandet.  
 

Medel 

9 Författare: Quinn, 
C., Clare, L., 
Pearce, A. & van 
Dijkhuizen, M.  
 
År: 2008 
 
Land: 
Storbritannien 
 

Aging & Mental Health 
 

The experience of 
providing care in the 
early stages of dementia: 
An interpretative 
phenomenological 
analysis 

 

Att undersöka den 
subjektiva, psykologiska 
upplevelsen hos 
makar/partners till person 
med demens i tidigt skede. 

Semistrukturerade intervjuer 
med 34 makar/partners. 
Tolkande fenomenologisk 
analys av data. 

Fyra huvudteman framkom 
avseende 1)svårigheter att förstå 
diagnosen, 2)förändringar på 
parrelationen, 3) vårdarens 
strategier att hantera 
demenssjukdom, 4) 
känslomässiga påfrestningar som 
vårdare upplever. 

 

Medel 



  
 

 

10 Författare: 
Sanders, S. & 
Power, J. 
 
 
År: 2009 
 
Land: USA 
 

Health & Social Work 
 

Roles, Responsibilities, 
and Relationships among 
Older Husbands Caring 
for Wives with 
Progressive Dementia 
and Other Chronic 
Conditions 

Att undersöka förändringar 
som sker i roller, ansvar 
och relationer hos män som 
vårdar sina kroniskt sjuka 
fruar. 
 

Fenomenologisk studie. 
Semistrukturerade 
individuella intervjuer (60-
120 minuter) med 17 män 
vid två olika tillfällen. 
 

Två huvudteman framkom: 1) 
anpassning av gamla roller till nya 
till följd av ökat ansvar; 2) 
utveckling av nya former av 
relationer med sina makar. 
 

Medel 

11 Författare: Shim, 
B., Barroso, J. & 
Davis, L. L. 
 
År: 2012 
 
Land: USA 
 

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

 

Att undersöka hur 
upplevelser hos makar som 
vårdar sina partner med 
demenssjukdom skiljer sig 
åt. 

Sekundär analys av 
intervjuer (57st) från tidigare 
longitudinell studie. Både 
latent och manifest 
dataanalys användes 
 
 

Tre grupper av vårdgivare 
identifierades: 1) den negativa 
gruppen, 2) den ambivalenta och 
3) den positiva. Anhörigvårdare i 
den negativa gruppen upplevde 
omvårdnaden endast som negativ, 
de ambivalenta rapporterade 
mestadels negativa och en liten 
del positiva upplevelser, den 
positiva gruppen beskrev 
vårdandet och relationen i 
positiva termer. 

Medel 



  
 

 

12 Författare: 
Svanström, R. & 
Dahlberg, K.  
 
År: 2004 
 
Land: Sverige 

Western Journal of 
Nursing Research 
 

Living with Dementia 
Yields a Heteronomous 
and Lost Existence 

 

Att undersöka den levda 
erfarenheten av demens 
hos par där den ena parten 
har demenssjukdom. 

 Fenomenologisk studie. 
Fem par där den ena parten 
hade demenssjukdom deltog, 
data samlades genom öppna 
intervjuer i hemmiljöer (40-
80 minuter). 
 

Fenomenets essens är att 
demenssjuka personer och deras 
makar lever i en heteronom 
tillvaro där de känner sig vilsna 
och är främlingar i sin egen värld. 
Detta resulterar i ett liv utan 
sammanhang och en ny, men 
okänd mening som kan få de att 
känna osäkerhet och ställa inför 
ett dilemma.  
 

Hög 



  
 

 

 

13 Författare: 
Vikström, S., 
Josephsson, S., 
Stigsdotter-Neely, 
A. & Nygård, L.  
 
År: 2008 
 
Land: Sverige 

Dementia 
 
Engagement in activities 
: Experiences of persons 
with dementia and their 
caregiving spouses 

Att identifiera och beskriva 
hur personer med demens 
och deras vårdande makar 
upplever individuella och 
ömsesidiga engagemang i 
vardagliga aktiviteter. 
 

Explorativ metod. 52 
sammanboende makar, varav 
hälften hade 
demenssjukdom, 
intervjuades med 
semistrukturerade intervjuer 
med öppna frågor samt 
följdfrågor (10- 50 minuter). 
Konstant jämförande 
dataanalys.  

Fyra huvudteman framkom: 
upplevda förändringar i 
engagemang i aktiviteter; 
konsekvenser av upplevda 
förändringar; vårdgivares 
dilemma; vårdgivares metoder för 
att hantera förändringar. 
 

Hög 


