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Abstrakt  

Bakgrund: Vara anhörig och vårda en nära demenssjuk anhörig i hemmet ställer många krav 

på den anhörige som vårdar. Att se sin nära demenssjuke anhörig förändras som person gör att 

anhörig som vårdar kan uppleva känslor av sorg, vanmakt, oro för framtiden samt även 

positiva känslor som att göra något gott för sin anhörig och känna sig behövd. Syftet: Var att 

beskriva anhörigas upplevelser av att vårda en nära anhörig med demenssjukdom i hemmet 

eller i hemsjukvård. Metod: Studien bygger på en systematisk litteraturstudie med 12 

ingående artiklar. Resultat: I resultatet framkom fem teman, som återkom i de lästa 

artiklarna. Dessa teman belyste anhörigas upplevelser av hanterbarhet, sorg, kommunikation, 

ensamhet och skuldkänslor i vården av demenssjuk anhörig, både positivt och negativt. Dessa 

upplevelser är djupt förankrade i människan egna föreställningar och utgör grundvalen i 

beteende och är kärnan i våra känslor. Slutsats: För att kunna stödja en anhörig som vårdar en 

nära anhörig med demens i hemmet krävs det att den anhörig som vårdar får kunskap i hur 

demensen utvecklas. Den anhörige som vårdar behöver få ett tydligt stöd från professionella 

vårdare dels genom interventionsstudier med hälsobefrämjande samtal. Det är viktigt för 

anhöriga som vårdar att få behålla och eller att har en bra relation till familj, vänner och 

sociala aktiviteter. 

Nyckelord: demens, vårdgivare börda, kvalitativ, intervju. 
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1 Introduktion 
Många anhöriga vårdar sin demenssjuka och gör otroliga insatser av omsorg i hemmet. Dessa 

anhöriga kan uppleva meningsfullhet, samhörighet, tillit och hopp av att vara behövd 

samtidigt som de kan uppleva utsatthet, vanmakt, maktlöshet (Socialstyrelsen, 2004). 

 

En av författarna (E-L B) har erfarenhet av att det finns många anhöriga som vårdar en nära 

demenssjuk i hemmet och i mötet med dessa anhöriga finns det mycket frustration. 

Frustrationen är svår att bemöta och det är svårt att finna ett sätt att hjälpa dessa anhöriga. En 

del vårdar sin demenssjuka även om deras relation inte har varit bra innan demensen 

utvecklades och kan inte svika sin sjuka anhörig. En del anhöriga går upp helt i rollen som 

vårdare, relationen förändras och de glömmer bort att vara anhöriga. Rollen blir beskyddande 

och anpassad efter hur demensen utvecklas hos deras anhöriga. De anhöriga som vårdar är 

duktiga på att pussla ihop vardagens sysslor för att överleva dagen. Deras egen hälsa förbises 

och de fortsätter att streta på tills det uppstår ett akut hälso-problem (Forbes, Markle-Reid, 

Hawranik, Peacock, Kingston, Morgan, Henderson, Leipert & Jansen, 2008). 

 

Utifrån egen erfarenhet (E-L B) så kommer hemsjukvården in för sent. Oftast är det när den 

anhöriga som vårdar ska skrivas ut från sjukhuset efter egen ohälsa som hemsjukvården blir 

aktuell. Anhörigas sviktande hälsa gör att de inte orkar vårda sin demenssjuka i hemmet. 

Denna studie omfattar anhöriga som vårdar i hemmet med eller utan professionell hjälp. 

 

2 Bakgrund 
Enligt Teel och Carson (2003) upplevde en del anhöriga sin vårdande roll som berikande i 

deras liv och uttryckte en hög livskvalitet. De upplevde en kvalitet i deras mellanmänskliga 

relation och en ökad känsla av kompetens i rollen samt en ökad effektivitetskänsla av att 

kunna hantera problem. Enligt Brobäck och Berterö (2003) är det för många anhöriga en 

naturlig och självklar roll att vårda sin sjuka anhörig och viljan till omsorg kan vara grundad i 

en kärleksrelation. Ragneskog (2013) beskrev att vuxna barn som hjälper och stöttar sina 

föräldrar med demenssjukdom blir oftast lätt osynliga och män har svårare att klara av 

situationen med en demenssjuk maka. Döttrar har lättare att engagera sig känslomässigt än 

söner. Medelålders anhöriga kan se sina sjuka föräldrar bli allt svagare och kräva mer insatser 

av vård och omsorg. Detta kan leda till tankar medvetna eller omedvetna som att förlora sitt 

stöd från sina föräldrar när de dör och de är själva nästa på tur (Beck-Friis & Strang, 2012).  
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Teel och Carson (2003) beskrev att vara anhörigvårdare till en demenssjuk anhörig har 

konsekvenser för den som vårdar psykiskt, fysiskt, socialt och ekonomiskt.  

 

Den som vårdar har risk för högt blodtryck, ökad stress, lägre immunförsvar och minskad 

självskattad hälsa samt isolering och en känsla av ensamhet. Många vårdande anhöriga kände 

även av en ekonomisk förlust på grund av förlorad arbetsinkomst, höga kostnader för 

läkarbesök och professionell hjälp i hemmet vilket ledde till ökad stress. Detta kan leda till att 

utveckla en depression. Enligt Ragneskog (2013) bottnar dessa känslor i okunskap om 

demenssjukdomen och demenssjukdomens successiva försämrings-förlopp. De anhöriga 

förstår inte den demenssjuka anhörigas beteende utan upplever den demenssjuka som elak och 

oklar, vilket i sin tur leder till konflikter som inte kan klaras upp (Ragneskog, 2013).  

Kumamoto, Arai och Zarit(2006) visade att hjälp i hemmet av sin demenssjuka är en viktig 

del för att minska bördan från den anhöriga som vårdar. Vetskapen om att som anhörig får 

vara med i processen om den demenssjuka gjorde i sin tur att den anhöriga kände bekräftelse 

från sjuksköterskan och där igenom kunde inge mer stöd till deras demenssjuka.  

För att personer som drabbades av demens skall kunna bo kvar hemma har kommunen ett 

ansvar att erbjuda olika former av stöd samt vård till den demensdrabbade och dess anhöriga 

(Ragneskog, 2013).  

 

Vi benämner den som vårdar anhörig och den som tar emot vård som demenssjuk i vårt 

arbete. Anhöriga står både för män och kvinnor. 

 

2.1 Hemsjukvård 

Insatser av vård och omsorg i hemmet har under senaste 25-30 åren utvecklas snabbt. Innan 

1970-talet nämndes inte omsorg i hemmet och sjukvård i hemmet ansågs som en 

välfärdstjänst för äldre (Kirkkevold, Brodtkorb & Hylen Ranhoff, 2008). En äldredelegation 

tillsattes år 1988 vars uppdrag var att utreda konsekvenserna av ett samlat kommunalt ansvar 

för hälso- och sjukvård för äldre personer. Förslaget blev att kommunerna gavs befogenhet att 

erbjuda hälso- och sjukvård i det ordinära boendet i överenskommelse med landstinget (Fokus 

Kalmar Län, 2010). Ädelreformens genomförande 1992 gav kommunerna möjlighet att 

genom kontrakt med landstingen även ansvara för hemsjukvården (Drevenhorn, 2010). 
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Hemsjukvården har förändrats efter genomförandet av ädelreformen. Allt fler sjuka patienter 

skrivs ut från sjukhusen och vårdas i hemmen och mer kvalificerade arbetsuppgifter utförs i 

hemmet (Socialstyrelsen, 2008).  

 

Grunden i hemsjukvård är att patienter eller anhöriga har kapacitet av egenvård för att kunna 

vårdas i hemmet. I hemsjukvården är patient eller anhörig styrande och anlitar vårdpersonal 

utifrån det enskilda behovet (Drevenhorn, 2010). För att bemöta de anhöriga till den sjuka 

anhöriga krävs det en förmåga hos den professionella vårdaren att kunna möta deras utsatthet 

och frustration av livssituationen och stärka de positiva upplevelserna (Socialstyrelsen, 2004). 

 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) skall personer som drabbas av demens kunna bo 

hemma och kommunen har ett ansvar att erbjuda olika former av stöd samt vård till den 

demensdrabbade och dess anhöriga. Den vanligaste formen av vård för den demenssjuka 

kommer från anhöriga. Socialtjänstlagen beskriver riktlinjer om stöd för familjen i vården av 

den dementa. Socialstyrelsen har utarbetat riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 

som innefattar stöd till anhöriga och val av boendeform. Ett förbättrat stöd till anhöriga med 

en demenssjuk är grunden till en god omvårdnad av demenssjuka (Socialstyrelsen, 2010). 

Enligt en litteraturstudie av Brodaty, Thomson, Thompson och Fine (2005) hade en av tre 

anhöriga som vårdar sin demenssjuka i hemmet ingen omsorg från annan vårdgivare. En av 

fyra anhöriga som vårdar i hemmet har hjälp i form av någon omsorg. Det är väldigt få av de 

anhöriga som vårdar i hemmet som använder flera omsorgsinsatser samtidigt som t.ex. städ 

och dusch.  Oftast hade de endast en insats från annan professionell vårdgivare. Anledning var 

anhörigas upplevelser av brist på behov av vårdinsatser från andra vårdgivare, eller anhörigas 

ovilja att ta emot hjälp från annan professionell vårdare. Ytterligare en orsak var bristande 

kunskap hos anhörigvårdare om att andra vårdinsatser finns att tillgå. Många anhöriga 

förnekade behov av tjänster trots hög belastning och känslor av låg livskvalitet. Detta kan 

reflektera vårdgivarens negativa förväntningar på omsorgen som erbjuds (Brodaty et al.2005). 

  

Socialstyrelsen definierar hemsjukvården när hälso- och sjukvården ges i hemmet i både 

ordinärt och särskilt boende och omfattar även rehabilitering. 250 000 personer i Sverige får 

hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet, 87 % är över 65 år och de flesta är kvinnor 

(Socialstyrelsen, 2008). 
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Hemsjukvård är ett brett begrepp som innefattar från att förebygga sjukdom och främja hälsa 

till att vårda patienter i livets slutskede och definieras som när hälso- och sjukvård ges i 

patientens hem eller motsvarande och ansvaret för de medicinska insatserna är 

sammanhängande över tid (Socialstyrelsen, 2006). Patienter i hemsjukvården har rättighet att 

kunna känna sig trygga och kunna förvänta sig en trygg och säker vård. De är beroende av 

flertal vårdgivare och professioner som tillsammans utgör en sammanhängande vårdkedja och 

som utgår från patientens behov (Socialstyrelsen, 2008). 

För att sjuksköterskan ska kunna utföra omvårdnad i hemmet är det en förutsättning att ha en 

förståelse vad hemmet betyder eller symboliserar för patienten (Drevenhorn, 2010). 

 

2.2 Demens 

Demens betecknas som en folksjukdom och är ett samlingsnamn för minnessvårigheter och 

personlighetsförvirring. Demens är ett kroniskt tillstånd med successiv försämring vilket kan 

uppstå efter andra sjukdomar t.ex. hjärnblödning eller utvecklas under lång tid som t.ex. 

Alzheimer sjukdom (Ragneskog, 2013). 

 

Sjukdomen är en form av hjärnsjukdom vilket ger försämrad förmåga att kommunicera, förstå 

och tolka sin omgivning.  Demens kan även ses som ett handikapp med både lättare och 

svårare symtom. De lättare symtomen visar sig i att demenssjuk anhörig glömmer saker i det 

vardagliga livet som vilken dag det är, hur klockan fungerar och att betala räkningar. Oftast 

märker både demenssjuk själv och anhöriga detta. Vid måttlig demens förlorar demenssjuk 

greppet om tillvaron. Vanliga uppgifter som att ta på sig kläder och kommunicera försvårades 

och även lokalsinnet sviktade. Denna känsla att förlora fler och fler funktioner leder oftast till 

ångest och depression (Kirkkevold, Brodtkorb & Hylen Ranhoff, 2008). 

 

Kirkkevold et al. (2008) beskriver även de svårare symtomen av demens som att bara minnas 

delar ur sitt liv och att inte komma ihåg anhöriga. Demenssjuka som hade svårt att orientera 

sig i tid och rum hade behov att få omsorg dygnet runt. Symtomen varieras och sjukdomen 

utvecklas olika fort för olika individer. Det finns två huvudgrupper av demenssjukdomar, 

primär och sekundär. Vid primär demenssjukdom tillbakabildas hjärnans celler och symtomen 

fortskrider långsamt. Förr kallades den primära demenssjukdomen åldersdemens eller att 

individen blivit senil. Nu kallas detta sjukdomstillstånd Alzheimer. 
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De symtom som mer eller mindre uppkommer vid Alzheimer är minnesstörningar, nedsatt 

orienteringsförmåga, svårt att få något uträttat och språklig förbistring. Sekundär 

demenssjukdom uppkommer av annan sjukdom som t.ex. infektion, eller hjärnblödning och 

kallas även vaskulär demenssjukdom (Kirkkevold et al. 2008). 

 

Demenssjukdomen är lika vanlig hos kvinnor som hos män och det är inte självklart att endast 

äldre personer får demens eller på grund av sin höga ålder utvecklar demens. Demens är inte 

botbar men med god omvårdnad och läkemedel samt fysisk träning, goda kostvanor, socialt 

nätverk och genom att hålla hjärnan igång kan demenssymtomen både lindras och medföra 

god livskvalitet för den demenssjuka (Ragneskog, 2013). 

 

Det finns ungefär 148 000 personer med demens i Sverige och varje år insjuknar 24000 i en 

demenssjukdom och ungefär lika många dör varje år (Socialstyrelsen, 2010). 

 

Ragneskog (2013) beskrev att flertalet symtom som uppkommer hos den demensdrabbade kan 

misstolkas med andra sjukdomstillstånd eller sinnestillstånd, som tillfällig förvirring, 

depression, oro, ängslighet och glömska. Sömnrubbningar är även vanliga vilket gör att vissa 

vänder helt på dygnet. Demenssjukdomen utvecklas oftast långsamt och det kan ta flera år 

innan demenssymtomen upptäcks och kan utredas ordentligt. Dessa beteendestörningar kan 

vara mycket svåra att hantera för närstående, på grund av att ju längre tid symtomen pågår får 

både den demente och dess anhöriga svårare att kommunicera. Dessutom förekommer 

förändringar i humöret och som ibland kan bli hämningslösa (Ragneskog, 2013). 

 

Demenssjukdom kallas även för den anhöriges sjukdom. Sorgen över att förlora den man 

älskar är svår och många anhöriga med demenssjuka anhöriga vet inte om sorgen börjar vid 

diagnosen eller efter döden av den demenssjuke. Nästan alla anhöriga till demenssjuk anhörig 

talade om en stor trötthet och många hade skuldkänslor för de inte hade gjort vad de kunde för 

att lindra den demenssjukas förlopp i sjukdomen (Beck-Friis & Strang, 2012). 
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2.3 Anhöriga 

Enligt Wright, Watson och Bell (2002) är familj eller anhöriga, de människor som har en stark 

samhörighet och emotionella band samt engagemang i varandras vardag och liv. När någon i 

en familj drabbas av ohälsa beskriver Benzein, Hagberg och Saveman (2012) att det kan 

liknas som ett mörkt moln som omsluter hela familjen. Den som blir drabbad, makar, barn 

samt alla som inkluderas i familjen påverkas.  Detta moln är svårt att fånga och visar sig på 

många olika sätt för anhöriga under de olika faserna i sjukdomsutvecklingen. Många anhöriga 

beskriver det som att förlora någon älskad trots att personen lever. De vårdinsatser som 

anhöriga står för idag har uppmärksammats under senare åren på grund av att det påverkar de 

anhöriga, både som tung börda men även som tillfredställelse och som glädjeämne. När någon 

insjuknar i demenssjukdom får anhöriga successivt glida in i den vårdande rollen och det kan 

vara svårt att finna mening i vårdandet. Det är viktigt att anhöriga kan vårda i en ömsesidig 

relation både med den demenssjuke samt med de övriga anhöriga. Att vara anhörig och i den 

vårdande rollen kan känslan av att inte bli sedd och även isolering förstärka skuld och svek 

under tiden. Detta påverkar den anhöriges hälsa och kan försvåra även att ta till sig stöd av 

professionell hjälp. Detta påverkar den anhöriges insikter och stöd både i sin egen hälsa samt 

till den demenssjuka anhörig (Benzein et al.2012 ). 

 

2.4 Teoretisk referensram 
I denna studie belyser författarna kärnföreställningar och familjefokuserad omvårdnad utifrån 

familjerelaterad omvårdnad, för att belysa anhörigas upplevelser av att vårda en demenssjuk. 

Författarna hoppas att valda teoretiska referensramar skapar en förståelse för anhörigas 

upplevelser av att vårda en demenssjuk.  

 

Hur en familj bildas utgår från individens egna föreställningar. Alla familjer har egna 

föreställningar och utifrån det utvecklas värderingar, beteende och hur de skiljer sig från 

andra. En förställning är en slags förklaring, en attityd och den verkliga sanningen för den 

enskilda individen. Individens föreställningar är djupt rotade och det är svårt för den enskilde 

individen att gå utanför sitt eget kulturella och sociala sammanhang och redogöra för sina 

föreställningar. Det är de tankar som har sitt ursprung i hjärtat, de djupt kända, de starkt 

affektiva tankar och uppfattningar som individen hyser allra djupast i sitt inre. Dessa tankar 

och uppfattningar kallas kärnföreställningar. Kärnföreställningar kan identifieras som en 

föreställning som förstärker eller vidmakthåller problemet samt lösningen på problemet. 

Kärnföreställningar påverkar hur vi lever våra liv. När en familj lever med en demenssjuk 
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anhörig, är det inte demenssjukdomen i sig som är problemet. Utan familjens egna 

föreställningar om sjukdomen, dess ursprung, behandling och följande konsekvenser för 

familjen som skapar problemen. Synen på problemet är problemet. Hindrande föreställningar 

reducerar lösningar och underlättande föreställningar skapar fler alternativ till lösningar. 

Föreställningar utgör grundvalen i beteende, kärnan i våra känslor och utifrån detta 

konstruerar vi och väver samman föreställningar till varandra (Wright et al. 2002). 

 

Föreställningar kommer av det genetiska arvet samt tidigare interaktioner med andra. I och 

med att föreställningar är knutna till beteende, kognitivt och det emotionella mönstret 

påverkas den enskilde individens val av föreställningar. Vid varje aktivitet eller val vi gör i 

livet involveras våra föreställningar och de utgör hur vi ser på saker och ting och hur vi 

upplever eller kommer att påverkas av sjukdom och ohälsa. Vid ohälsa och sjukdom är det 

viktigt att vara lyhörd och ha förståelse för individens föreställningar. Familjen är expert på 

sin egen upplevelse av ohälsa och det är viktigt att kunskap finns för att skapa möjligheter och 

höja familjens resurser genom att utforska deras föreställningar (Wright et al.2002). 

 

Föreställningar är nära sammanflätade med hälsa och ohälsa. Föreställningar blir aldrig så 

bekräftade eller hotade som vid ohälsa och hälsa. Hur ohälsa hanteras förstås utifrån 

individens föreställningar. Processen att tillfriskna eller förbättra symtom inbegriper tre 

uppsättningar av föreställningar. Det är patientens, den anhörigas och sjuksköterskans. När en 

familjemedlem insjuknar i demenssjukdom berörs hela familjen. Det är då viktigt att veta 

vilka som ingår i den demensdrabbades familj. För att anhöriga skall få känna sig delaktiga 

samt vara en resurs i vården av deras sjuke anhörig är det viktigt för sjuksköterskan att lyfta 

upp och förstärka familjen i deras möte (Wright & Leahey, 2009).  

 

Enligt Wright et al. (2002) kan sjuksköterskan framhäva anhöriga som en resurs genom att 

berömma anhöriga.  Att ge beröm för att framhålla ett beteendemönster som t.ex. lojalitet 

inom familjen är att medvetet förstärka familjens resurser. Detta kan leda till att anhöriga 

känner sig hörda och förstådda i sin situation, vilket i sin tur leder till att familjens koppling 

och även kopplingen till sjuksköterskan stärks och framhävs.  
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Wright et al. (2002) beskriver att genom olika interaktionsmodeller kan sjuksköterskan stärka 

och lyfta familjen i svåra livssituationer. Calgery Family Assessment Model CFAM utgår från 

en karta över familjen. Kartan visar på vilka som tillhör familjen och konstellationer inom 

familjen och vilka uppgifter som familjmedlemmar har i sin familj och hur det dagliga livet 

ser ut. För att sjuksköterskan skall kunna lyfta och utforska detta i familjer kan sjuksköterskan 

använda sig av tre huvud kategorier, som strukturell, utvecklingsmässig och funktionell 

sammansättning inom familjen. Calgery Family Intervention Model (CFIM) använder 

sjuksköterskan efter familjebedömningendär hon tittar på familjens affektiva, kognitiva och 

beteende funktion.Syftet med detta att förbättra och befrämja upplevelser, samt mobilisera 

och erbjuda resurser inom familjen (Wrigth & Leahey, 2009). 

 

Genom familjefokuserad omvårdnad beskrivs den betydelse familjen utgör för den 

demenssjukes upplevelse av sjukdom och ohälsa inom vård och omsorg. I familjecentrerad 

omvårdnad fokuseras alla individer som ingår i familjen oavsett inbördes relationer som ett 

system och fokuseras som en helhet När den demenssjuke och de övriga i familjen sätts i 

centrum och utgör en kontext kallas det familjerelaterad omvårdnad (Wright et al. 2002).  

 

3 Problemformulering 
Många anhöriga upplever en hög börda av att vårda sin dementa anhörig med ett samband 

mellan börda och den dementas beteendestörningar. Demens associerar starkt till aggression, 

misstänksamhet, anklaganden och aggressiva utbrott. Ett ytterligare problem är att anhörigas 

börda hade en stark relation till att utveckla depression hos den anhöriga som vårdade sin 

demenssjuka i hemmet (Papastavrou,Kalokerinou, Papacostas, Tsangari, & Sourtzip, 2007).  

Många anhöriga menar att vårdpersonalen tar kontakt med dem i första hand för att få 

information om den demenssjuke och att detta då kan utgöra en belastning för dem.  

 

I hemsjukvården möter sjuksköterskor många oroliga och ledsna anhöriga till demenssjuka. 

Sjuksköterskan behöver därför bemöta anhöriga till demenssjuka utifrån deras egna villkor 

och föreställningar för att skapa tillit och trygghet för de anhöriga samt för att främja 

vårdkvaliteten (Benzein et al. 2012).  
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4 Syfte 
Med denna litteraturstudie vill vi belysa anhörigas upplevelser när en nära demenssjuk 

anhörig vårdas i hemmet eller i hemsjukvård. 

 

5 Metod 
Metoden var en systematisk litteraturstudie som innebär att inom ett visst avgränsat 

ämnesområde söka, kvalitetsgranska och analysera tidigare forskning inom valt område. 

Dessutom har en systematisk litteraturstudie viktiga funktioner som att sätta fokus på nya 

forskningsidéer, orientera sig om tidigare forskning som redan finns och att skaffa kontext till 

nya forskningsfrågor (Forsberg & Wengström, 2008). För att öka förståelsen för de anhöriga 

som vårdar en demenssjuk anhörig i hemmet har även skönlitteratur läst men inte använts i 

studien. 

 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) bör även forskarens förförståelse tas ställning till och 

det menas med den kunskap som forskaren innehar inom området. I litteraturstudiens 

genomförande får man kunskap i att söka, värdera och sammanställa ny kunskap på ett 

adekvat sätt, vilket i sin tur ger en utveckling i sin egen profession samt i den verksamhet eller 

område som intresse finns i (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). I hälso- och sjukvården 

krävs evidensbaserad vård. Forskning inom området är då viktigt för att vården skall vila på 

vetenskaplig forskning och beprövade metoder. Detta innebär att översikter och systematiska 

litteraturstudier är en stor hjälp i strävan efter evidensbaserad vård. Den kvalitativa 

beskrivande metoden är baserad på undersökningar och syftet är till att förse detaljerande 

sammanfattningar av händelser i vardagens händelser i relation till upplevelser (Lincoln & 

Guba, 1985). 

 

5.1 Inklusionskriterier. 
Artiklarna ska vara vetenskapliga och genomgått peer-rewied granskning, skrivna på engelska 

och svenska samt ha ett etiskt resonemang. Dessutom skulle artiklarna belysa anhörigas 

upplevelser när en nära demenssjuk anhörig vårdas i hemmet eller i hemsjukvård och vara 

publicerade mellan 2003-2013.  

 

5.2 Exklusionskriterier. 

Artiklar som innefattar demensvård på särskilt boende.  
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5.3 Sökningsförfarande och Urval. 

Databaserna CinAhl, PubMed och PsycINFO användes till att söka artiklar. Enligt Forsberg 

och Wengström (2008) är dessa databaser mest relevanta till att hitta vetenskapliga artiklar 

som innefattar ämnet omvårdnad. Sökning gjordes mellan 2013-05-08-2013-05-10 för att 

utforska vårt ämnesområde. Thesaurus och SweMesh har använts för att kunna hitta ämnesord 

som utvidgar vårt sökområde. Använda sökord i samtliga databaser var dementia, caregiver 

burden, qualitative, interview. Alla sökord har använts enskilt och i kombination med 

booleska operatörer (AND). Utav första bedömningen lästes 337 titlar, för att välja ut de 

artiklar som verkade vara relevanta till vårt syfte. Utav dessa valdes 61 abstrakt ut som lästes 

mer ingående och tolv artiklar stämde in på syftet. En artikelmatris av vårt sökningsförfarande 

finns redovisat i bilaga 1(3) med antal träffar, databaser och sökordskombinationer. En utökad 

sökning genomfördes genom att manuellt studerat referenslistor i valda artiklar samt artiklar 

som har inkluderats i bakgrunden. Genom denna sökning inkluderades endast artiklar till 

bakgrunden (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

5.4 Kvalitetsgranskning 
Enligt Forsberg och Wengström (2008) skall alla artiklar som ingår i en litteraturstudie 

kvalitetssäkras eller värdera studiens totala värde, vilket slutligen utgör litteraturstudiens 

värde. Kvalitetsgranskning genomfördes av de tolv artiklarna som representerade urvalet av 

valda artiklar utifrån syftet med studien. Alla artiklar lästes var för sig av författarna och även 

kvalitetsgranskades var för sig. Sedan sammanställde författarna granskningen tillsammans. 

Denna metod är triangulering och enligt Lincoln och Guba (1985) är triangulering en 

trovärdig metod som ger en fördjupad och sammansatt förståelse av det analyserande 

materialet. 

 

Vald metod är en medveten strategi och enligt Pilhammar (2012) kan det ske på olika sätt och 

i olika faser av arbetet. Varje design kan värderas i hög, medel eller i låg kvalitet. Vi valde att 

använda checklista för kvalitativa artiklar enligt Forsberg och Wengström (2008) som 

reviderades till sammanlagt 22 delfrågor för att underlätta granskningen av valda artiklar (se 

bilaga 3). Mallen reviderades så att varje fråga besvarades med Ja och Nej svar. Ja-frågorna 

betygsattes med ett poäng och nej-frågorna betygsattes med nollpoäng. Därefter poängsattes 

varje artikel utifrån hur varje delfråga blev besvarad. Poängen graderades i 1-3, hög, medel 

och låg kvalitet. 
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 Nio artiklar graderades med hög kvalitet 1, tre artiklar graderades med medel kvalitet 2. I tre 

artiklar där Mixed method och Q-method har använts, kvalitetsgranskades endast den 

kvalitativa delen. Maximalt poängantal var 22, 22-18 poäng kvalitet 1, 17-11 poäng kvalitet 2 

och 10-0 poängkvalitet 3. 

 

5.5 Etiskt resonemang 
Etiska övervägande bör göras vid en litteraturstudie och bör innefatta gällande urval och 

presentation av resultat. Enligt Forsberg och Wengström (2008) bör alla artiklar som 

inkluderas i en systematisk litteraturstudie innehålla etiskt resonemang samt skall alla artiklar 

som används i litteraturstudien redovisas trots resultat och forskarnas egna åsikter (Forsberg 

& Wengström, 2008). 

 

Vi har använt oss av kvalitativa artiklar i denna litteratur, i en av artiklarna, Kirsi, Hervonen 

och Jylhä (2004) var det svårt att hitta ett etiskt resonemang.  Därför mejlades författaren och 

det etiska resonemanget diskuterades. Författaren förklarade att genom att namnen på 

deltagarna i artikeln samt all annan information som skulle kunna härleda till deltagarna i 

artikeln har ändrats garanteras konfidentialitet och artikeln behövde inte godkännas av någon 

etisk kommitté och studien har utgått från de ovan nämnda kriterier. Alla artiklar som 

inkluderats svarar mot syftet och vi har så utförligt som möjligt presenterat studiens resultat 

oavsett våra egna föreställningar eller åsikter.  

 

5.6 Analys 

Analysen inspirerades av Lundman och Hällgren-Graneheim (2012) kvalitativa 

innehållsanalys. Vilket innebär att analysen av texterna lästes utan en förutbestämd mall eller 

utarbetat kodningssystem och texten ses i sitt sammanhang vilket innebär att en beskrivning 

av berättelserna görs medvetna. Artiklarna lästes först individuellt och sedan diskuterades vårt 

material gemensamt. De meningsbärande texterna sammanställdes under meningsenhet och 

bildade meningar och stycken som har ett gemensamt innehåll, vidare kondenserades texten 

för att göra texten enklare och behålla det centrala. 

 

 

 

  



 

14 
 

Analysen fortsatte med att texten kodades för att lyfta innehållet i en högre logisk nivå och 

koden utgör en kort beskrivning av dess innehåll. Dessa koder kategoriserades och det görs 

för att kunna analysera all data och ingen data ska kunna uteslutas för att det inte finns någon 

lämplig kategori. Därefter togs underkategorier ut ur alla artiklar och jämfördes med alla 

artiklars resultat. Vi hade 17 olika underkategorier. Underkategorierna sammanställdes i 

kategorier för att binda samman det underliggande budskapet, vilket beskrevs som fem 

kategorier som utgjorde vårt resultat. 

Exempel på analysen sammanställdes i en tabell enligt Lundman och Hällgren- Graneheim 

(2012). 

 

 

Analys 

Tabell 4 Exempel på dataanalys 

Meningsenhet  Kondensering Kod   Underkategori Kategori 

Jag önskar att jag hade 

kunskap om sjukdomen i 

tidigt stadie för att kunna 

förstå den dementa och 

anpassa mig efter 

sjukdomen och bättre 

kunna hantera den 

dementas 

beteendeförändringar och 

undvika att bli arg på den 

dementa.  
Jag undviker att tänka på 

framtiden och vad som 

väntas komma det gör mig 

vettskrämd. Jag fokuserar 

på de dagliga aktiviteterna 

för att klara av att hantera 

känslorna.  

En ökad kunskap om 

sjukdomens progress i 

tidigt stadie och inte 

planera för framtiden 

gör att 

anhörigvårdarna 

hanterar sin situation. 

Kunskap om 

sjukdom och leva 

i nuet upplevs 

hanterbart 
hos 

anhörigvårdarna. 

Tidig kunskap 

leva i nuet ger 

hanterbarhet. 
 

Hanterbarhet

. 

Min man är inte densamma 

som förut. Han är ett tomt 

skal på utsidan samma man 

men insidan någon annan. 

Det är med stor sorg som 

jag ser min man förändras 

och vår relation förändras. 

Jag saknar att dela 

vardagliga saker med min 

man. Han var mitt stöd i allt 

förut.  
 

Anhöriga upplever 

sorg över att deras 

dementa anhörig 

förändras som person. 

Anhörig som 

vårdar sörjer sin 

dementa anhörig. 

Anhörigsorg. Sorg. 
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Att se min man inte kunna 

förmedla sig utan sitter och 

hakar upp sig eller inte kan 

svara på en fråga är 

frustrerande. Jag måste vara 

min mans tolk gentemot 

andra vårdare och det är 

betungande.  
Det kom en vårdare som 

kunde bemöta mina 

föräldrar och det fungerade 

jättebra men nästa dag kom 

en annan vårdare vilket 

ledde till att mina föräldrar 

blev oroliga. Önskar även 

att de vårdare som kommer 

har kunskap om den de 

vårdar samt om sjukdomen 

och hur den utvecklar sig. 

Anhöriga saknar att 

kunna kommunicera 

med den dementa 

anhörig.  
 

 

 

 

 
Vårdare kunna bemöta 

och att det är 

kontinuitet i vårdandet 

för den dementas skull 

och anhöriga samt 

innehar kunskap om 

den dementa och 

sjukdomen demens. 

Inte kunna 

kommunicera 

med den dementa.  
 

 

 

 

 

 
Bemötande och 

kontinuitet i 

vårdandet samt 

inneha kunskap 

om den dementa 

och sjukdomen.  

Avsaknad av 

kommunikation. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Bemöta, 

kontinuitet och 

kunskap. 

Kommunikat

ion. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jag kan inte ens gå till 

kyrkan och om jag går till 

affären måste det göras på 

en speciell tid. Jag kan inte 

vara som det mesta 

människor och gå vart jag 

vill. Om inte min dotter 

kommer och hjälper mig 

men då känns det som att 

allt kretsar kring min man 

och hjälpen kring honom. 

Måste utföra shopping 

och eller besök till 

kyrkan innanför 

speciella tidsramar. 

Vid hjälp kretsar 

hjälpen endast kring 

den demenssjuka 

anhörig. 

Känsla att inte 

kunna vara som 

alla andra. 

Känner sig 

Isolerad och 

bortglömd. 

Ensamhet. 

Att vårda honom är en 

skyldighet men ger mig 

känslor av frustration mer 

än bra känslor. 
 
Han lägger armarna om 

mig och jag ger honom 

alltid en puss men vill 

egentligen skjuta honom  

ifrån mig. Hoppas att han 

inte känner av spänningen. 
 

Känner frustrerande 

vårdande känslor än 

positiva vårdande 

känslor. 
 
Pussas för att inte göra 

honom ledsen. 

Frustration över 

vårdandet. 
 

 

 
Sätter upp en 

barriär omkring 

mig. 

Känner 

Frustration.  
 

 

 
Känner skuld. 
 

Skuldkänsla. 
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6 Resultat 

6.1 Hanterbarhet 
Hanterbarhet upplevdes hos den anhöriga att de anpassar sig efter den demenssjukas 

beteendeförändringar för att kunna hantera de situationer som uppstår och plötsliga utbrott 

hos den demenssjuka. Anhöriga uttryckte en acceptans att förändringar sker hos den 

demenssjuka och anhöriga har fått större tålamod samt lärt sig att hantera situationer och har 

större förståelse att det är sjukdomen som är orsaken till den demenssjukas beteende (Netto, 

Ni Jenny, & Kiat Philip, 2009; Kraijo, Brouwer, de Leeuw, Schrijvers, & van Exel, 2011; 

Pretorius, Walker, & Malan Heyns, 2009; Vikström, Josephsson, Stigsdotter-Neely, & 

Nygård, 2008).  

 

Många anöriga uttryckte att inte planera för långt i framtiden och att undvika att tänka på vad 

framtiden innebar, och istället fokusera på de praktiska dagliga sysslorna upplevdes att 

vårdandet blev mer hanterbart. Anhörig blev panikslagna av tanken på vad framtiden innebar 

(Kirsi, Hervonen & Jylhä, 2004; Kraijo et al. 2011; Pretorius et al. 2009).  

Anhöriga upplevde att i tidigt stadium få kunskap eller information om sjukdomen om hur 

demensen utvecklar sig och hur deras demenssjuka förlorar förmågor och förändras i sitt 

beteende gjorde att anhörig upplevde det mer hanterbart och kunde på så sätt förbereda sig 

mentalt. Även information om vilka stödinsatser det fanns att tillgå hos professionella vårdare 

när behov uppstod hos den anhöriga eller hos den demenssjuka upplevdes som att vårdandet 

blev mer hanterbart. En del anhöriga upplevde en trygghet av vetskapen om stödinsatser 

(Lilly, Robinson, Holtzman, & Bottorff, 2012; Kraijo et al. 2011; Sanders, Ott, Kelber, & 

Noonan, 2008).  

 

Hanterbarhet uttrycktes hos en del anhöriga att deras andliga tro har hjälpt dem att hantera 

vårdandet och även gett dem energi att fortsätta att vårda sin demenssjuka.  Den andliga tron 

hos de anhöriga hade växt utifrån att de vårdade sin demenssjuka. En känsla av en större 

styrka än dem själva som assisterade dem i vårdgivarsituationen gav de anhöriga styrka och 

stöd i deras vårdande. Anhörig uttryckte att de hade växt som personer och lärt sig att hantera 

kriser och oväntade situationer bättre. De upplevde att de hade blivit mer toleranta med sin 

demenssjuka och även att de anhöriga inte hade så bråttom att döma andra människor utan 

blivit mer toleranta som personer och mer förstående (Netto et al. 2009; Sanders, 2005).  
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En del anhöriga upplevde att det var svårt att hantera den demenssjukas beteendeförändringar 

och att det gör att den anhöriga blev mer isolerad och att deras tidigare vänner försvinner från 

dem vilket upplevdes som svårhanterbart. Anhöriga upplevde även att den demenssjuka blev 

mer beroende av dem och det gjorde dem ännu mer isolerade och att det var svårt att hantera 

(Kraijo et al. 2011; Netto et al. 2009; Sanders et al. 2008; Vikström et al. 2008). 

 

6.2 Sorg 

Anhöriga som vårdar en demenssjuk upplevde sorg på olika sätt och uttrycket av sorg 

avspeglades på olika sätt. Många av de anhöriga sörjde sin förlorade älskade person de en 

gång i tiden var. Uttryck som är ”ett tomt skal det är samma person men det är en annan 

person som finns i detta skal ” (Kraijo et al. s 164. 2011) framkom.  

 

Anhöriga upplevde även sorg av att se sin demenssjukas ledsenhet och hjälplöshet och inte 

kunna avlasta dem i deras känslor (Kraijo et al. 2011; Walters, Oyebode, & Riley, 2010; 

Vikström et al. 2008).   

 

Anhöriga uttryckte att de saknade fysisk närhet med den demenssjuka. Anhöriga hade inte 

haft någon fungerande sexuell relation på flera år och anhöriga sörjde att den inte fanns. 

Relationen hade förändrats varefter demensen utvecklades hos den demenssjuka. De anhöriga 

blev vårdare och den demenssjuka blev vårdbehövande. Detta gjorde att deras tidigare relation 

hade förändrats och bestod av att ombesörja många praktiska sysslor gällande hushållsarbetet, 

samt personlig hygien hos den demenssjuka. Många anhöriga uttryckte en sorg över att 

elationen hade blivit så här (Kirsi et al. 2004; Kraijo et al. 2011; Sanders et al. 2008).  

 

Många anhöriga uttryckte en sorg att de var tvungna att be andra professionella vårdare om 

hjälp när de visste att deras demenssjuka inte ville ha hjälp från någon annan än deras nära 

anhörig. De anhöriga upplevde skam eller skuld av att inte kunna bemöta deras demenssjuka 

utan att be andra om hjälp med omvårdnaden. Detta gjorde att de anhöriga upplevde sorg av 

att de inte orkade eller inte klarade av att ta hand om sin demenssjuka. Många anhöriga 

upplevde att de svek sin demenssjuka när de bad andra om hjälp och det gjorde att de 

anhöriga upplevde motstridiga känslor. Detta orsakade dels av att de ville vårda sin 

demenssjuka och dels för att de behövde hjälp för att klara av fortsatt vård i hemmet. Beslut 

om att den demenssjuka inte kunde bo kvar hemma längre utan behövde mer vård, var mycket 

betungande för de anhöriga och det var en stor sorg för dem att de inte klarade av ta hand om 
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sin demenssjuka längre (Kirsi et al. 2004; Kraijo et al. 2011; Phillipson & Jones, 2011; 

Sanders et al. 2008). 

 

6.3 Kommunikation 
Anhöriga upplevde svårigheter att kunna kommunicera effektivt med den demenssjuka och 

det var stressande för den anhöriga. Dels kunde det ta tid innan den dementa svarade på en 

fråga eller att den demenssjuka anhörig upprepade samma fråga gång på gång. En del 

anhöriga försökte komma på strategier för att underlätta för bägge parter som att de anhöriga 

placerade ut kalendrar på flera platser i hemmet för att undvika att samma fråga kom upp om 

vilket datum det var. En del anhöriga upplevde även frustration hos den demenssjuka när 

denne inte kunde göra sig förstådd. Det gjorde att även de anhöriga upplevde frustration av att 

inte kunna hjälpa den dementa att göra sig förstådd. Att se sin demenssjukas hjälplöshet 

upplevdes som frustrerande hos de anhöriga (Egset, & Myklebust, 2011; Pretorius et al. 2009; 

Walters et al. 2010).  

 

En del anhöriga försökte underlätta för den demenssjuka genom att ställa frågor som kunde 

besvaras med ja eller nej vilket inte alltid fungerade och som istället ledde till att den anhöriga 

och den demenssjuka blev irriterade på varandra. Den anhöriga upplevde att den demenssjuka 

inte ens försökte att svara men kunde ändå relatera till att den dementa inte visste svaret utan 

hade glömt bort frågan (Walters et al. 2010). 

 

En del anhöriga upplevde att det var underbart när det fanns professionell personal som 

verkligen kunde bemöta den demenssjuka och även bemöta den anhöriga som vårdade. En del 

anhöriga uttryckte även en önskan att det var samma person som återkom istället för att det 

kom nya hela tiden. Professionella vårdare kunde inte bemöta den demenssjuke eller anhöriga 

som vårdade och det gjorde istället den demenssjuka orolig och den anhöriga som vårdade 

stressad över situationen. Anhöriga upplevde stöd för att kunna kommunicera med den 

demenssjuke när den professionella vårdaren hade kunskap om den demenssjuke och om 

sjukdomen demens hur den utvecklade sig och kunde påverka deras demenssjuka (Lilly et al. 

2012; Phillipson, & Jones, 2011;Sanders et al. 2008).  
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Anhöriga upplevde det även stressande att inte kunna kommunicera med den demenssjuka 

som inte hade någon sjukdomsinstinkt utan trodde fortfarande att den klarade av att ta hand 

om sig själv och hushållet. Anhöriga var oroliga dels för den dementas säkerhet och dels för 

hur de skulle kunna få den demenssjuka att förstå att den inte klarade av vissa sysslor längre 

(Sanders, 2005; Vikström et al. 2008).  

En del anhöriga kunde även relatera till en ökad kunskap i att kunna kommunicera med äldre 

människor och framförallt dementa äldre människor utifrån att de vårdade sin demenssjuka 

anhörig (Netto et al. 2009).  

 

Anhöriga uttryckte även att det i början av sjukdomen var svårt att förstå att det var demens 

och att det var därför de normaliserade det och trodde att det tillhörde ålderdomen.  En del av 

de anhöriga sökte efter kunskap om sjukdomen när den demenssjuka fick diagnosen för att 

bättre kunna förstå och kommunicera med den demenssjuka (Neary, & Feeney Mahoney, 

2005). 

 

6.4 Ensamhet 
Ensamhet upplevdes på många sätt hos den anhörig som vårdar en anhörig med demens 

sjukdom. Trots att den demenssjuke bodde hemma, saknade den anhörige någon att prata 

med, om vardagliga saker som nyheter, de gemensamma barnen samt känslan av att man inte 

gjorde något tillsammans (Pretorius et al. 2009;Walters et al. 2010).  

Vid ett långt äktenskap där makarna alltid hade varit tillsammans upplevdes denna förändring 

som isolerande och som orsakade känslan av ensamhet. Den vårdande anhörige önskade egen 

omsorg. Samtidigt upplevdes det att den demenssjuke alltid var så nära och att det inte fanns 

något andningsrum för den vårdande anhörige.  När den demenssjuke försämrades i 

sjukdomsförloppet upplevde den anhörige ett annan slags ensamhet. Känsla av ensamhet för 

att man inte ville förlora sin demenssjuke och att vården tog så mycket tid för den vårdande 

anhörige att den egna familjen blev åsidosatt (Sanders et al. 2008; Vikström et al. 2008; 

Walters et al. 2010).  
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Saknaden av sociala sammanhang med vänner, familj och aktiviteter upplevdes som en stor 

isolering. Eftersom vården av den demenssjuke var så tidskrävande fanns inte tid för sådana 

sammanhang. Enkla aktiviteter som shopping och kyrkbesök behövdes anordnas på speciella 

tidpunkter. Det var nästan en omöjlighet att utföra dessa aktiviteter om inte någon annan 

familjemedlem kunde hjälpa till i vården. Familjemedlemmar hade ofta inte tid på grund av 

sin egen familjesituation. Detta upplevdes av de vårdande anhöriga som ensamhet och 

avsaknad av ett eget liv (Kraijo et al.2011; Neary & Feeney Mahoney, 2005;Pretorius et al. 

2009; Sanders, 2005; Sanders et al. 2008; Walters et al. 2010).  

 

Trots hemtjänst fanns en upplevelse av en ensamhet i vården. Den vårdande anhöriga saknade 

både kontinuitet i vården och ett bollplank angående demenssjukdomen. Den vårdande 

anhörige önskade en dialog med hemtjänsten om dagens händelser i vården och eller hur 

problem i sjukdomsförloppet kunde lösas (Lilly et al. 2012; Neary & Feeney Mahoney, 2005; 

Phillipson & Jones, 2011).  

 

Trots denna stora ensamhetskänsla i vården av den demenssjuke fanns positiva upplevelser. 

Många anhöriga lindrade sin ensamhetskänsla med sina husdjur som blev ett stort stöd i 

ensamheten. Tron på Gud gav en frihetskänsla i ensamheten vilket gjorde det lättare att 

fortsätta att vårda sin demenssjuke (Sanders, 2005).  

 

Många upplevde både Internet och supportergrupp i kommunen som ett sort stöd i den 

krävande vården (Sanders et al. 2008). Vissa familjer svetsades samman av den tidskrävande 

vården av den demenssjuk och familjen blev starkare och vården till sin demenssjuke gav 

positiva upplevelser (Kraijo et al. 2011; Netto et al. 2009; Vikström et al. 2008). 

 

6.5 Skuldkänslor 
Känslor av skuld i olika sammanhang upplevdes i den vårdande rollen av den demenssjuke. 

Många anhöriga blev arga på sin demenssjuka på grund av att den demenssjuka inte var som 

den brukade och över den demenssjukas beteende. Detta visades genom att den anhörige 

skrek och gav snäsiga svar mot den demenssjuke, att tålamodet sänktes och att man kallade 

den demenssjuke dum. Detta ångrades av den anhörige och därav uppkom skuldkänslor (Kirsi 

et al. 2004). De anhöriga visste att det var sjukdomen i sig, och inte den demenssjuke fel, men 

ansåg att de inte var mer än människor. Det var lätt att gå in i negativa mönster vilket i sin tur 

gav skulkänslor (Egset & Myklebust, 2011; Pretorius et al. 2009; Netto et al. 2009; Sanders et 
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al. 2008; Walters et al. 2010).  

 

Oron över att vården till den demenssjuke inte var tillräcklig och att känna misslyckande, eller 

att se sin demenssjuke ledsen och hjälplös gav många vårdande anhöriga skuldkänslor. Den 

vårdande anhörige kände även en skyldighet genom äktenskapet där man lovat att ta hand om 

varandra tills döden skiljer en åt. Om man slutade att vårda sin demenssjuke kändes det som 

om man övergav han/henne och därav skuldkänslorna (Kirsi et al. 2004; Kraijo et al. 2011; 

Sanders et al. 2008;Vikström et al. 2008).  

 

Varma känslor och intimitet försvann för den demenssjuke på grund av 

personlighetsförändringen genom sjukdomen. Den vårdande anhörige ville bara skjuta ifrån 

sig sin demenssjuke, men gav pussar och kramar för att det skulle vara så. Många upplevde att 

de satte upp en barriär omkring sig och stängde av sina egna känslor och hoppades även att 

den negativa spänningen inte skulle märkas (Walters et al. 2010).  

 

Det var ju ändå deras make, men som hade blivit som ett barn på grund av demenssjukdomen. 

Personen de älskade så mycket fanns inte där längre och den person som fanns där tyckte man 

bara synd om och tog hand om. Varje dag blev den vårdande anhörig påmind om att det aldrig 

skulle bli som förut och att familjen som en gång fanns aldrig mer skulle finnas, deras sorg 

blev till skuld (Kirsi et al. 2004; Kraijo et al. 2011; Lilly et al. 2012; Sanders et al. 2008). 

Skuldkänslor i vården av sin demenssjuke, innan hemtjänsten sattes in, var svåra hos de 

vårdande anhöriga. Många vårdande anhöriga tog inte hjälp på grund av att den demenssjuke 

inte ville ha främmande människor springande i sitt hem (Phillipson & Jones, 2011). Många 

anhöriga önskade att de bett om hjälp på ett tidigare stadium, vilket i sin tur hade gett en 

större förståelse i sjukdomsförloppet (Egset & Myklebust, 2011).  

 

7 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 
7.1.1 Sökningsförfarande och urval 

Artiklarna som ingår i studien är väl beskrivna angående urval och sökningsförfarande samt 

alla artiklar har god kvalitet vilket överensstämmer med Forsberg och Wengström (2008). 

Olika databaser har använts på grund av att syftet i litteraturstudien speglar både omvårdnads 

upplevelser och psykologiska infallsvinklar av upplevelserna i omvårdnaden. 
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Databaserna var CinAhl, PubMed och PsycINFO och enligt Forsberg och Wengström (2008) 

är dessa data baser fullgoda att använda till systematiska litteraturstudier eftersom de är både 

vedertagna och omfattade. Under databassökningen har en bibliotekarie hjälpt till att få fram 

artiklar i fulltext av intressanta titlar som författarna inte har kunnat få fram. Litteraturstudiens 

resultat bygger på artiklar som hittats med fulltext. De artiklar där abstraktet stämt överens 

med syftet men inte funnits i fulltext har valts bort, vilket kan ses som en svaghet. Därför kan 

artiklar ha missats som svarat an på syftet i studien och varit värdefullt för resultatet. 

Artikelsökningen till litteraturstudien användes inkluderingar och exkluderingar i sökningen. 

Studiens syfte var att belysa anhörigas upplevelser när en nära demenssjuk anhörig vårdas i 

hemmet eller i hemsjukvården. Titlar med artiklar om demensvård på särskilt boende 

exkluderades eftersom det speglar vården av den demenssjuke och inte den vårdande 

anhöriges upplevelser i sin vård. Artiklar kommer från Canada, Finland, Sydafrika, Norge, 

England, Australien, Nederländerna, Sverige, USA och Singapore. Studiens trovärdighet ökar 

i resultatet med anledning av att artiklarna kommer från så många olika länder och att 

artiklarna belyser likvärdiga resultat. Detta gör att resultatet är mer överförbart (Lundman & 

Hällgren-Granheim, 2012).  

 

Att vårda en demenssjuk anhörig i hemmet är en mänsklig upplevelse av kulturell tradition 

(Boughtwood, Adams, Shanley, Santalucia, & Kyriazopoulos, 2011). Trots den kulturella 

skillnaden i artiklarna var upplevelsen hos anhöriga i omvårdnaden av demenssjuka likvärdig 

och höjer trovärdigheten i studiens resultat. Trovärdigheten ökar genom att andra artiklar som 

använts i bakgrunden, har visat liknande resultat som resultatet i denna studie, vilket kan ses 

som en styrka. Sökorden som användes var demens, vårdgivare börda, kvalitativ och intervju. 

Andra sökord har prövats vilket resulterade i många artiklar i kvantitativ metod, men som har 

valts bort på grund av att studiens syfte belyser upplevelser. Vilket kan ses som en svaghet för 

enligt Lundman och Hällgren- Granheim (2008) styrks resultatet genom att använda både 

kvantitativ och kvalitativ ansats. Dessa sökord är inte redovisade i bilaga ett.  

 

Resultatet var tolv artiklar varav två är mixed-method och en är Q-methodologhy vilket 

innebär både kvantitativ och kvalitativ forskning. Den kvalitativa delen i dessa artiklar är 

endast analyserade, vilket kan ses som en svaghet. Artikeln med Q-methodologhy var svår att 

tolka och upplevdes att författarnas kunskapsnivå var låg gällande den. Enligt Kraijo, Brouwe, 

de Leeuw, Schrijvers ,och van Exel (2011) är denna metod inte lika etablerad inom forskning. 

Trots att den kvalitativa delen iavstånd Mixed-Method endast är analyserade upplever 
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författarna att det är en trovärdig metod som uppskattades. Enligt Sanders, Ott, Kelber, och 

Noonan (2008) är Mixed-Method en trovärdig metod och en styrka i att validera resultat.  

De övriga nio är kvalitativa artiklar. 

 

7.1.2 Kvalitetsgranskning 

Checklistan reviderades både för att underlätta kvalitetsgranskningen av artiklar samt för att 

dessa reviderade påståenden överensstämde med vad som var relevant utifrån studies syfte. 

Varje påstående och fråga i checklistan reviderades till ja och nej frågor. Varje fråga 

poängsattes med ett eller noll poäng, ett poäng för ja och noll poäng för nej. Detta kan ha 

påverkat kvalitetsgranskningen och kan vara missvisande på grund av att frågorna lätt kan bli 

övervärderade och/eller undervärderade. En del av frågorna i checklistan var viktigare att få 

svar på än andra för att kunna värdera att artikeln har ett vetenskapligt utformande och för att 

kunna tillgodose vår litteraturstudies resultat (Forsberg & Wengström, 2008). Författarna 

använde sig av två artiklar av Mixed method och en Q-method som metod, endast den 

kvalitativa delen granskades i dessa artiklar. Detta på grund av att syftet i litteraturstudien 

grundar sig i upplevelser.  

Enlig Axelsson (2012) är en kvantitativ och kvalitativ forskning en fördel att inkludera i en 

systematisk litteraturstudie specifikt inom hälso-området. Detta för att kunna studera ett 

problem i olika perspektiv och ges en förutsättning att förstå. 

 

7.1.3 Analysen 

Analysen i vår litteraturstudie har vi använt oss av manifest kvalitativ analys med en induktiv 

ansats. Att genom vår tabell visa det hur analysförfarandet har gått till, stärker det vårt resultat 

och ökar studiens trovärdighet (Lincoln & Guba, 1985). 

 

Under analysprocessen har resultatet läst var för sig av oss och sedan diskuterat de centrala 

fynden gemensamt som överensstämmer med vårt syfte. Dessa fynd plockades ut ur texten 

och enligt Lundman och Hällgren-Granheim (2012) sammanställs de meningsbärande 

texterna till underkategorier och kategorier. Vi upplevde att genom att analysera vårt 

datamaterial på detta sätt gjorde texten mer lätthanterlig. Vi diskuterade sedan tillsammans 

studiens trovärdighet. Detta kallas triangulering och höjer studiens trovärdighet. Analysen är 

en metod som jämför den textens delar från en kategoris likheter och olikheter för att 

säkerhetsställa en förenlighet av analysens fynd (Lincoln & Guba, 1985). Analysen pendlade 

hela tiden fram och tillbaka mellan helhet och delar i de olika artiklarna. 



 

24 
 

 

En av oss författare (E-LB) har egna erfarenheter i sin profession av demensvård i hemmet 

vilket ökar studiens trovärdighet. Under analysprocessen har författaren fått hålla tillbaka sin 

förförståelse för att inte påverka resultatet. Förförståelsen behöver göras medveten och 

synliggöras för att undvika att det påverkar studiens resultat. Genom att medvetet välja en 

strategi där förförståelsen tillbakahålls gör att resultatet ej är påverkansbart (Lincoln & Guba, 

1985). 

 

7.2 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen bygger på fyra utav fem kategorier som framkom i resultatet, vilka är 

hanterbarhet och kommunikation, ensamhet och skuld. Författarna upplevde att dessa 

kategorier av anhörigas upplevelser i vårdandet vävs in i varandra av demenssjuk.  

Hanterbarhet belyser anhörigas vårdsituation med den sviktande kommunikationen mellan 

demenssjuk och anhörig. Ensamhet speglar utsattheten hos anhöriga i vården av demenssjuk, 

vilket skapar en upplevelse av skuld hos den anhöriga. 

 

 
7.2.1 Hanterbarhet och kommunikation 

Syftet var att belysa anhörigas upplevelser då nära anhörig med demenssjukdom vårdas i 

hemmet eller i hemsjukvården. Resultatet visade att de anhöriga upplevde hanterbarhet på 

många sätt samt hur hanterbarheten hanterades. För många anhöriga var det svårt att hantera 

att deras demenssjuka anhörig blev förändrad som person och det kunde speglas i att de blev 

frustrerade eller upplevde sorg. Många anhöriga upplevde att de var utsatta och ensamma i 

denna situation och även att de accepterade att det var så var det svårt att hantera dessa 

känslor (Teel & Carson, 2003).  

 

I vår studie framkom det att anhöriga önskade att det fanns personal som hade kunskap om 

demenssjukdomar och som kunde hjälpa och lotsa dem i den fortsatta utvecklingen av 

demensen. Wright och Leahey (2009) styrker detta genom att familjemedlemmar har behov 

av information och att det har en stor betydelse för dem att kunna anpassa sig och förstå hur 

sjukdomen kan påverka deras sjuka anhörig. Cloutterbuck och Feeney Mahoney (2003) har 

beskrivit att anhöriga önskade att det kunde finna någon form av stöd till att kunna hjälpa eller 

lotsa dem genom den demenssjuka anhörigs resa. De anhöriga upplevde även att deras 

demenssjuka anhörig blev frustrerad av att den inte klarar av vardagen som tidigare och att 

den demenssjuka är medveten om det vilket är påfrestande för de anhöriga att hantera. 
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Liknade resultat har även framkommit i denna studies resultat. När den demenssjuka inte 

klarar av vardagen som tidigare och omgivningen uppmärksammar detta så gör det att den 

demenssjuka blir medveten om det och grunden i självkänslan påverkas. Vi människor är 

unika och har levnadsberättelser av olika karaktärer och det påverkar hur vi människor ser och 

hanterar sjukdom. Den egna personligheten och vilka tidigare erfarenheter som bärs med 

speglar av sig hur en svår situation hanteras (Ring, 2013). Detta gäller även vid 

demenssjukdom. En förändring hos en familjemedlem påverkar hela familjen och kan 

begränsa familjens sociala aktiviteter samt vardagliga sysslor som kan ta längre tid att utföra 

än tidigare. Sjuksköterskan kan här hjälpa till och försöka stödja anhöriga och den 

demenssjuka genom att implementera intervention och kunna försöka hitta en förståelse att 

den demenssjuka förändras av sjukdomen (Wright & Leahey, 2009).  

 

Anhöriga önskade att det fanns personal som var kunnig i sjukdomen samt kunde berätta för 

dem vad den demenssjuka anhörigs förmågor kunde förändras så att de anhöriga kunde 

mentalt förbereda sig för detta vilket även Socialstyrelsen (2010) lägger tyngdpunkt på att det 

bör vara personcentrerad vård och multiprofessionellt arbete samt utbildad personal. 

 

Det belyser även en systematisk översikt Socialstyrelsen (2012) att interventioner till anhöriga 

bör erbjudas och att det finns olika typer av interventioner t.ex. utbildning till anhöriga, 

psykosocialt stöd samt kombinationsprogram. Målet med dessa interventioner är att minska 

belastningen och minska risken för att utveckla depression hos anhöriga samt ge de anhöriga 

en ökad livskvalitet. Målen är även att ge den demenssjuka anhörig en förbättrad funktion, bo 

kvar hemma, och minska beteendeproblem hos den demenssjuka (Socialstyrelsen, 2012). 

Enligt Söderlund (2012) beskrivs vårdandet av vårdare som hos anhöriga en process där 

resurser kan frigöras hos människor och kan ses som en gemensam och avgörande kamp för 

livet.  

 

Omvårdnaden bör fokusera på att bemöta den demenssjukas individuella behov genom att 

personal skaffar sig kunskap hur den demenssjuka denna fungerar i vardagen, vilka funktioner 

som finns kvar och inte lägga tyngdpunkten på det som inte fungerar. Stödja de funktioner 

som finns kvar för att skapa en god relation till den demenssjuka och för att undvika 

missförstånd som kan orsaka negativa uttryckssätt hos den demenssjuka (Ring, 2013). En del 

anhöriga försökte komma på strategier för att underlätta för bägge parter som att de anhöriga 

placerade ut kalendrar på flera platser i hemmet för att undvika att samma fråga kom upp om 
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vilket datum det var. Anhöriga upplevde även frustration hos den demenssjuka när denne inte 

kunde göra sig förstådd. Det gjorde att även de anhöriga upplevde frustration av att inte kunna 

hjälpa den dementa som hade svårt att kommunicera detta att göra sig förstådd och enligt 

Fossum (2013) är kommunikation livsnödvändig och specifikt inom vården. Kommunikation 

är viktig för att vi som människor ska kunna överleva och samarbeta och även för att kunna 

tillfredsställa våra egna behov. Kommunikation beskrivs som ett ömsesidigt utbyte, dela något 

med någon, bli förtrolig med och dela något gemensamt.  

Enligt Fredriksson (2012) är kommunikation tveeggat som skapar förutsättningar till att lösa 

konflikter och även att skapa konflikter. I vårdandet kan kommunikation ses som ett maktspel 

och kan ta en del eller hela förmågan från människan att kommunicera. Dels rymmer det en 

förmedling som blir synlig när information överförs men även vad som kan ske när ett löfte 

ges (Fredriksson, 2012).  

 

Anhöriga ar i denna studie uttryckt att de genom att tolka kroppsspråk har kunnat förstå vad 

den demenssjuka har för behov eller vad den önskar. När språket sviktar hos den demenssjuka 

har anhöriga genom egen erfarenhet lärt sig vad den demenssjuka menar. 

Fossum (2013) beskriver att kommunikation handlar om det verbala språket, kroppsspråket 

även om tecken och symboler samt koder. Kroppsspråket är en del av det outsagda som ändå 

kan tydligt visa det som inte sägs. Kroppsspråket kan innehålla sociala koder som för den 

ovetande inte kan tolka och som subjektivt förmedlas (Fossum, 2013). 

 

När då kommunikationen sviktade hos den demenssjuka anhörig och enligt Socialstyrelsen 

(2010), Ring (2013) är det viktigt att som professionell personal kunna bemöta den 

demenssjuka. Den demenssjuka anhörig som hade förlorat eller hade förminskad förmåga att 

kunna vara delaktig i ett samtal, och vilket kunde leda till att den demenssjuka anhörig blev 

aggressiva och verbalt otrevliga (Cloutterbuck& Feeney Mahoney, 2003; Forbes et al. 2008). 

Wright och Leahey (2009) menar att även sjuksköterskan kan genom enkla metoder bekräfta 

de anhöriga genom att visa att sjuksköterskan har förståelse för de anhörigas situation. 

 

7.2.2 Ensamhet och skuldkänslor 

Vården av en demenssjuk anhörig utförs vanligtvist av en nära anhörig. Många anhöriga 

saknade den vardag som fanns innan sjukdomen. Kontakt med familj, vänner och andra 

sociala sammanhang försvårades. Vänner som alltid hade funnits, försvann för att de tyckte 

det var otäckt med den demenssjukes personlighetsförändring. 
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 Det fanns heller ingen tid eller ork för den anhörige att utföra aktiviteter eller närvara vid 

sociala sammanhang på grund av vårdsituationen. Detta upplevdes mycket isolerande hos den 

anhöriga och ett psykiskt kaos uppstod av situationen. 

 

Papastavrou et al. (2007) beskriver att en vanlig orsak till en depression hos den vårdande 

anhörig är den tidskrävande och isolerande vården av en demenssjuk anhörig. Wright et al. 

(2002) beskriver även att anhöriga kan få negativa upplevelser i vården av sin demenssjuka, 

som vrede och nedstämdhet. Dessa upplevelser hos anhöriga har betydelse för hur vård och 

omsorg kommer ges till den demenssjuka (Wrigth et al. 2002). 

 

En andlig tro hos de anhöriga upplevdes som en tröst i ensamheten och vården till den 

demenssjuke kändes inte så ensam. I Stuckey (2003) beskrivs tron som en självklarhet i 

vården av en demenssjuk anhörig. Genom anhörigas andliga tro ökade förståelsen för 

demenssjukdomen och gav även en vägledning i ensamheten. Den personliga tron och 

andligheten innebär en vidgning av medvetenhet, som i sin tur leder till ett rikare ansvar och 

även en ökad bemästringsförmåga i den vårdande situationen. Alla människor har ett behov 

att finna en mening i allt som händer i livet, vilket kan skapas i andliga övertygelser som även 

kan förändra anhörigas föreställningar om demenssjukdomen (Wrigth et al. 2002). 

 

I studiens resultat beskrivs att anhöriga uppskattade husdjur i vården av den demenssjuke. De 

anhöriga förde samtal med sina husdjur som minskade känslan av ensamhet. Wrigth et al. 

(2002) beskriver att en familj är en sammansättning av människor som har starka band, visar 

samhörighet och ett engagemang till varandra. Denna beskrivning av familj kan även 

definieras till husdjur, som kräver både engagemang och inger en känsla av samhörighet. 

Connell, Janecic, Solway och McLaugulin (2007) menar att husdjur är ett gott stöd i vården 

av en nära demenssjuk anhörig. Djuren finns alltid där och ger en minskad ensamhetskänsla 

samt en glädje, vilket även förgyller dagen för den vårdande anhörige. 

 

Anhöriga upplevde en känsla av ensamhet i vården av den demenssjuka även att de använde 

sig av hemtjänstinsatser. De saknade kontinuitet av personal och/eller ett bollplank om den 

demenssjuke anhörige. De anhöriga upplevde att de fick lära personalen hur vården skulle 

vara. Sims Gould och Martin-Matthews (2010) beskriver att förväntningarna mellan anhöriga 

i vården och hemtjänstpersonalen om vem som ska göra vad stämde inte överens. 
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Vidare beskrev Morgan,  Semchuk,  Stewart och Arcy (2002) om de anhöriga bara visste att 

det var bra för dem att ha egen tid, och att hemtjänsten istället kunde ge den vård och hjälp 

som behövdes, skulle anhöriga antagligen ta mer hjälp från hemtjänsten.Oklarheter kring detta 

kan vara en anledning till att anhöriga inte tar hjälp av hemtjänsten, de anhöriga väljer att 

utföra vården själva. 

Enligt Wright och Leahey (2009) är det viktigt att familjen får känna sig delaktiga i vården av 

den demenssjuka anhörig. Sjuksköterskan bör möta de anhöriga där de befinner sig och ge 

dem möjlighet att förstärka deras egna resurser. 

 

Många anhöriga upplevde mer skyldighet i sitt vårdande än goda känslor. Äkta makar lovar 

genom äktenskapet att leva i nöd och lust och ta hand om varandra. Trots den demenssjukes 

personlighetsförändring, som ställer högre krav på den vårdande anhörige, tog man hand om 

varandra ändå. I Ragneskog (2013) beskrivs att den anhörige och den demenssjuke oftast blir 

beroende av varandra genom den tidskrävande vården. Denna beroende-relation kallas 

dubbelbindning och upplevs oftast mycket oroande och ängsligt av den som vårdar. Den 

vårdande anhörige har en önskan om ett eget liv men vill samtidigt inte förlora sin 

demenssjuke anhörige. 

 

Shanley, Russell, Middelton och Simpson-Young (2011) beskriver att anhöriga upplevde så 

väl vårdande engagemang som det äktenskapliga åtagandet svårt att hantera. Svårast för den 

vårdande anhörige var att se sin nära demenssjuke tyna bort, samtidigt som demenssjukdomen 

försvårade för den vårdande anhörige att fortsätta vidare i livet. Det fanns ingen att säga adjö 

till och förlusten av sin demenssjuke anhörig kom tidigare, trots att denne inte var död. Detta 

stöds i Ragneskog (2013) som beskriver att anhöriga upplevde sina anhöriga som avlidna 

långt innan döden hade inträffat. 

 Om anhöriga hade fått mer information och kunskap om demens i tidigt skede skulle en 

större förståelse om demenssjukdomen funnits. Därav skulle problem som känsla av ensamhet 

och skuldkänslor reduceras (Andrén & Elmståhl, 2008; Ragneskog, 2013). 

Genom att stärka anhöriga i den vårdande rollen kan bördan av att vårda sin demenssjuka 

anhöriga reduceras. Samtidigt kan sjuksköterskan hjälpa till med den demenssjuka anhörigas 

problem, vilket i sig kan resultera i stor nytta för den demenssjuka och för samhället i stort 

(Teel & Carson, 2003). 
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Enligt Wright och Leahey (2009) har den omvårdnadsansvariga sjuksköterska skyldighet, och 

även moralisk förpliktelse, att involvera familjen i ett hälsoperspektiv. Familjerelaterad 

omvårdnad inger både respekt och ansvar vilket i sin tur leder till bättre omvårdnad och 

förståelse.  

  

7.2.3 Kliniska Implikationer 

Hälso- och sjukvården (1982:763) anger att anhöriga som vårdar en nära demenssjuk bör 

erbjudas utbildning och stödprogram, vilket i sin tur leder till hanterbar vård och minskade 

komplikationer för den vårdande anhörig. Litteraturstudiens resultat påvisar även detta och 

stödjs av andra resultat (Andrén & Elmståhl, 2007; Andrén & Elmståhl, 2008; Ragneskog, 

2013).  

Sjuksköterskan har här en viktig roll att hjälpa den anhörige som vårdar en demenssjuk 

anhörig. Sjuksköterskan kan använda sig av CFAM och CFIM som är två modeller som hör 

ihop och används i familjefokuserad omvårdnad när sjukdom uppstår i familjer och sköts i 

hemmet eller av anhöriga. Familjens sammansättning och behov utgörs från deras egna 

kärnföreställningar, vilka blir påtagliga i sådana sammanhang. Vid sjukdom och ohälsa är det 

viktigt att vara lyhörd och ha en förståelse för den vårdande anhöriges föreställningar och det 

är viktigt att sjuksköterskan kan inge den information som kan skapa möjligheter att höja den 

vårdande anhöriges resurser och skapa en trygghet i dennes vård (Wrigth et al. 2002). 

Intervention har genomförts genom att samtal har förts med den demenssjuka och dess 

anhörig. I samtalen har frågor använts som är riktade dels till anhörig och dels till den 

demenssjuka för att hitta ett verktyg som främjar delaktighet i vård och omsorg. De anhöriga 

upplevde att de hade haft nytta av samtalen (Socialstyrelsen, 2013). 

 

8 Fortsatt forskning 
Vi tror att framtida studier med hälsostödjande samtal kan förbättra de problem som 

uppkommer i samband när anhöriga vårdar nära anhöriga med demenssjukdom. Enligt 

Socialstyrelsen (2010) kommer demenssjukdomen att öka kraftigt efter 2020 och det är med 

anledning av att det stora antalet personer som är födda under 1940-talet uppnår en hög ålder.  

För att finna ett bra verktyg eller modell inom intervention, är interventionsstudier med 

hälsofrämjande samtal ett sätt för att samla data som fokuserar på anhörigas upplevelser och 

föreställningar inom hälsa, ohälsa och välbefinnande. Hälsofrämjande samtal befrämjar att 

öppna upp familjens problematik i sin situation genom att inge nya alternativa lösningar och 

att familjen kan se på sin situation med andra ögon vilket beskrivs i Benzein, Hagberg och 
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Saveman (2008). Fredriksson (2012) menar att kommunikation i vården kan gestaltas i form 

av ett samtal och har utvecklat begreppet vårdande samtal. Vårdande samtal beskrivs som ett 

möte mellan vårdare och vårdbehövande där man möts i en kommunikation. 

 

9 Slutsatser 
För att kunna stödja en anhörig som vårdar en nära anhörig med demens i hemmet krävs det 

att den anhörig som vårdar får kunskap i hur demensen utvecklas, hur den demenssjukas 

personlighet kan förändras samt att den dementa får en tidig utredd diagnos för att utifrån 

diagnos kunna få rätt behandling. Den anhörig som vårdar behöver få ett tydligt stöd från 

vårdpersonal och veta var de kan vända sig vid frågor som rör den dementa. Anhörigas 

relationer till familj, vänner och sociala aktiviteter är viktiga att behålla för den anhörigas 

hälsa. Anhörigvårdare är utsatta och ensamma i sin roll, de är den demenssjuka anhörigas 

språkrör samt de som vet hur den demenssjuka fungerar. Den anhöriga kan läsa mellan 

raderna vad den demenssjuka vill, trots den demenssjuke svarar något helt annat.  

Personal kanske inte alltid kan förstå den demenssjuka vad den egentligen menar, utan tror 

eller kanske rentav går efter vad den demenssjuka säger. De anhöriga har en stor roll i vården 

av den demenssjuka och personal behöver hitta ett sätt att kunna samarbeta med de anhöriga 

och tillsammans utgöra en god grund till omvårdnad. 
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brukare och icke-brukare 

skiljer. 

Fenomenologisk studie med 

semistrukturerade enskilda 

intervjuer och 

gruppintervjuer samt 5st 

fokusgrupper.  
36 st primära vårdgivare 

både män och kvinnor 

deltog. 

Beteendemässiga övertygelser och 

värderingarorsakar konflikter 

mellan vårdgivaren och den 

dementa anhörig. 
 Det finns en normativ 

föreställning att anhöriga skall 

vårda en dement anhörig hemma. 
 Hjälp från hemtjänst finns inte 

när anhörig som vårdar behöver 

det. 
 

1 

7 Kraijo H., 

Brouwer W .,de 

Leeuw R., 

Schrijvers G., & 

Van Exel J. 
 
2011 
 
Netherländerna. 

Coping with caring: 

Profiles of caregiving by 

informal carers living with 

a loved one who has 

dementia. 
 
Dementia 
 

Att undersöka hur 

anhörigvårdare upplever 

sin personliga 

vårdgivarsituation, och 

vilka behov och dilemma 

som de möter.  

Kvalitativ/kvantitativ studie. 

Q-metod som kombinerar 

kvantitativ och kvalitativ 

forskning.  
Deltagarna fick ranka en 

uppsättning yttrande 

uttalanden som identifierades 

genom uttalande som 

anhörigvårdaren givit: Q-test. 
Intervjuer med 14 valda 

problemområde 

genomfördes.  
 
53 vårdare deltog i studien. 

Resultatet visade 5 st profiler. 

 
Profil 1: anhöriga som hanterar 

sitt vårdande väl både psykiskt 

och känslomässigt.  
Profil 2: anhöriga som klarar 

någorlunda väl sitt vårdande men 

uttrycker att de behöver stöd. 
Profil 3: anhöriga som upplever 

sitt vårdande psykiskt betungande. 

Att se sin dementa anhörig 

hjälplös och ledsen. 
Profil 4: anhöriga som upplever 

att människor i deras sociala 

nätverk förstår inte situationen. 
Profil 5: anhöriga som inte klarar 

av att vårda sin dementa anhörig 

pga trötthet och för lite egentid. 
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8 Vikström S., 

Josephsson S., 

Stigsdotter – 

Neely A.,& 

Nygård L. 

 

2008 

 

Sverige 

Engagement in activities: 

Experiences of persons 

with dementia and their 

caregiving spouses. 

 

Dementia 

Att identifiera och 

beskriva hur personer 

med demens och deras 

vårdgivande 

maka/make uppfattar 

sina egna, sina makar 

och deras inbördes 

kopplingar i vardagliga 

aktiviteter. 

(GT) Semistrukturerade 

intervju guide med öppna 

frågor. 

 

26st sambos. 52 st 

deltagare varav den ena 

var den primära anhörig 

vårdare till en dement 

anhörig. 

Fyra huvudteman 

identifierades  

Upplevda förändringar i 

dagliga aktiviteter. 

Konsekvenser av upplevda 

förändringar. Dilemma som 

anhöriga som vårdar upplever. 

Anhöriga som hanterar 

förändringar.   

1 

9 Sanders S 

 

2005 

 

USA 

Is the glass half Empty or 

Half Full? Reflections on 

Strain and Gain in 

caregivers of individuals 

with Alzheimer´s 

Disease. 

 

Social work in Health 

Care 

Att undersöka både 

vårdgivarens belastning 

och förstärkning hos 

manliga och kvinnliga 

anhöriga som vårdar en 

individ med Alzheimer 

sjukdom. 

( GT). Deltagarna fick 

svara på en serie öppna 

frågor.  

 

85 äkta makar deltog i 

studien 

Tre subkategorier 

identifierades utifrån de två 

huvudkategorierna belastning 

och förstärkning. Teman 

relaterad till belastning och 

teman relaterad till 

förstärkning, samt teman kön 

och relations skillnad i 

belastning och förstärkning. 

 

1 
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10 Netto N.R., 

Jenny Ni Yen 

G., & Philip 

Kiat Lin Y. 

 

2009 

 

Singapore 

Growing and gaining 

trough caring for a loved 

one with dementia. 

 

Dementia 

Att undersöka de 

eventuella vinster i 

vårdandet av anhöriga 

som vårdar en dement 

anhörig.  

 

(GT).  

Semistrukturerade 

djupintervjuer. En 

intervjuguide med öppna 

frågor. 

 

12 st deltagare varav 10 

kvinnor och 2 män.  

Tre teman relaterade till 

vårdgivarens vinster 

identifierades.  

Personlig växt: mer tålamod 

och förståelse, starkare och 

mer motståndskraftig, ökad 

självinstinkt, mer kunnig. 

Vinster i relationen: närmare 

relation med vårdtagaren, 

starkare familjeband, förbättrat 

samspel med äldre personer. 

Högre- nivå av vinst: positiva 

förändringar i livssyn, andlig 

växt, alturistisk. 

 

1 

11 Sanders S., Ott 

C.H., Kelber 

S.T., & 

Noonan P. 

2008 

 

USA. 

The experience of high 

levels of grief in 

caregivers of person with 

alzheimer´s disease and 

related dementia. 

 

Death studies. 

Att ge en förståelse för 

den levda erfarenheten 

av vårdgivare till 

personer med 

Alzheimer sjukdom och 

relaterad demens som 

har hög nivå av sorg. 

Kvalitativ/kvantitativ , 

mixed-method studie. 

Deltagarna fick svara på 

en del enkätfrågor samt 

intervjuades. 

Semistrukturerad intervju 

guide som innehöll fyra 

domäner.  

 

44 stycken varav 38 

kvinnor och 6 män deltog i 

studien. 

 

Resultatet visade på jämförelse 

av gruppen med hög sorg och 

gruppen med måttlig/låg sorg. 

Tio underkategorier 

identifierades: 

Längtan efter det förflutna. 

Ånger och skuldkänslor. 

Isolering. 

Begränsad frihet. 

Stressfaktorer och konflikter. 

Systematiska 

orsaker.Copingstrategier. 

Andlig tro. Effektiva 8sociala 

stöd. Teman som relateras till 

1 
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12 Neary S.R., & 

Feeney 

Mahoney D. 

2005, 

 

USA 

 

 

Dementia caregiving: 

The experiences of 

Hispanic/Latino 

Caregivers. 

 

Journal of Transcultural 

Nursing  

 

Att undersöka 

upplevelserna hos 

anhöriga som vårdar en 

dement anhörig i en 

etnisk mångfald av 

latinsk vårdgivare med 

målet att identifiera 

influenser av kultur på 

omvårdnaden. 

Kvalitativ tvärsnittsstudie. 

Semistrukturerad 

djupintervju guide. 

Etnografisk metod.  

 

11st varav 9 kvinnor och 2 

män deltog. 

Utifrån tre ställda 

forskningsfrågor framkom sex 

teman.  

Familjens första indikation. 

Barriärer och handledning till 

första diagnosen och fortsatt 

vård. Fortsatt vårdande. 

Kulturella betydelser av 

vårdandet. Första indikationen/ 

inledande förståelse. Tillgång 

till tjänster och fortsatt 

vårdande. 

1 
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Reviderad Checklista för kvalitativa artiklar* (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

1. Finns ett syfte med studien? 

2. Är metoden väl beskriven? 

3. Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 

4. Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna (inklusion och 

exklusions kriterier beskrivna)? 

5. Beskrivs var undesökningen genomfördes? 

6. Beskrivs urvalet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

7. Beskrivs vilken urvalsmetod som användes? : strategiskt, snöboll, teoretiskt eller ej 

angivet urval. 

8. Beskrivs undersökningsgruppen( ålder, kön, socila status samt annan relevant 

demografisk bakgrund)? 

9. Är undersökningsgruppen lämplig? 

10. Är fältarbetet tydligt beskrivet ( var, av vem och i vilket sammmanhang skedde 

datainsamlingen?) 

11. Beskrivs metoderna för datainsamlingen tydligt( vilken typ av frågor användes etc.)? 

12. Är datainsamlingsmetod angivet?: 

 ostrukturerade intervjuer. 

 halvstrukturerade intervjuer. 

 fokusgrupper. 

 observationer. 

 video/bandinspelning. 

 Skrivna texter eller teckningar. 

13. Är data systematiskt samlade?( finns intervjuguiede/studieprotokoll)? 

14. Är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

Ange om: 

 teman är utvecklade som begrepp 

 det finns episodiska presenterade citat 

 de individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är 

beskrivna, svaren är kodade. 

15. Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 

16. Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 

17. Är resultaten pålitliga (undersökningen och forskarens trovärdighet)? 
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18. Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat 

av orginaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 

19. Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 

20. Har resultaten klinisk relevans? 

21. Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 

22. Håller du med om slutsatserna? 

 

Poängsättning: 

Ja = 1 poäng 

Nej = 0 poäng 

Kvalitetsgränser: 

Max 22 poäng 

22-18 poäng kvalitet 1, 17-11 poäng kvalitet 2 och 10-0 poäng kvalitet 3. 
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Checklista för kvalitativa artiklar* (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

A.Syftet med studien? 

Vilken kvalitativ metod har använts? 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 

Ja  Nej 

 

B. Undersökningsgrupp 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna (inklusion och exklusions 

kriterier beskrivna)? 

Ja  Nej 

 

Var genomfördes undersökningen? 

 

Urval finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

 

Vilken urvalsmetod användes: strategiskt, snöboll, teoretiskt eller ej angivet urval. 

 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, socila status samt annan relevant demografisk 

bakgrund)? 

 

Är undersökningsgruppen lämplig? 

 

C. Metod för datainsamling 

Är fältarbetet tydligt beskrivet( var, av vem och i vilket sammmanhang skedde 

datainsamlingen?) 

Ja Nej 

Beskriv: 

 

Beskrivs metoderna för datainsamlingen tydligt(vilken typ av frågor användes etc.)? 

Beskriv: 
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Ange datainsamlingsmetod: 

 ostrukturerade intervjuer 

 halvstrukturerade intervjuer 

 fokusgrupper 

 observationer 

 video/bandinspelning 

 skrivna texter eller teckningar 

 

Är data systematiskt samlade? (finns intervjuguiede/studieprotokoll)? 

Ja Nej 

 

D. Dataanalys 

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade?  

Ange om: 

 teman är utvecklade som begrepp 

 det finns episodiska presenterade citat 

 de individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är 

beskrivna 

  svaren är kodade 

Resultatbeskrivning 

 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 

Ja Nej 

 

Är resultaten trovärdiga( källor bör anges)? 

Ja Nej 

 

Är resultaten pålitliga (undersökningen och forskarens trovärdighet)? 

Ja Nej 

 

Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 

Ja Nej 
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Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 

Ja Nej 

 

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av 

originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 

Ja       Nej 

 

E. Utvärdering 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 

Ja Nej 

 

Stöder  insamlade data forskarens resultat? 

Ja Nej 

 

Har resultaten klinisk relevans? 

Ja Nej 

 

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 

Ja Nej 

 

Finns risk för bias? 

Ja Nej 

 

Vilken slutsats drar författaren? 

 

Håller du med om slutsatserna? 

Ja Nej 

Om nej, varför inte? 

 

Ska artikeln inkluderas? 

Ja Nej 

 


