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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Personer med demenssjukdom vårdas vanligtvis av sina anhöriga i hemmet. 

Det långa vårdförloppet samt den ökande belastningen kan påverka anhörigas 

upplevelser och även livssituation. Studien vänder sig främst mot sjuksköterskor samt 

anhöriga som vårdar individer med demenssjukdom.  

Syfte: Att belysa anhörigas upplevelser av att vårda en familjemedlem med 

demenssjukdom i hemmet. 

Metod: En systematisk litteraturstudie där sökningar genomfördes i databaserna 

PubMed och Cinahl. Sammanlagt elva kvalitativa artiklar utgjorde grunden för 

resultatet. De analyserades med innehållsanalys.  

Resultat: Resultatet indelades i sex kategorier: Den nya rollen som vårdare; Personlig 

utveckling; Förändrad relation till personen med demenssjukdom; Känslomässiga 

reaktioner; Vikten av goda relationer; Brist på stöd. Resultatet visade att känslor och 

tankar skiljde sig åt bland de anhöriga. Förändringarna som följde med sjukdomens 

förlopp påverkade anhörigas självkänsla samt relation till personen med 

demenssjukdom. Att kunna dela med sig ansvaret och bördan med en medmänniska 

upplevdes som underlättande.  

Slutsats: Vårdpersonalen behöver hjälpa anhöriga bearbeta sina blandade upplevelser 

via olika former av samtal. Det bör även ges ökad kunskap till anhöriga för att de skall 

kunna hantera vardagliga situationer med sin familjemedlem med demenssjukdom. 
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1. INLEDNING 

Båda författarna har yrkeserfarenhet med demenssjuka personer, vilket gör att de även 

stött på deras familjemedlemmar. Under de olika samtalstillfällena med anhöriga har 

författarna upplevt brist på att uppmärksamma anhörigas känslor och tankar kring 

sjukdomen. Med tanke på att demenssjukdomen påverkar beteendemönster hos den 

drabbade, blir författarna nyfikna på att förstå hur detta berör resten av 

familjemedlemmarna som även är vårdgivare till den demenssjuke i hemmet. Antalet 

personer med demenssjukdom beräknas stiga kraftigt i framtiden, vilket även gör att 

antalet anhöriga som tar hand om de demenssjuka kommer att stiga (Socialstyrelsen, 

2010). Genom att bilda sig en uppfattning om anhörigas upplevelse av sjukdomen kan 

sjuksköterskan erbjuda mer individanpassad hjälp till anhöriga. Ett sätt att skapa 

förståelse är genom att få en inblick över deras upplevelser av sjukdomen. Studiens 

resultat hoppas att få fram bredare förståelse kring anhörigas situation.      

2. BAKGRUND  

     2.1 Demenssjukdom 

Demens är en sjukdom som hör till ålderdomen. Sverige tillhör välfärdsländerna och i 

takt med förbättrade livsvillkor ökar livslängden hos befolkningen. Följaktligen stiger 

antalet äldre människor med demenssjukdom, vilket ställer större krav på vård och 

omsorg samt anhörigas insatser (Hedelin, Jormfeldt & Svedberg, 2010). Enligt 

Socialstyrelsen (2013) finns det cirka 160 000 personer med demenssjukdom i Sverige. 

Demenssjukdom är ett samlingsbegrepp för degenerativa tillstånd bland annat 

Alzheimer, vaskulär demens, frontallobdemens, multi-infarkt demens samt även olika 

former av demens som är orsakade av andra patologiska tillstånd som exempelvis 

tumör. Vid demenssjukdom förtvinar hjärncellerna och dör i snabb takt, vilket leder till 

att hjärnan krymper i sin storlek. För närvarande finns det inget botemedel mot demens, 

men det finns en del bromsmediciner som kan förbättra kognitiva funktioner till viss 

grad (Svensson, 2007). 

Symptomen varierar beroende på typ av demens och även vart i hjärnan skadan sitter. 

Vanligtvis kommer symptomen smygande och förvärras i takt med sjukdomens 

utveckling. Det första som drabbas är korttidsminnet och språkförmågan. Det blir 

svårare att följa med i samtal och orientera sig i bekanta omgivningar. Efterhand 
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försämras minnesfunktionen mer och det blir allt svårare att hantera vardagen och sköta 

sin personliga hygien. Slutligen mister personen alltfler av sina förmågor så som att äta, 

gå och röra sig. Personen blir oftast sängliggande och helt beroende av andra (Edberg, 

2010). 

Sjukdomen påverkar även beteendemönster och psykologiskt välbefinnande hos den 

drabbade (Edberg, 2010). I största grad beror det på att personen får allt svårare att 

förstå och tolka vad de andra vill och även själv göra sig förstådd. Detta skapar 

frustration och aggressivitet även i tillsynes okomplicerade situationer, så som att klä av 

sig eller gå på toaletten. När sjukdomen ger sig till känna och personen börjar glömma 

det som har hänt nyligen, svårt att förstå vad andra säger och inte hittar hemma hos sig, 

påverkas sinnesstämningen negativt. Utanförskap och känsla av att vara vilse följs ofta 

med depression och även ilska. Människor runt omkring blir helt plötsligt främlingar, 

hemmet kan förvandlas till en okänd miljö med olika faror osv.  I denna kaotiska 

tillvaro minskar även förmågan att förmedla sig för att få stöd och bekräftelse av andra, 

vilket förklarar nedstämdhet, oro, ängslighet och irritation hos den sjuke personen 

(Edberg, 2010). 

     2.2 Anhöriga  

Ordet anhörig har olika innebörder beroende på hur det uppfattas av varje individ. I 

denna studie betecknas anhöriga som personer som ger vård till sin familjemedlem i 

hemmet. Skillnaden mellan begreppen anhörig och närstående måste dock göras klar då 

båda begreppen är lätt att blanda ihop. De fungerar i båda riktningarna när det handlar 

om vårdgivar- och vårdtagarrollen.  Av den anledningen bör det finnas noggrannhet i 

användningen av båda begreppen (Jansson & Grafström, 2011).  

Dahlberg och Segesten (2010) menar att ur ett vårdvetenskapligt perspektiv så är 

närstående de individerna som patienten har angivit som sådana och som själva har 

godkänt den titeln. Det kan exempelvis vara maken/hustrun till personen men även 

grannen. Anhöriga är individer inom familjen eller släkten som känner känslomässig 

samhörighet, vilket de visar via engagemang i varandras vardag (Wright & Leahey, 

2009). Jansson och Grafström (2011) påpekar att inte alla anhöriga identifierar sig med 

rollen av en vårdare utan snarare ser det som ett naturligt ansvar inom familjen. De 

menar även att det är sjukdomsförloppet som ändrar anhörigas syn på sig själva. 

Individen kommer in i rollen som vårdgivare, då sjukdomar så som demens försämras 
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med tiden. Föreliggande studies syfte forskar efter upplevelser av familjemedlemmar 

som är inblandade i det vardagliga vårdande arbetet av personen med demenssjukdom. 

Av den orsaken utsågs begreppet anhörig som lämpligast att användas i texten.    

     2.3 Att vårda en person med demenssjukdom hemma 

Idag blir det allt vanligare att anhöriga tar hand om sina sjuka familjemedlemmar i 

hemmet. Var femte svensk i vuxen ålder ger omsorg till en närstående som har 

funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom som exempelvis demens (Socialstyrelsen, 

2014). Omsorgsarbetet bär med sig olika förändringar för den anhöriges vardag. Dessa 

förändringar är oftast svåra att hantera och innebär utmaningar för den enskilde 

individen. Det framkallas blandade tankar och känslor hos den anhörige som kan vara 

väldigt individuella.  

Personer med demenssjukdom brukar oftast vårdas hemma, vilket kan vara 

ansträngande för deras familjemedlemmar. Enligt Wijk (2011) kan vårdandet hemma 

innebära en trygghet för den sjuke med tanke på att hemmet förknippas med närhet, 

positiva minnen samt frihet. Många anhöriga kan dock ha svårt att bestämma tidsgräns 

för hur länge de orkar ta hand om sina kära hemma (Jansson & Grafström, 2011). 

Socialstyrelsen (2012) skriver om ökad risk för psykiska påfrestningar bland anhöriga 

för demenssjuka personer i hemmet. 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) framhåller att personer med 

demenssjukdom skall kunna bo hemma samt att kommunen skall erbjuda olika former 

av stöd till den drabbade och dess anhöriga. Med sådan typ av stöd menas då att all 

vårdpersonal skall hjälpa den anhörige att arbeta sig igenom de känslor och tankar som 

sjukdomen för med sig. Med denna intention så är det väsentligt att den anhörige blir 

sedd för sina behov samt respekterad för sin delaktighet i omsorgsarbetet 

(Socialstyrelsen, 2013). 

     2.4 Teoretisk referensram  

Studien använder sig av livsvärldsperspektivet som teoretisk referensram. Detta 

perspektiv tros kunna fördjupa förståelsen för individuella känslo- och beteendemönster 

hos anhöriga. Genom att använda livsvärldsperspektivet vill författarna uppnå djupare 

förståelse för anhörigas upplevelse av att vårda hemma. 
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Livsvärlden är den värld som varje människa uppfattar individuellt. Den är subjektiv, 

dvs. personlig och det är genom den vi uppfattar oss själva men även världen runt 

omkring. Varje människas perspektiv präglas av den egna livsvärlden, vilket är svårt att 

tolka utifrån andra människors syn. Dahlberg och Segesten (2010) skriver att 

livsvärlden byggs upp på erfarenheter och är unik för alla i samhället. Livsvärlden 

präglas av mening och sammanhang. En individ utan upplevelse av mening och 

sammanhang har svårt att uppnå en bra hälsa i livet. Anhörigas individuella livsvärld 

kretsar runt honom/henne och omgivningen som oftast består av familjemedlemmarna. 

Sjuksköterskan kan använda sig av livsvärldsperspektivet som ett stödjande/främjande 

redskap för att försöka förstå anhörigas syn på livet samt egna hälsan. Djupare förståelse 

för anhörigas perspektiv kan ge ökad möjlighet till flera hjälpinsatser. 

3. PROBLEMFORMULERING 

Enligt Socialstyrelsen (2014) ger var femte vuxen person i Sverige vård och omsorg till 

en närstående med funktionsnedsättande sjukdom som demens. Demenssjukdomens 

symptom berör själva personen samt även dennes omgivning som består av de övriga 

familjemedlemmarna. Att ta hand om sin familjemedlem kan vara psykiskt påfrestande 

för anhöriga, då deras vardag förändras i samband med demenssjukdomens utveckling. 

Ökande antalet personer med demenssjukdom ger en stigande begäran för insatser ifrån 

de anhöriga. För att personen med demenssjukdom ska kunna bo kvar hemma behöver 

stödinsatserna för anhöriga förbättras. Vårdpersonal bör visa ökad förståelse för 

anhörigas roll i sjukdomens förlopp. Motiven till att fokus valts att riktas mot ämnet 

beror på bristen av att uppmärksamma anhörigas tankar och känslor i 

sjukdomsprocessen.  För att kunna erbjuda stöd är det viktigt att vårdpersonal skapar sig 

uppfattning om den anhöriges livsvärld och hur han/hon upplever sin situation.       

4. SYFTE   

Syftet med studien var att belysa anhörigas upplevelser av att vårda en familjemedlem 

med demenssjukdom i hemmet. 

5. METOD 

Metoden som användes i arbetet är en systematisk litteraturstudie. Enligt Forsberg och 

Wengström (2012) innebär denna metod att sökningen görs på ett systematiskt sätt dvs. 

aktuell forskning inom det valda området söks fram samt värderas, kritiskt granskas och 



 
 

- 5 - 
 

ställs samman. Tanken med att använda denna metod är att få fram en helhetsbild över 

anhörigas upplevelser av att ta hand om en familjemedlem med demenssjukdom.  

Hälso-och sjukvården idag grundas i stor utsträckning på kraven för evidensbaserad 

vård. Det handlar om en konstant strävan efter bevisgrundade vetenskapliga insatser och 

beprövade metoder i arbetet (Rosen, 2012). Med tanke på detta, kan vetenskapliga 

litteraturstudier sägas spela en ledande roll när det gäller att söka evidensbaserad vård.  

   5.1 Sökningsförfarande  

Litteratursökningen ägde rum mellan den 2014-03-10 och 2014-03-16. Sökningarna 

utfördes i två databaser, PubMed och Cinahl, vilka Forsberg och Wengström (2013) 

föreslår som lämpliga källor för vetenskapliga studier inom området omvårdnad. 

Sökningsprocessen påbörjades med att hitta sökord som är relevanta utifrån arbetets 

syfte. Ämnesordlistan Svensk MeSH användes, vilken innehåller förslag på relevanta 

sökord inom vård och medicin (Forsberg & Wengström, 2013). Sökningen i Cinahl 

avgränsades via Peer-Review och Research Article för att säkerställa att artiklarna var 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter. PubMed saknade dessa två avgränsande 

funktioner. Därför gjordes en manuell granskning via Medline där artikelns IS-nummer 

kontrollerades i databasen Ulrich´s Periodicals Directory.  

Utifrån studiens syfte valdes orden dementia, caregivers, homenursing och experiences 

som alternativa sökord i Cinahl. Suggest Subjects Terms användes med syfte att få fram 

en ämnesordlista som ger förslag på flera ord som är relevanta till databasens 

beskrivning av det valda ämnet (Östlundh, 2012). Sökningen innefattade funktionen 

Major Concept, som begränsade sökningen till de studier där det valda sökordet var 

ledande huvudämnet. Det gjordes två olika sökningskombinationer med avsikten att få 

fram artiklar som låg närmast studiens syfte (Bilaga 1).   

I PubMed gjordes sökningar med orden caregivers, dementia och home nursing där 

MeSH användes för att få fram relevanta sökord enligt databasen. Restrict to MeSH 

Major Topic användes för att säkerställa att sökorden skulle vara huvudämne hos de 

sökta studierna. För att precisera sökningen ännu mer användes underrubriker. För 

orden caregivers och home nursing användes underrubriken psychology. Dementia fick 

ordet nursing som en underrubrik. Det gjordes tre olika sökkombinationer med syfte att 

hitta den mest relevanta forskningen utifrån studiens syfte (Bilaga 2).  
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  5.2 Urval 

Urvalet av artiklar gjordes främst för att de skulle motsvara studiens syfte med att 

fokusera på anhörigas upplevelser av att vårda en demenssjuk familjemedlem i hemmet. 

Endast forskning från de senaste fem åren inkluderades i enlighet med Forsberg och 

Wengström (2008) som rekommenderar val av artiklar från den senaste forskningen. 

Sökningen avgränsades till engelska språket då enligt Östlundh (2012) är de flesta 

vetenskapliga artiklar skrivna på det språket. Författarna valde att fokusera på 

kvalitativa artiklar, som enligt Forsberg och Wengström (2008) används för att beskriva 

egenskaperna hos ett fenomen. Detta beslut grundades på studiens syfte som handlar om 

att belysa upplevelser av att vårda en familjemedlem. Kvantitativa artiklar valdes bort 

eftersom sådana typer av artiklar använder sig av siffror och statistik för att beskriva ett 

resultat (Forsberg & Wengström, 2008). Efter läsning av titlar exkluderades artiklar som 

handlade om vårdpersonalens upplevelser av att vårda en person med demenssjukdom 

(Verbeek, Zwakhalen, Rossum, Kempen & Hamers, 2012; ). Efter läsning av abstrakt 

exkluderades även kvantitativa artiklar som handlade om mätning av olika grader av 

uppleveser hos anhöriga. Det gjordes inga begräsningar gällande åldersgrupp, kön eller 

sjukdomsstadier med tanke på att författarna ville uppnå variation i anhörigas 

upplevelser.  

Efter databassökningen var det sammanlagt elva artiklar som gick vidare till 

kvalitetsgranskning. 

  5.3 Kvalitetsgranskning 

Granskningen gjordes med målet att exkludera bristfälliga artiklar av låg kvalitet samt 

inkludera de artiklarna som var av hög kvalitet (Friberg, 2012).  Genom att säkerställa 

artiklarnas kvalitetsvärde så kommer denna studie närmare till ett mer trovärdigt 

resultat.  

 

Författarna valde att använda sig av Fribergs (2012) granskningsmall för kvalitativa 

artiklar, vilket inkluderar 14 kvalitetsgransknings frågor. Sammanlagt åtta av frågorna 

modifierades utan att ändra på grundmeningen. De ändrades till slutna frågor med 

svarsalternativen Ja och Nej, där Ja gav 1 poäng och Nej 0 poäng. Syftet med 

revideringen var att underlätta granskningen. Ett poängsättningssystem skattade 

artiklarna med högst 14 poäng och lägst 0 poäng. Artiklarna indelades enligt tre 
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kvalitetskategorier: hög (14-10 poäng), medel (9-5 poäng) och låg kvalitet (5-0 poäng). 

Antalet artiklar som bedömdes vara av hög kvalitet var elva tycken. En artikel 

graderades av medel kvalitet. Det fanns inga artiklar av låg kvalitet. Översikt över 

modifierad kvalitetsgranskningsmall finns under Bilaga 3.   

 

   5.4 Analys 

Analysmetoden som användes inspirerades av Forsberg och Wengströms (2013) 

innehållsanalys, vilket gör det möjligt att analysera en text genom att dela den på olika 

nivåer. Inledningsvis lästes resultaten från de valda artiklarna upprepade gånger för att 

skapa en helhetsbild över materialet. Därefter färgmarkerades olika stycken, så kallade 

utsagor i texten, som bedömdes vara relevanta för studiens syfte. Nästa fas var att lyfta 

fram varje utsagas huvudinnehåll genom att beteckna det med en kod. Samtliga 

författare jobbade på var sitt håll med att sammanfatta utsagorna under koder. Sedan 

identifierades likheter och olikheter bland de olika koderna, vilka även låg till grund för 

de kategorierna som arbetades fram. Sammanfattningsvis innebar analysarbetet att 

helheten i artiklarna bröts ner till delar, i form av de utsagorna som valdes ut. De olika 

delarna bildade nya helheter, i en samordning av de koderna som skapade kategorier.  

  

Tabell 1. Exempel på tillvägagångsätt i analysen 

Utsaga Kod Kategori 

Makar upplevde att deras 

enda roll i livet var att ta 

hand om sin sjuka partner. 

Rollen att ge vård till sin 

partner 

Den nya rollen som 

vårdare 

Anhöriga hade utvecklat sin 

problemlösningsförmåga.    

Utvecklad 

problemlösningsförmåga 

Personlig 

utveckling 

Kommunikationssvårigheter 

uteslutande förnuftiga 

interaktioner med den 

demenssjuke personen.    

Försvårad interaktion 

med den demenssjuke 

personen 

Förändrad relation 

till personen med 

demenssjukdom 
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 5.5 Etiska överväganden 

Det är viktigt att göra en etisk prövning på alla vetenskapliga artiklar inom den 

systematiska litteraturstudien för att kunna stärka det vetenskapliga värdet av själva 

studien (Forsberg & Wengström, 2013). De elva artiklarna som är med i denna studie 

har fört ett etiskt resonemang eller har fått godkännande från en etisk kommitté. 

Litteraturstudiens författare har strävat efter öppenhet och följsamhet samt har använt 

materialet utan att förvränga eller undanhålla resultat.  

6. RESULTAT 

I resultatet av studien framkom sex kategorier som återger anhörigas upplevelser av att 

vårda en demenssjuk anhörig i hemmet. Dessa kategorier var: Den nya rollen som 

vårdare; Personlig utveckling; Förändrad relation till personen med demenssjukdom; 

Känslomässiga reaktioner; Vikten av goda relationer; Brist på stöd. 

 

Den nya rollen som vårdare  

Demenssjukdomens utveckling gjorde att anhöriga tog på sig ansvaret för alla uppgifter 

i hemmet samt även vårdgivaransvaret. Detta innebar att anhöriga upplevde sig få en 

ändrad roll i familjen (Knutsen & Råholm, 2009). De flesta anhöriga kände att deras 

identitet hade blivit förändrad till att vara en vårdare (O'Shaughnessy, Lee & Lintern, 

2010; Ducharme, Kergoat, Antoine, Pasquier & Coulombe, 2013). Barn och makar 

uttyckte missnöje över att de var tvungna att anta rollen av förälder i sina interaktioner 

med den demenssjuke (Simpson & Acton, 2013). Att ta hand om den sjuke personen 

betraktades som en moralisk skyldighet inom familjen (Knutsen & Råholm, 2009) och 

vissa av de makarna upplevde att deras enda funktion och roll i livet var att ta hand om 

sin sjuka partner (Benedetti, Cohen & Taylor, 2013). Det visade sig att anhörigas 

rollbyte till vårdare betraktades som ett hinder för andra roller de hade i livet som 

exempelvis yrkesarbetare och förälder. Detta innebar att de kunde ha svårt att försörja 

sig eftersom vårdgivarrollen krävde att tiden som yrkesarbetare minskades eller lades 

ner (Flynn & Mulcahy, 2013). De flesta anhöriga upplevde en känsla av förlorad frihet 

och autonomi efter att ha gått in i den nya rollen (Benedetti, Cohen & Taylor, 2013; 

Vellone et al., 2012). De upplevde att de behövde mer sociala aktiviteter för att klara av 

de belastande uppgifterna. Dock utgjorde själva vårdgivarrollen ett hinder för att binda 

sociala kontakter (Flynn & Mulcahy, 2013). Anhöriga upplevde att rollen som 
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vårdgivare hindrade dem från att göra planer för framtiden (Knutsen & Råholm, 2009). 

Resultatet visade att de som hade negativa upplevelser med vårdarrollen kände inte 

heller empati för sin sjuke familjemedlem (Shim, Barroso & Davis, 2012).   Vissa 

uttryckte en stark känsla av ilska och bitterhet angående att de behövde leva ett liv de 

inte hade valt själva (O'Shaughnessy et al., 2010). Kvinnliga anhöriga kände sig 

övergivna och överväldigade av att behöva ansvara för den sjuke makes tidigare 

uppgifter i hemmet samt även omsorgsarbetet med maken (O'Shaughnessy, Lee & 

Lintern, 2010). Vissa av de anhöriga kände sig dock utmattade av att bära på rollen att 

ta hand om sin familjemedlem (Flynn & Mulcahy, 2013; Benedetti, Cohen & Taylor, 

2013; Shim, Barroso & Davis, 2012). Den nya rollen erbjöd fysiska, emotionella och 

sociala belastningar som även berörde anhörigas hälsa på ett negativt sätt. De hoppade 

över måltider, sov dåligt samt upplevde känslomässig stress, kopplad till att fullfölja 

alla vårdande uppgifter (Benedetti, Cohen & Taylor, 2013). Många anhöriga kände att 

de mådde sämre med vårdandets ökande krav och hade mindre tid att ta hand om egna 

hälsan (Vellone, Piraz, Venturini, Alvaro & Cohen, 2012).  De skattade högt den 

demenssjukes behov och valde att prioritera det före sina egna behov (Knutsen & 

Råholm, 2009; Benedetti, Cohen & Taylor, 2013). 

 

Det fanns även makar som hade valt att tolka den nya rollen på ett annorlunda sätt. De 

hade en positiv uppfattning av vårdarrollen, vilket hjälpte för att minska deras känsla av 

börda (Shim, Barroso & Davis, 2012).  Det visade sig att vissa anhöriga kunde uppleva 

välbefinnande av att klara av alla vårdaruppgifter. De upplevde sig själva som en 

hjälpande hand och inte en vårdare till personen med demenssjukdom. Deras roll 

innebar att hjälpa och stödja den älskade personen (Knutsen & Råholm, 2009). Ökad 

tillfredställelse av ta hand om sin make var förekommande bland dessa anhöriga (Shim, 

Barroso & Davis, 2012; Flynn & Mulcahy, 2013).  

Personlig utveckling 

Resultatet visar att anhöriga upplevde att de hade utvecklat sina personliga styrkor och 

egenskaper. Ökad självmedvetenhet och tolerans hjälpte dem att bekämpa bördan och 

ändra sitt perspektiv på den nya sjukdomssituationen. De som hade gått igenom tuffa 

perioder med sin familjemedlem hade lärt sig att visa mer tålamod och på så vis också 

utveckla förståelse för de olika beteendemönstren (Netto et al., 2009). Anhöriga kände 

att de fick mer självförtroende av att ha klarat av svåra situationer med sin demenssjuke 
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familjemedlem (Knutsen & Råholm, 2009). Andra positiva egenskaper som anhöriga 

utvecklade med hjälp av vårdandet var solidaritet och ömsesidighet (Bendetti et al., 

2013). Anhöriga upplevde att de hade blivit mer hjälpsamma mot sin omgivning och 

lärt sig att inte vara så dömande gentemot andra. Den positiva livsfilosofin fick anhöriga 

att skatta relationen till andra högre än innan. De upplevde även andlig tillväxt, där de 

hade blivit medvetna om Guds existens (Netto et al., 2009).  

  Förändrad relation till personen med demenssjukdom 

I de tidiga stadierna av demenssjukdomen upplevde anhöriga att det var svårt att vänja 

sig vid personens ändrade beteende och personlighet. Att vårda var särskilt 

ansträngande pga. den sjukes ohämmade och aggressiva beteende (Ducharme et al., 

2013). Detta beteende framkallade irritation hos den anhörige som fick dölja den 

känslan för att inte uppröra personen (Simpson & Acton, 2013). Personlighets- och 

beteendeändringar hos den demenssjuke väckte känslor av sorg (Nichols et al., 2013). 

Det fanns anhöriga som försökte visa förståelse för den demenssjukes beteendemönster 

men kände ändå svårigheter med att acceptera alla förändringar hos personen (Shim, 

Barroso & Davis, 2012). Tillsammans med sjukdomens förlopp minskade antalet delade 

aktiviteter samt förståelse emellan makarna, vilket i sin tur gav anhöriga en 

avståndskänsla i förhållandet (O'Shaughnessy, Lee & Lintern, 2010; Ducharme et al., 

2013). Det valdes att inte pratas om sjukdomen offentligt, vilket ökade känslan av 

isolering mellan makarna (Ducharme et al., 2012). Makar längtade efter personen deras 

livskamrater hade varit tidigare i livet. De upplevde även förlust av den intima 

relationen samt av det tidigare livet tillsammans (Knutsen & Råholm, 2009; Benedetti, 

Cohen & Taylor, 2013). Att kunna förmedla medkänsla för den demenssjuke personen 

spelade en viktig roll i det nya förhållandet. Dock utgjorde kommunikationen ytterligare 

ett hinder i relationen. Svårigheter att prata med den demenssjuke uteslöt de förnuftiga 

interaktionerna (Nichols, Famm, Cook, Pearce Elliot, Baago, Rockwood & Chow, 

2013; Knutsen & Råholm, 2009). Dynamiken i relationen hade blivit förändrad då 

ömsesidigheten hade gått förlorad (Flynn & Mulcahy, 2013; O'Shaughnessy, Lee & 

Lintern, 2010). För vissa av de anhöriga var den gamla relationen till personen med 

demenssjukdom som skapade förutsättningarna hos den nuvarande relationen. En känsla 

av börda var närvarande då anhöriga tyckte att den aktuella situationen var ett straff för 

deras misstag ifrån den gamla relationen (Shim, Barroso & Davis, 2012).   
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Vissa anhöriga upplevde att deras försök att anpassa sig till sjukdomen förstärkte 

relationen med den sjuke personen (Simpson & Acton, 2013). Samhörigheten till 

personen med demenssjukdom förstärktes genom sjukdomen och vänskapen (Netto, 

Goh Yen & Philip, 2009) och en djup empati utvecklades (O'Shaughnessy, Lee & 

Lintern, 2010). Tillfälliga stunder av delad förståelse gav anhöriga en känsla av ökad 

glädje. De upplevde trygghet över att de vårdade sin familjemedlem hemma och inte på 

ett boendehem (O'Shaughnessy, Lee & Lintern, 2010).  

Känslomässiga reaktioner  

 

Att ta hand om sin familjemedlem gav upphov till emotionella påfrestningar hos 

anhöriga. Ansvarskänslan för att se till att personen med demenssjukdom skulle få ett 

stressfritt liv var dominerande i anhörigas tankar. De kände sig dock besegrade av det 

ansvaret då de saknade motivationen att fortsätta kämpa för sin familjemedlem 

(O'Shaughnessy, Lee & Lintern, 2010). Anhöriga upplevde det som en börda att ta hand 

om sin make (Shim, Barroso & Davis, 2012) samt även känsla av oro över vad som 

skulle hända med den sjuke i framtiden (Nichols et al., 2013; Benedetti, Cohen & 

Taylor, 2013; O'Shaughnessy, Lee & Lintern, 2010). De var rädda för hur sjukdomen 

skulle medföra försämring och ett ökat vårdbehov i framtiden. Rädslan inkluderade 

även de växande behoven av vårdande insatser (Vellone et al., 2012). En känsla av 

maktlöshet att ändra på sjukdomens förlopp tog över de anhöriga varje gång de såg på 

sin sjuke familjemedlem (O'Shaughnessy, Lee & Lintern, 2010; Shim, Barroso & Davis, 

2012). Anhöriga hade rädsla att bli drabbade av demenssjukdom och bli till börda för de 

friska familjemedlemmarna. Det fanns anhöriga som medvetet höll tillbaka från att 

skaffa sig full kunskap om sjukdomen eftersom de inte ville veta om vad som väntade i 

framtiden (Knutsen & Råholm, 2009). Bristen på kunskap om sjukdomen ökade dock 

rädslan av att själv bli drabbad av demenssjukdom (Navab et al., 2012).  

 

Det fanns anhöriga som valde att hålla sjukdomen hemlig då de upplevde att samhället 

saknade förståelse för sjukdomens natur. Detta ledde till att anhörigas kontakt med 

omgivningen minskade (Ducharme et al., 2013; Nichols et al., 2013; Knutsen & 

Råholm, 2009). När sjukdomen till slut hade blivit avslöjad kände anhöriga en skam 

över den (Ducharme et al., 2013). De kände sig bundna till hemmet och hade svårt att ta 

emot besökare. Svårigheten att hantera plötsliga utbrott hos en demenssjuke gjorde att 

de gick miste om det sociala livet med vänner och familj (Benedetti, Cohen & Taylor, 
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2013). Makar uttryckte en känsla av ensamhet som den största emotionella bördan med 

vårdandet (Flynn & Mulcahy, 2013). Personen de hade delat livet med hade nu drabbats 

av demenssjukdom och de hade ingen kvar att prata med (Knutsen & Råholm, 2009). 

De flesta kände att de behövde sörja det förlorade förhållandet med den demenssjuke 

samt den nya rollen som vårdgivare (Ducharme et al., 2013). De 

framtidsförväntningarna som aldrig hade blivit uppfyllda väckte sorg (Knutsen & 

Råholm, 2009), lika som förlusten av en person som fortfarande var vid liv (Flynn & 

Mulcahy, 2013). Under tiden demensutredningen pågick upplevde vissa anhöriga ångest 

och hjälplöshet (Ducharme et al., 2013), medan vissa var i chock och hade 

förvirringskänslor (Nichols et al., 2013). Det fanns anhöriga som anklagade sig själva 

för diagnosens fördröjning, vilket resulterade i känslor av skuld (Navab et al. 2012). 

Försenad diagnostisering väckte skuldkänslor hos anhöriga även av den orsaken att de 

inte hade märkt symptomen på sjukdomen tidigare (Flynn & Mulcahy, 2013; Nichols et 

al., 2013). Efter att familjemedlemmen till slut hade fått en diagnos, upplevde anhöriga 

en lättnadskänsla av att kunna förklara förändringarna hos den demenssjukes 

personlighet (Ducharme et al., 2013; Nichols et al., 2013). Skuldkänslor var närvarande 

även efter diagnostiseringen av sjukdomen. Det upplevdes som ansträngande att 

fokusera på den demenssjuke personens behov och samtidigt tillgodose de egna 

behoven anhöriga hade (O'Shaughnessy, Lee & Lintern, 2010; Shim et al., 2012).  

Anhöriga uttryckte skuld över att inte kunna hantera sina egna känslor bättre i vissa 

situationer som uppstod i relation med den demenssjuke familjemedlemmen. De 

beskrev att de mådde sämre av att behöva förneka den sjuke något eller var tvungna att 

be den sjuke att göra något som de fruktade han/hon inte skulle vilja göra (Simpson & 

Acton, 2013). Anhöriga kände skuld över att de ibland kunde bli så fysiskt utmattade att 

de inte var kapabla att ta hand om sin familjemedlem (Knutsen & Råholm, 2009). Det 

fanns även tillfällen då anhörigas tålamod var svagt, vilket gjorde att de anklagade sig 

själva och kände skuld över vad de kände (Nichols et al., 2013). 

Vikten av goda relationer 

Gällande sina upplevelser av att vårda, kände anhöriga behovet av att söka bekräftelse 

ifrån omgivningen (O'Shaughnessy et al., 2010). För att kunna få denna bekräftelse och 

hjälp upplevde anhöriga att det var viktigt att upprätthålla goda relationer med alla 

medmänniskor. Positiva ord från omgivningen skattades högt då det upplevdes som 

stödjande. Vänner och släkt var empatiska och stödjande, vilket anhöriga behövde för 
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att känna sig bekräftade för sitt arbete som vårdare (Vellone et al., 2012; Nichols et al., 

2013). Åtkomst till sjukvårdens stödtjänster fick anhöriga att uppleva att deras insatser 

som vårdare blev värdesatta (Benedetti, Cohen & Taylor, 2013). Många önskade sig att 

vara med och skapa nya relationer via att prata med andra anhöriga från olika 

stödgrupper (Knutsen & Råholm, 2009). Kontakt med stödgrupper gav de anhöriga 

bekräftelse i situationen som vårdare samt känsla av trygghet, förståelse och acceptans 

(O'Shaughnessy et al., 2010).  Anhöriga upplevde att vikten av goda relationer inom 

familjen var lika viktigt som relationerna med resten av omgivningen. De flesta 

upplevde att familjen hade kommit varandra närmre i sina gemensamma insatser i 

vårdandet av den sjuke familjemedlemmen (Netto et al., 2009; Nichols et al., 2013). Det 

fanns dock anhöriga som ansträngde sig för att undvika konflikter med de 

familjemedlemmar som inte visade medkänsla (Flynn & Mulcahy, 2013). En dålig 

relation med familjen framkallade ökad sårbarhet hos anhöriga. Ett stort bekymmer för 

anhörigas del var att de inte kunde spendera mer tid med resten av familjemedlemmarna 

(Benedetti, Cohen & Taylor, 2013).  

Brist på stöd 

Vissa anhöriga klagade över att de inte fick tag på sjukvården när de mest kände att de 

behövde det (Ducharme et al., 2013; Nichols et al., 2013). Vårdpersonal upplevdes som 

utomstående när det gällde att erbjuda stöd till den anhörige hemma. Anhöriga tyckte att 

det var besvärande att ha vårdpersonal hemma eftersom de inte alltid tillfredsställde 

deras familjemedlems kulturella och språkliga behov (Knutsen & Råholm, 2009). 

 

De tidiga stadierna av sjukdomen upplevdes som en svår period fylld med negativa 

minnen för de anhöriga. Under denna långa tidsperiod kände anhöriga att det saknades 

kontakt med sjukvård, och därmed även kunskap om hanteringsstrategier av olika 

symptom. Hälso-och sjukvården upplevdes ha begränsad tillgänglighet samt brist på 

flexibilitet och kontinuitet i sitt arbete (Ducharme et al., 2013). Anhöriga upplevde att 

de inte fick kommunalt stöd efter diagnostisering av sjukdomen. De hade en känsla av 

frustration över att ingen av hälso-och sjukvården erbjöd hjälp (Flynn & Mulcahy, 

2013).  

 

7. DISKUSSION 

     7.1 Resultatdiskussion   
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Studiens syfte var att beskriva anhörigas upplevelser av att vårda en familjemedlem med 

demenssjukdom. De kategorier som framkom var; Den nya rollen som vårdare; 

Personlig utveckling; Förändrad relation till personen med demenssjukdom; 

Känslomässiga reaktioner; Vikten av goda relationer; Brist på stöd. Den systematiska 

litteratursökningen visar att anhörigas upplevelser präglas av känslor inför den 

förändrade situationen som sjukdomen medför. Anhöriga försöker att hålla balansen 

mellan de egna känslorna och det hälsokrävande arbetet med personen med demens. 

Resultatet visar tydligt att anhöriga upplever det svårt att anpassa sig till de nya 

vardagliga omständigheterna som sjukdomen för med sig. De lever med minnen från det 

förflutna samtidigt som de oroar sig för vad som väntar i framtiden. Det visar sig att 

stöd och acceptans från omgivningen har stor betydelse för hur anhöriga hanterar sin 

roll som vårdgivare. Det bevisas även att upplevelserna att ta hand om sin 

familjemedlem är väldigt individuella.  Känslor som ensamhet, rädsla, skam, sorg, skuld 

är en del av vardagen för de anhöriga. Dock visar resultatet att det förekommer 

individer som upplever vårdande arbetet som stärkande för karaktären.  

 

Resultatet avslöjar att den nya vårdarrollen var en utmaning för anhöriga på ett sådant 

sätt att den rollen dominerade över identitetskänslan vilket gjorde att de gått från rollen 

som maka/make till vårdare. Anhöriga kände sig begränsade och deras autonomi 

minskade. I en studie från USA uttryckte anhöriga att rollerna gentemot varandra 

förändrades kraftigt under sjukdomsförloppet, där anhöriga upplevde att de inte längre 

var makar till den sjuke (Lewis, Hepburn, Narayan, & Nelson Kirk, 2005).  Birkler 

(2007) menar att livsvärlden betingas av den existentiella situationen individen befinner 

sig i. Anhöriga uppfattar sig själva olika beroende på vilken roll de har i situationen. En 

studie av Campbell et al., (2008) bekräftar att anhörigas självkänsla och självförtroende 

försämrades på grund av den nya vårdgivarrollen. Anhöriga upplevde att den nya rollen 

som vårdgivare blev ett hinder för deras framtida planer men även för deras hälsa. Vissa 

anhöriga prioriterade bara den sjukes behov och valde att inte ta hand om sig själv. 

Prioriteringen ledde till att anhöriga fick spendera mindre tid på jobbet och kontakten 

med övriga i familjen minskades.  I en artikel av Sanders et al., (2008) bekräftas det att 

vårdarrollen tar enorm plats, att den egna familjen sätts åt sidan. Det fanns även 

anhöriga som upplevde att vårdarrollen var ett stärkande sätt för dem att minska ner 

känslan av börda. I en studie från Japan framkom det att såg det som en självklarhet att 

anta vårdarrollen utan att behöva känna skuld (Yamashita & Amagami 2007). Enligt 
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Socialstyrelsen (2012) bör det utformas stöd och individuell avlastning så att anhöriga 

kan behålla sitt liv utöver hemma.  

Denna litteraturstudies resultat visar att flera av de anhöriga upplever att relationerna 

inom familjen påverkas av sjukdomen. Dahlberg och Segesten (2010) menar att 

individens livsvärld är konstruerad av sammanhang och mening. Familjen är en av 

byggstenarna som skapar sammanhang och mening i livsvärlden. Svanström och 

Dahlberg (2004) berättar om hur en sjukdom som drabbar familjen kan få alla 

familjemedlemmar att känna sig som främlingar i sin egen livsvärld. Sjukdom inom 

familjen kan leda till att anhörigas syn på mening förändras. Socialstyrelsen(2013) 

skriver att sjuksköterskor bör kunna skapa ett anhörigperspektiv som inberäknar familj 

och alla de som blir berörda av sjukdomssituationen. Studiens resultat visar att anhöriga 

upplever att relationen till personen med demenssjukdom förändras i takt med 

sjukdomens utveckling. De delade aktiviteterna samt förståelsen emellan avtar, vilket 

får anhöriga att hålla avstånd från personen med demenssjukdom. Detta kan jämföras 

med vad Dahlberg och Segesten(2010) beskriver om att en ny händelse, så som 

sjukdom, kan få individen att ifrågasätta sitt vardagliga liv och allt som händer i det. 

Öqvist (2008) beskriver att det finns förutbestämda gränser mellan de olika rollerna som 

varje medlem agerar utifrån i familjen. Om en av familjemedlemmarna förlorar sin roll 

överskrivs gränserna och systemet riskerar förändring. I en studie av Samuelsson et al., 

(2001) tas det upp om anhöriga som haft god relation till personen med demenssjukdom 

innan och hur svårt det är att återuppta den relationen. De upplever mycket svårigheter 

med tanke på att man inte kan nå den sjuke som tidigare. Sjuksköterskan kan enligt 

Wright och Leahey (2009) bekräfta och visa förståelse för anhöriges känslor samt också 

hjälpa dem att hitta en förståelse för förändringar hos familjemedlemmen. Att få ökad 

kunskap om vårdandet samt demenssjukdomen kan ge anhöriga mer insikt om den 

demenssjuke individens beteende. Vårdpersonal bör anpassa sin informationsgivning 

individuellt enligt personens förmåga att ta till sig information(Socialstyrelsen, 2013).  

Det kan uppstå kommunikationshinder mellan individen och dess omgivning, vilket 

påverkar relationen till närstående (Dahlberg & Segesten, 2010). Människan lever 

beroende av kontakten med omvärlden. Kommunikationen är ett sätt att avslöja känslor 

och tankar till omgivningen. Resultatet visar även att i sitt försök att dölja 

demenssjukdomen från omgivningen, så förlorar anhöriga närheten med den sjuke 

familjemedlemmen. Kommunikationsbrister är en av de stora faktorerna som medverkar 
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till att sambandet inom familjen förloras. Ur ett livsvärldsteoretiskt perspektiv så kan 

sjukdom vara skäl till att individen finner det svårt att sätta ord på vad han/hon känner. 

Enligt Holst (2011)behöver anhörigvårdaren kliva ur den egna livsvärlden och se hur 

personen med demens uppfattar situationen. Detta innebär att anhörigvårdaren inte ska 

dra slutsatser utifrån sin egen livsvärld och påverka den andres. För att undvika 

missförstånd av anhörigas upplevelser, behöver sjuksköterskan visa öppenhet och 

följsamhet mot vad personen vill förmedla.  

Psykiska påfrestningar är en del av vardagen för de anhöriga då känslor som skuld och 

oro blir uppenbara. Anhöriga och deras familjemedlem har en beroenderelation till 

varandra, vilket kan framkalla oro hos den anhörige (Ragneskog, 2013). Oron grundas 

på det nya sjukdomsförloppet som hotar att ändra den vardagliga strukturen som 

anhöriga är vana vid. De uppfattar sig själva som otillräckliga när det gäller att hjälpa 

sin familjemedlem. Det är viktigt att sjuksköterskan har ett holistiskt perspektiv på 

människan för att genom detta kunna tillfredsställa samtliga psykiska, fysiska och 

andliga behov (Eriksson, 2004). Sjuksköterskan bör anpassa sitt bemötande utifrån det 

som anhöriga uttrycker i den aktuella situationen, och försöka förstå vad som orsakar 

känslorna. Stöd i form av närvaro och ögonkontakt kan vara tillräckliga för att få den 

anhöriga att känna sig sedd och bekräftad för sina upplevelser. I föreliggande studie 

framkommer det att anhöriga känner framtidsoro. Dels handlar det om oron för vad som 

kommer att hända den sjuke familjemedlemmen och dels om hur anhörigas egen 

framtid kommer att se ut. Vilket även bekräftas i en studie av McNeil et al., (2009) där 

de flesta av de anhöriga var oroade och stressade över hur framtiden skulle te sig.  

Dahlberg och Segesten(2010) menar att en växande oro för framtiden kan ta över 

individens upplevelse av nuet och på så sätt påverka livsvärlden. Nuet kan exempelvis 

kännas meningslöst och därmed upplevas på annat sätt än om det hade funnits en 

mening och ett sammanhang.  Sjuksköterskans roll i det fallet är att hjälpa anhörige 

bearbeta och hantera sina känslor (Dahlberg & Segesten, 2010).   

I resultatet framkommer även de positiva aspekterna med anhörigas upplevelse som 

vårdare. Att visa mer tålamod samt medvetenhet om sjukdomen underlättar för att 

hantera svåra situationer. Dahlberg och Segesten (2010) skriver att de vardagliga 

erfarenheterna är en del av livsvärlden som hjälper personen att bl. a. förstå innebörden 

av vårdandet. Utifrån detta kan det dras slutsatsen att anhöriga utvecklar sin förståelse 
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för demenssjukdomen ju mer erfarenhet de får av den. På så sätt förbättras även 

egenskaperna som vårdare.  

     7.2 Metoddiskussion 

Studiens syfte var att skapa djupare förståelse kring anhörigas upplevelse av att vårda en 

familjemedlem med demenssjukdom i hemmet. Under sökningsprocessen kom det fram 

att anhörigperspektivet inom vården var ett väl beforskat ämnesområde. Med tanke på 

detta så är det viktigt att poängtera att studien inte granskar alla aspekter av ämnet, utan 

fokuserar på forskning som stämmer överens med studiens syfte.  

De sökta artiklarna var som äldst fem år gamla då författarna ville belysa den senaste 

forskningen inom området. Samtliga artiklar i litteraturstudien utgick ifrån kvalitativa 

metoder. Friberg (2012) skriver att den kvalitativa metoden avser att få en ökad insikt i 

personens subjektiva upplevelser, vilket ingick även i studiens syfte. Denna begränsning 

kan ha gjort att intressanta upptäckter från kvantitativa artiklar inom ämnesområdet har 

missats. Författarna granskade de valda artiklarna utifrån kvalitetskriterierna för 

kvalitativ forskning: trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet. 

Kvalitetsgranskningsmallen av Friberg (2012) användes, där 8 av 14 frågor 

modifierades till slutna frågor. Mallen fick poängsättningssystem med ja och nej svar 

för att lättare kunna sammanfatta bedömningen av artiklarnas kvalité. Maxpoängen var 

14 poäng då frågorna var sammanlagt 14 stycken. Poängsystemetet delades in i tre 

poängskategorier efter kvalitetsnivåerna hög, medel och låg. Svagheten med 

modifieringen av granskningsmallen kan ha varit att artiklarnas kvalitetsbedömning 

påverkats. Resultatet kan ha vinklats efter författarnas åsikt. Styrkan med modifieringen 

kan ha varit att granskningsmallen har blivit mer anpassad till studien.  Författarna har 

varit medvetna om dessa styrkor och svagheter och tänkt på att ha en objektiv syn under 

granskningsprocessen. Författarna vill tro att den objektiva synen har hjälpt dem att inte 

förvränga artiklarnas vetenskapliga värde. Tio av de elva artiklarna som hittades och 

ingick i analysen var av hög kvalité och motsvarade studiens syfte. En artikel bedömdes 

vara av medel kvalité.   

Författarna utgick ifrån studiens syfte när de valde att analysera artiklarna enligt 

Forsberg och Wengströms (2013) innehållsanalys. Denna typ av analys innebär att 

artiklarnas resultatdel delas upp i delar för att sedan bli sammanfattade till en ny helhet. 

Analysprocessen var mest tidskrävande av alla delar i studien. Författarna läste och 
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analyserade resultatet av varje artikel självständigt för att sedan diskutera analyserna 

tillsammans. Detta tillvägagångsätt kallas för triangulering, vilket enligt Forsberg och 

Wengström (2013) stärker trovärdigheten i en studie. En annan åtgärd som ökade 

trovärdigheten var att författarna var medvetna om till vilken grad förförståelsen 

påverkade analysen. Forsberg och Wengström (2013) menar att tolkning inom kvalitativ 

data sker beroende på vilket perspektiv individen själv har inom ämnet. Båda författarna 

har personlig erfarenhet av anhöriga till demenssjuka, som gör att det finns 

bakomliggande uppfattningar om anhörigperspektivet. Dessa uppfattningar är något 

författarna har försökt vara medvetna om och lägga åt sidan under analysprocessen. En 

utmaning som författarna har kämpat med var att minska koderna till kategorier, då 

resultatet från artiklarna gick in i vartannat. Eftersom det handlar om ett sådant brett 

fenomen som människors upplevelser kan det ändå hänt att vissa koder kan ha passat in 

under flera kategorier. I slutändan fick analysarbetet fram nya tankegångar och 

perspektiv hos författarna som inspirerade uppbyggnaden av resultatet.  Författarna har 

läst grundmaterialet i artiklarna enskilt och sedan diskuterat de egna åsikterna med 

varandra. Dessa diskussioner har gjort att varje författare har fått argumentera för sina 

åsikter, vilket anses som stärkande för pålitligheten i studien.  

Studiens artiklar kommer ifrån olika världsdelar så som Australien, Nordamerika samt 

länder i Europa. Geografiska skillnaderna hos de valda artiklarna kan vara till en fördel 

när det gäller studiens överförbarhet då resultatet kan föras över till flera olika kulturer 

(Forsberg & Wengström, 2013). En annan faktor som gynnar överförbarheten är att 

studierna har blandade åldersgrupper, kön samt granskar olika utvecklingsfaser av 

sjukdomen. Denna litteraturstudie kan användas inom hälso-och sjukvården som stöd 

för vårdpersonal men främst sjuksköterskor samt anhöriga som lever med en 

familjemedlem med demenssjukdom. Resultatet ger djupare förståelse för hur anhöriga 

upplever vårdandet av en familjemedlem med demenssjukdom i hemmet. Hos de flesta 

studier som hittades fick anhöriga ganska litet stöd ifrån samhället. För att utveckla 

samhällets förståelse och acceptans för anhörigas situation, anser författarna, att det är 

nödvändigt med fortsatt vidare forskning kring ämnet. Forskning från flera länder och 

världsdelar kan bidra till ökade internationella riktlinjer om hjälpinsatser för anhöriga.   

8. SLUTSATS 

Resultatet beskriver anhörigas upplevelser av att vårda en familjemedlem hemma. Att 

vara anhörig till en person med demenssjukdom väcker känslor som ensamhet, oro, 
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skuld men även välbefinnande av att kunna hjälpa sin familjemedlem. Uppfattningen 

om förändrad identitet samt förändrad relation till den demenssjuke personen 

framträder. Resultatet ger bredare förståelse avseende anhörigas behov av stöd från 

vänner och släkt samt sjukvård. I och med att varje persons livsvärld upplevs som 

individuell, är denna studie inte tillräcklig i sig för att ge en helhetsbild över alla 

anhörigas upplevelser. Författarna anser att det krävs fortsatt forskning inom ämnet. 

Vårdpersonal bör kunna uppmärksamma anhörigas behov av stöd och hjälp.  Stöd i 

form av hälsofrämjande samtal kan hjälpa mot en del av de negativa upplevelserna. 

Familjesamtal med sjuksköterskan kan bidra till ökad öppenhet samt närhet inom 

familjen. Anhöriga har en central roll i vardagen av personer med demenssjukdom som 

bor hemma och vårdpersonal bör kunna arbeta tillsammans med anhöriga med syfte att 

ge en god omvårdnad.   
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Bilagor 

Bilaga 1. Artikelsökning i Cinahl 

Nr Sökord Antal träffar Antal lästa 

titlar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal valda fulltext 

S1 Dementia 1738 0 0  

S2 Caregivers 1706 0 0  

S3 Experciences 11521 0 0  

S4 Homenursing 171 0 0  

 S1 AND S2 AND S3  34 34 12 4 

 S1 AND S2 AND S4 18 18 8 2 
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Bilaga 2. Artikelsökning i PubMed 

 

Nr Sökord Antal träffar Antal lästa 

titlar 

 

 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal valda fulltext 

S1 Dementia/ nursing 709 0  0  

S2 Home nursing/ 

psychology 
121 0  0  

S3 Caregivers/ 

psychology 

2822 0  0  

 S1 AND S3 257 257  29 2 

 S2 AND S3 96 96  41 2 

 S1 AND S2 18 18  14 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

- 27 - 
 

 

 

 
Bilaga 3. Modifierad granskningsmall för kvalitativa artiklar (Friberg, 2012) 

Nr  Frågor JA  

(1 poäng) 

NEJ  

( 0 

poäng) 

1  Finns det ett tydligt problem formulerat?   

2  Finns det teoretiska utgångspunkter beskrivna?   

3  Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning 

beskriven? 

  

4  Är syftet klart formulerat?   

5  Finns det en beskriven metod?   

6  Har undersökningspersonerna beskrivits?   

7  Har data analyserats?   

8  Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop?   

9  Är resultatet beskrivet?   

10  Har författarna tolkat resultatet?   

11  Förs det fram några argument?   

12  Finns det etiska resonemang?   

13  Finns det en metoddiskussion?   

14  Finns det en återkoppling till teoretiska antaganden?   

 

Max antal poäng 14.  

Hög kvalitet: 14-10 p; Medel kvalitet: 9-5 p; Låg kvalitet: 5-0 p. 

 



  
 

 
 

Bilaga 4. Artikelmatris 

 

        

Nr. Författare/ årtal/ 

land 

Titel/ Tidskrift Syfte Metod/ Urval Resultat Kvalitet 

 

1. 

O'Shaughnessy, M., 

Lee, K. & Lintern, 

T. 

 

2010  

 

 

United Kingdom 

Changes in the couple 

relationship in dementia 

care: Spouse carers 

experiences 

 

 

 

 

Dementia 

Att undersöka makars 

upplevelse av 

demenssjukdomens 

effekter på 

parförhållandet samt 

meningen som de ger 

till dessa upplevelser 

Tolkning via 

fenomenologisk 

analys (ITA).  

 

Individuella 

semistrukturerade 

intervjuer 

 

7 deltagare varav 5 är 

kvinnor och 2 är män 

 
 

Resultat indelas i 4 

teman: Närhet samt 

isolering; Trycket att 

tillgodose de egna 

behoven samt behoven av 

maken med 

demenssjukdom; Att veta 

samt inte veta om 

framtiden; Sökande av 

kontroll via 

känslomässiga och 

praktiska 

hanteringsstrategier 

Hög 

 

2. 

Netto, R.N., Goh, 

Yen J. & Philip, 

Y.L.K. 

 

 

2009  

 

 

Singapore 

Growing and gaining 

trough caring for a 

loved one with 

dementia 

 

 

Dementia 

Att undersöka de 

positiva aspekterna 

som upplevs av 

anhöriga som vårdar 

en person med 

demenssjukdom 

Grounded theory (GT)  

 

Individuella 

semistrukturerade 

intervjuer 

 

12 deltagare varav 10 

är kvinnor och 2 är 

män. 
 

Resultat indelas i 3 

teman: Personlig 

utveckling, Vinster i 

relationen, Högre nivåer 

av vinster. 

 

 

Hög 

http://dem.sagepub.com/search?author1=Margaret+O%27Shaughnessy&sortspec=date&submit=Submit
http://dem.sagepub.com/search?author1=Kristina+Lee&sortspec=date&submit=Submit
http://dem.sagepub.com/search?author1=Tracey+Lintern&sortspec=date&submit=Submit


  
 

 
 

Nr. Författare/ årtal/ 

land 

Titel/ Tidskrift Syfte Metod/Urval Resultat Kvalitet 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

Knutsen, H. & 

Råholm, M.  

2009 

 

Norge 

The Dialectic 

Movement Between 

Suffering and 

Reconciliation: Male 

Caregivers’ Experience 

of Caring for Their 

Wives Suffering from 

Dementia  

International Journal 

for Human Caring 

 

Att få förståelse för 

makars vårdande 

upplevelse av sina 

fruar med 

demenssjukdom  

Fenomenologisk 

studie  

 

Individuella intervjuer   

9 deltagare  

 

Resultat indelas i 3 

teman: Lidande och sorg, 

Lidande relaterad till 

ensamhet, Försoning 

genom kärlek och 

gemenskap. 

  Det visas att anhöriga 

upplever en daglig kamp 

mellan sorg och 

ensamhet samt känsla av 

gottgörelse via 

gemenskap.  

 

Hög 

 

4. 

Benedetti, R., 

Cohen, L. & Taylor, 

M.  

 

2013  

 

 

 

Australia 

“There's really no other 

option”: Italian 

Australians’ 

Experiences of Caring 

for a Family Member 

With Dementia 

Journal of Women and 

Aging 

Att utforska anhörigas 

upplevelser som 

vårdare av en 

familjemedlem med 

demenssjukdom 

Kvalitativ 

fenomenologisk 

design 
 

 

Semistrukturerade 

intervjuer med öppna 

frågor 
 

 

9 deltagare varav 7 är 

döttrar, 1 är make och 

1 är hustru  

 

 

Resultat indelas i 3 

teman: Ansvarstagande 

samt kulturella 

förväntningar, Olika 

effekter av 

omsorgsarbetet,  

Anhörigas erfarenhet av 

stöd från omgivning. 

 

Det visas att den 

kulturella bakgrunden av 

anhöriga påverkar 

möjligheten att söka stöd 

och hjälp från 

vårdpersonal.   

Hög 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Benedetti%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23488649
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cohen%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23488649
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Taylor%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23488649
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Taylor%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23488649


  
 

 
 

Nr. Författare/ årtal/ 

land 

Titel/ Tidskrift Syfte Metod/Urval Resultat Kvalitet 

 

5. 

Shim, B., Barroso, J. 

& Davis, L.L.  

 

 

 

2012 

 

 

 

 

 

USA 

A comparative 

qualitative analysis of 

stories of spousal 

caregivers of people 

with dementia: 

Negative, ambivalent, 

and positive 

experiences 

 

International Journal of 

Nursing Studies 

 

Att utforska till vilken 

grad upplevelser av 

makar som vårdar 

personer med 

demenssjukdom 

skiljer sig åt.  

Studien är sekundär 

analys av 57 

intervjuer som baseras 

på en tidigare gjord 

experimentell studie  

 

 

21 deltagare varav 16 

är kvinnor och 5 är 

män  

 

Manifest och latent 

innehållsanalys 

Resultat indelas i 3 

teman: Negativ grupp av 

anhöriga, Ambivalent 

grupp, Positiv grupp av 

anhöriga.  

 

Positiva gruppen visar 

mer medkänsla, empati 

samt kärlek gentemot sin 

make. Negativa gruppen 

har hög känsla av börda, 

då de ställer sina egna 

behov i centrum. 

Ambivalenta gruppen har 

blandade känslor samt 

har svårt att acceptera 

den nya situationen.  

Hög 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed?term=Shim%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21944564
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed?term=Barroso%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21944564
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed?term=Davis%20LL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21944564


  
 

 
 

Nr Författare/ årtal/ 

land 

Titel/ Tidskrift Syfte Metod/Urval Resultat Kvalitet          

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flynn, R. & Mulcahy, 

H.  

2013 

 

Irland 

Early-onset dementia: the 

impact on family care-

givers 

 

 

British Journal of 

Community Nursing 

 

Att undersöka anhörigas 

perspektiv på vårdande 

av en familjemedlem 

som är i de tidiga 

stadierna av 

demenssjukdom 

Deskriptiv kvalitativ 

studie 

 

 

Semistrukturerade, 

personliga intervjuer 

 

 

 

7 deltagare varav 5 är 

män och 2 är kvinnor 

Resultat indelas i 4 teman:  

Diagnostiseringsproblem,  

Konsekvenser av vårdande 

rollen för anhöriga, 

Förändringar i relationen, 

Brist på resurser och stöd. 

 

Det identifierades fysiska, 

sociala, emotionella samt 

ekonomiska verkningar 

från att vårda en person 

med demenssjukdom. 

Hög  

  



  
 

 
 

Nr. Författare/ årtal/ 

land 

Titel/ Tidskrift Syfte Metod/Urval Resultat Kvalitet          

  

   7. 

Navab, E., 

Negarandeh, R. & 

Peyrovi, H. 

 

2012 

 

 

Iran 

Lived experiences of 

Iranian family member 

caregivers of person with 

Alzheimer´s disease: 

caring as ´captured in the 

whirlpool of time´. 

 

 

Journal of clinical 

nursing 

Att förstå vårdande 

upplevelsen av anhöriga 

till personer med 

Alzheimers sjukdom.  

Kvalitativ studie med 

hermeneutisk 

fenomenologi som 

design 
 

 

Semistrukturerade 

enskilda intervjuer 
 

 

8 deltagare 

Resultat har en huvudtema 

Fångad i tidens flöde, med 

2 subteman: Reminisens av 

det förflutna, Rädsla för 

framtiden. 

 

Anhöriga plågas av tidigare 

minnen med den sjuke 

familjemedlemmen samt 

känner rädsla inför 

framtiden. 

 

Hög          

   

   8. 

Nichols, K.R., Fam, 

D., Cook, C., Pearce, 

M., Elliot, G., Baago, 

S., Rockwood, K. & 

Chow, T.W.  

 

 

2013 

 

 

Kanada 

When dementia is in the 

house: needs assessment 

survey for young 

caregivers.  

 

 

 

 

 

The Canadian journal of 

neurological sciences 

 

 

 

Att undersöka behoven 

och upplevelserna av 

unga vårdare av 

personer med frontal 

demens 

Deskriptiv kvalitativ 

studie 

 

 

Semistrukturerade 

intervjuer med 2 

fokusgrupper 

 

 

 

 

14 deltagare mellan 11-

18 år 

Resultat indelas i 7 teman: 

Emotionell påverkan av att 

leva med en person som 

har frontal demens, 

Omvårdnad, 

Hanteringsförmåga, 

Symptom, Diagnos, 

Relationer samt Stöd. 

 

Generellt upplevdes 

vårdandet som positivt men 

under flertalstillfälle 

identifierade anhöriga 

behovet av hjälp ifrån 

vårdpersonal.   

 Hög           

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed?term=Navab%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22289075
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed?term=Negarandeh%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22289075
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed?term=Peyrovi%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22289075
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed?term=Nichols%20KR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23250123
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed?term=Fam%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23250123
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed?term=Fam%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23250123
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed?term=Cook%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23250123
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed?term=Pearce%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23250123
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed?term=Pearce%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23250123
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed?term=Elliot%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23250123
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed?term=Baago%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23250123
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed?term=Baago%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23250123
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed?term=Rockwood%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23250123
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed?term=Chow%20TW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23250123


  
 

 
 

Nr Författare/ årtal/ 

land 

Titel/ Tidskrift Syfte Metod/Urval Resultat Kvalitet          

   

   9. 

Vellone, E., Piras, G., 

Venturini, G., Alvaro, 

R. & Cohen, M.Z. 

 

 

2012  

 

 

 

Italien 

The experience of quality 

of life for caregivers of 

people with Alzheimer´s 

disease living in Sardinia, 

Italy. 

 

Journal of Transcultural 

Nursing 

 
 

Att utforska upplevelsen 

av livskvalitet hos 

anhöriga av personer 

med Alzheimers 

sjukdom samt identifiera 

faktorer som påverkar 

deras livskvalitet.  

Kvalitativ studie med 

fenomenologisk design  

 

 

Individuella intervjuer 

med 3 centrala frågor 

 

 

 

41 deltagare varav 35 är 

kvinnor och 6 är män 

Resultat indelas i 5 teman: 

Främja samarbete och 

gemenskap inom familjen, 

Frihet/Självständighet, Att 

ha tid för sig själv, Stillhet/ 

ro, Välmående/ hälsa. 

 

Anhöriga identifierade 

faktorer som 

försämrade/förbättrade 

deras livskvalité.  

Förbättrande faktorer blev 

stöd och hjälp ifrån familj 

och sociala omgivningen. 

Försämrande faktorer blev 

rädslan för framtiden, brist 

på egen tid samt ständiga 

vårdarbetet.  

  Hög            

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Vellone%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21807960
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Piras%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21807960
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Venturini%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21807960
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Alvaro%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21807960
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Alvaro%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21807960
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cohen%20MZ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21807960
http://europepmc.org/search;jsessionid=Z8ZelLdvOdfMhskv0wQn.3?page=1&query=JOURNAL:%22J+Transcult+Nurs%22
http://europepmc.org/search;jsessionid=Z8ZelLdvOdfMhskv0wQn.3?page=1&query=JOURNAL:%22J+Transcult+Nurs%22


  
 

 
 

Nr Författare/ årtal/ 

land 
Titel/ Tidskrift Syfte Metod/Urval Resultat Kvalitet 

  

10. 

 

 

 

 

Ducharme, F., 

Kergoat, M.J., 

Antoine, P., Pasquier, 

F. & Coulombe, R. 

 

 

2012 

 

 

 

 

Kanada 

The unique experience 

of spouses in early- 

onset dementia. 

 

 

American journal of 

Alzheimer´s disease and 

other dementias 

 

Att undersöka de 

upplevelserna av 

anhöriga som vårdar en 

person som är i de 

tidiga stadierna av 

demenssjukdom 

 

Kvalitativ studie med 

fenomenologisk design 

 

Semistrukturerade, 

individuella intervjuer 

 

12 deltagare varav 8 är 

kvinnor och 4 är män 

 

 

Resultat indelas i 6 teman: 

Svårigheter att hantera 

beteendemässiga och 

psykologiska symptom 

hos livspartner, Längtan 

efter diagnossättning, 

Förnekande av diagnos, 

Sorg över förlust av sin 

livspartner och gamla 

livet, Svårigheter att 

hantera den oväntade nya 

rollen som vårdare, 

Svårigheter att planera för 

framtiden. 

 

 

Medel 

 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed?term=Ducharme%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23823140
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed?term=Kergoat%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23823140
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed?term=Antoine%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23823140
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed?term=Pasquier%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23823140
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed?term=Pasquier%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23823140
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed?term=Coulombe%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23823140


  
 

 
 

 
Nr Författare/ årtal/ 

land 
Titel/ Tidskrift Syfte Metod/Urval Resultat Kvalitet 

 

11. 

Simpson, C.  
& Acton, G. 

 
 
 

2013 

 

 

 

 

USA 

Emotion work in family 

caregiving for persons 

with dementia 

 

Att undersöka samt 

identifiera det 

känslomässiga arbetet 

i samband med 

omvårdnad av 

personer med 

demenssjukdom. 

 

Studien är sekundär 

analys av 12 intervjuer 

som baseras på två 

tidigare gjorda studier 

 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

 

 

12 deltagare varav 8 

är kvinnor och 4 är 

män.  

 

Resultat indelas i 4 

teman:  

– att hantera känslor 

– att väga in olika 

alternativ 

– att anta rollen av 

förälder 

– att säkerställa 

emotionell välbefinnande 

 

Anhöriga försöker 

anpassa sig till den nya 

rollen som vårdgivare 

genom att bl.a. dölja sina 

riktiga känslor av 

disharmoni. 

Hög  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Simpson%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23301570
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Acton%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23301570

