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Abstrakt 
Bakgrund: Att vårda en familjemedlem i hemmet påverkar sannolikt anhörigvårdaren 

både emotionellt och socialt (Andrén & Elmståhl, 2008). Familjefokuserad omvårdnad 

är en teori som belyser betydelsen av att uppmärksamma hur en familj påverkas när 

någon drabbas av sjukdom (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012). 

Syfte: Belysa upplevelser av att vara anhörigvårdare till en person med demenssjukdom 

som bor hemma. 

Metod: En systematisk litteraturstudie där vetenskapliga artiklar eftersöktes i 

databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo. Söktermer som användes i samtliga 

databaser var ”caregiver”, ”dementia” och ”experience”. De artiklar som vara relevanta 

utefter litteraturstudiens syfte granskandes efter granskningsmall. Nio artiklar uppnådde 

hög- eller medel kvalité och ingår i studiens resultat. 

Resultat: Efter analys av data skapades tre teman. Dessa var “rollen som anhörig”, 

“acceptans” och “förlust”, vardera tema har  två underliggande kategorier. Resultatet 

från denna studie visar att anhörigvårdares upplevelser av att hantera, reagera och 

acceptera vårdandet är en utmaning som upplevs olika.  Vårdandet är ett åtagande som 

upplevs som meningsfullt men kräver även mycket tid och energi.  

Slutsatser: Anhörigvårdares upplevelser är inte konstant, utan förändras utefter 

sjukdomens förlopp och den anhörigas välmående. Vårdandet kan upplevas som ensamt 

och utmanande, därför har sjuksköterskor ett ansvar över att underlätta samt 

uppmärksamma anhörigvårdares vårdsituation. För att underlätta bör sjuksköterskan 

intressera sig och uppmuntra över anhörigvårdarens upplevelser. 

 

 

 

Nyckelord 
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1. Introduktion 

Gustafson och Hagberg (2012) beskriver hur anhörigvårdare till personer med 

demenssjukdom ofta hamnar i skymundan av det mörka moln som demenssjukdom 

bidrar till. Det mörka molnet lägger sig som en täckmantel över familjens tillvaro och 

sjukdomen bär med sig utmaningar som kan upplevas som svårbemästrade. 

 

Yrket som sjuksköterska innebär sannolikt inte enbart möten med patienter, utan även 

möten med anhöriga som tar ansvar för att vårda en person med demenssjukdom som 

bor i hemmet.  Med hänvisning till egna erfarenheter efter arbetat med personer med 

demenssjukdom, hamnar anhörigvårdares upplevelser i vissa situationer i skymundan av 

den sjukas behov. Därför är det viktigt att belysa anhörigvårdares upplevelser av att 

vårda en person med demenssjukdom. 

 

2. Bakgrund 

Allt fler av världens befolkning kommer att drabbas av demenssjukdom. Enligt World 

Health Organization (WHO) beräknades det år 2010 att cirka: 35,6 miljoner av världens 

befolkning diagnostiserats med en demenssjukdom (WHO, 2012). Enligt 

Socialstyrelsens (SoS) beräkningar antas 158 000 individer i Sverige lida av sjukdomen 

(SoS, 2014). Demens drabbar ofta äldre individer och påverkar intellektuella funktioner, 

logiskt tänkande samt bidrar till emotionell instabilitet och minnesstörningar 

(Lännergren, Westerblad, Ulfendahl & Lundeberg, 2012). 

 

2.1 Olika typer av demenssjukdomar 

Basun, Skog, Wahlund och Wijk (2013) beskriver att efter 65-års ålder fördubblas 

risken var femte år att insjukna i någon typ av demenssjukdom. Demens är inte en 

sjukdom som orsakats av naturligt åldrande, utan det finns en bakomliggande orsak till 

sjukdomstillståndet. Demens indelas i klassificeringsgrupper så som Alzheimers, 

vaskulär demens, frontotemporal demens och sekundär demens. Dessa tillstånd har 

olika patologiska förändringar, vilket innebär att individens tillstånd ter sig olika 

beroende på vilken demenssjukdom som drabbat dem. Alzheimers är det mest 

förekommande patologiska tillståndet och utgör cirka 60 % av de som insjuknat. Vid 

Alzheimers är sjukdomsförloppet smygande och ett tidigt symtom är att det episodiska 

minnet försämras. Individen har svårigheter med initiativförmåga, språk, planering samt 
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kan drabbas av okoordinerade muskelrörelser. Den patologiska processen kännetecknas 

av proteininlagringar i hjärnan samt hjärnatrofi. Vaskulär demens orsakas av små 

förändringar i hjärnans blodkärl, det sker således små hjärninfarkter som påverkar 

individens kognitiva förmåga. Det kan yttra sig i att individen får svårigheter med tal, 

gång samt urinavgång. Vid frontotemporal demens sker en neurodegenerativ process i 

hjärnans främre del, vilket leder till nervcellsdöd. Denna patologiska process påverkar 

individens sociala kompetens, exekutiva förmåga samt leder till språkstörning. Enligt 

Lännergren et al. (2012)  orsakas sekundär demens av en kroppslig sjukdom eller ett 

bristtillstånd, tillexempel alkoholintag, hjärntumör eller B12-brist. 

 

2.2 Definition 

2.1.1 Anhörigvårdare och närstående 

Den som är närstående är den individ som är i behov av och tar emot vård i form av 

hjälp och stöd från en anhörig (Nationell kompetenscentrum anhöriga, Nka, 2013). 

Enligt Socialstyrelsen är en anhörigvårdare en individ som tar hand om en närstående 

person som drabbats av sjukdom eller som har någon typ av funktionsnedsättning (SoS, 

2015).  Den som är anhörigvårdare har oftast en nära relation till den som är sjuk och är 

beroende av hjälp och stöd. En anhörigvårdare kan vara en person som tar hand om sin 

sjuka livspartner, en nära vän samt en dotter eller en son. Den omsorg som 

anhörigvårdaren bistår med består av både praktiska sysslor likväl som av personlig 

omsorg eller tillsyn. Det kan till exempel innebära att individen ger stöd vid personlig 

hygien, medicinering, inköp av mat, betalning av räkningar, transporter, skötsel av 

hushåll, kontakt med myndigheter samt ger känslomässigt stöd (Nka, 2013). 

 

2.3 Anhörigvårdares erfarenheter 

Hemmet är en bekant miljö och en stor del av personer som drabbats av 

demenssjukdom trivs med att få vård i det egna hemmet. Det blir möjligt då vården 

ombesörjs med hjälp av anhöriga och med stöd av omsorgspersonal (Ruth & Eloniemi, 

1991). Demenssjukdomar är i de flesta fall långsamt framskridande, vilket var en orsak 

till varför anhöriga tog på sig ansvaret att vårda (WHO, 2012).  Att vårda en 

familjemedlem i hemmet, påverkade sannolikt anhörigvårdaren såväl emotionellt som 

socialt (Andrén & Elmståhl, 2008). Men det är betydelsefullt att beakta individens unika 
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erfarenheter, då det är en subjektiv upplevelse att successivt förlora den person man 

tidigare delat livets bekymmer och glädje med (Gustafson & Hagberg, 2012).  

 

2.4 Sjuksköterskans möjlighet att medverka i vårdandet 

Allt fler svenska anhöriga tar på sig ansvaret av att ta hand om sin sjuka familjemedlem. 

Vårdandet kan vara en omfattande upplevelse av både negativa och positiva 

erfarenheter. För att den som är anhörig och vårdar ska ha ork till att fortsätta vårda 

behövde hen bevara sin egen hälsa (Erlingsson, 2012). Enligt SoS (2005) 

kompetensbeskrivning ska sjuksköterskan ha förmåga att undervisa och stödja 

anhörigvårdare, både individuellt och i grupp. Det av anledning för att motverka ohälsa. 

Sjuksköterskan ska även ha förmåga att genomföra dialog på ett respektfullt, lyhört och 

empatiskt sätt. Det bidrar till att anhörigvårdare blir delaktiga och att sjuksköterskan kan 

ge stöd, information och vägledning. Sjuksköterskan ska ha förmåga att vara 

uppmärksam på både patienters och anhörigvårdares behov även om de inte aktivt 

uttryckt behov av vägledning och stöd (ibid). 

 

3. Teoretiskt ramverk 

Demenssjukdomar benämns ofta som den anhörigas sjukdom (Alzheimerfonden, 2014 ) 

Enligt Benzein, Hagberg och Saveman (2012) finns det behov av att upprätthålla stöd 

för de anhörigvårdare som engagerar sig i sin närståendes vård. Litteraturstudiens 

teoretiska ramverk fokuserar på familjefokuserad omvårdnad för att uppmärksamma hur 

sjuksköterskan ska kunna tillgodo se anhörigvårdarens behov av stöd.  

 

3.1 Familjefokuserad omvårdnad 

När någon drabbas av sjukdom är det inte bara personen som är sjuk som påverkas. 

Patienten befinner sig ofta i ett sammanhang av andra människor som står personen 

nära.  Begreppet familj utgörs av en självvald grupp individer som tillsammans har en 

nära relation och ett emotionellt band. Det innebär att familjemedlemmar kan aktivt 

väljas bort eller ingå i det som definieras som en familj. En familj behöver alltså inte 

inom traditionens ramar bestå av en mamma, pappa och barn. Familjen kan beskrivas 

som ett system som består utav flera delar som tillsammans utgör en helhet. När en 

person inom familjen drabbas av sjukdom påverkas ofta hela systemet (Benzein et al., 

2012). Familjens system består av en helhet där små störningar kan leda till att systemet 
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hamnar i obalans. Denna obalans kan i sin tur leda till att misstag genomförs och att 

osäkerhet inom familjen uppstår. 

 

I de situationer sjuksköterskan befinner sig i ett sammanhang där familjens olika delar 

är i behov av stöd, behöver hen tillgodose samtligas behov och inte ta någons parti. Då 

är det betydelsefullt att utgå från individens subjektiva upplevelse då systemet består av 

individer med olika förutsättningar och behov (Öquist, 2008).  Inom familjefokuserad 

omvårdnad är en av utgångspunkterna att varje enskild familjemedlem är unik. Det 

innebär att varje individ bör bemötas utefter sina egna behov och förutsättningar. 

Sjuksköterskan bör då vara lyhörd och ta tillvara på de subjektiva upplevelser som 

anhörigvårdaren delar med sig av. Sjuksköterskans engagemang kan bidra till att 

anhörigvårdgivaren känner förtroende och vill dela med sig av erfarenheter och aktuella 

upplevelser (Gustafson & Hagberg, 2012). En familj måste få feedback för att deras 

system ska utvecklas, då krävs att familjen öppnar sig för omvärlden och att andra 

system är beredda att lämna ifrån sig något av sig själva.  Cirkulära frågor kan ge 

information om familjens kärnproblematik, dessa frågor kan leda till individuell 

tankeverksamhet och ge svar och lösningar på frågeställningar eventuell problematik 

(Öquist, 2008).  

 

4. Problemformulering 

Allt fler av världens befolkning kommer att drabbas av demenssjukdom. Det innebär 

även att fler anhöriga involveras i den vård som personenen med demenssjukdom är i 

behov av. I många sammanhang har anhörigvårdaren och personen med 

demenssjukdom en nära relation och spenderar mycket tid i sällskap med varandra. 

 Därför är det betydelsefullt att anhörigvårdaren upplever ett gott välmående i samband 

med vårdandet då det upptar en stor del av dennes liv. Denna studie syftar till att belysa 

upplevelser av att vara anhörigvårdare till en person med en demenssjukdom. Genom att 

belysa anhörigvårdares upplevelser av att vårda en person med demenssjukdom som bor 

i hemmet, kan studien ytterligare öka sjuksköterskors kunskap, förståelse och 

kompetens i ämnet. På så vis kan sjuksköterskan bättre fungera som stöd och hjälp till 

anhörigvårdare. 

 

5. Syfte 
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Syftet med den systematiska litteraturstudien var att belysa upplevelser av att vara 

anhörigvårdare till en person med demenssjukdom som bor hemma. 

 

6. Metod 

Metoden som användes var en systematisk litteraturstudie. Enligt Forsberg och 

Wengström (2013) grundar sig den systematiska litteraturstudien på en tydlig 

formulerad fråga, följt av en systematisk identifiering av relevant forskning. Resultatet 

av en systematisk litteraturstudie kan utgöra en viktig del i utförandet av evidensbaserad 

omvårdnad i den kliniska verksamheten. 

 

6.1 Inklusion- och exklusionskriterier 

För att svara på studiens syfte skulle samtliga artiklars resultat omfatta upplevelser av 

att vara anhörigvårdare till en person med demenssjukdom. Ytterligare 

inklusionskriterier var att personen med demenssjukdom skulle bo i hemmet, artiklarna 

skulle vara peer-revewied samt skrivna på engelska och publicerats mellan år 2010-

2015. Enligt Kristensson (2014) är det betydelsefullt att genomföra en sökning som 

resulterar i uppdaterad forskning. För att få den forskningen som var mest aktuell, 

avgränsades sökningarna till artiklar som publicerats de senaste fem åren. 

 

Exklusionskriterier var att personen inte skulle befinna sig i livets slutskede. Enligt 

Socialstyrelsen är vård i livets slutskede den vård personen tar emot under sin sista tid i 

livet, då vårdandet går ut på att lindra lidande och främja hälsa (SoS, 2011). 

 

6.2 Sökningsutförande 

Kristensson (2014) beskriver betydelsen av att utforma en bra sökstrategi. Under 

sökningsutförandet ska sökord, avgränsningar och sökvägar identifieras. Det kan 

genomföras preliminära sökningar som revideras ett flertal gånger innan de slutgiltiga 

sökningarna äger rum. Han beskriver betydelsen av att dokumentera sökningsutförandet 

noggrant då det ska redovisas i litteraturstudien. 

 

Under sökprocessen kontaktades en bibliotekarie för att få inspiration om relevanta 

sökord. I det här skedet hade litteraturstudien ett annat syfte, vilket redigerades på grund 

av att det inte fanns tillräckligt med data.  Enligt Forsberg och Wengström (2013) 
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behövs det ett tillräckligt underlag med studier för att kunna utföra bedömningar och 

slutsatser. De belyser även betydelsen av att ta hjälp av en bibliotekarie som besitter 

kunskap om de olika databasernas struktur. 

 

I det inledande skedet av sökningsförförandet genomfördes flera manuella, preliminär 

sökningar. De manuella sökningarna utfördes genom att ta del av litteratur och 

tidskrifters referenslistor. De manuella och preliminära sökningarna gav information om 

tillgänglig data inom litteraturstudiens syfte. Relevanta söktermer utifrån studiens syfte 

diskuterades och valdes ut. Exempel på söktermer var ”demens”, ”anhörig”, 

”vårdgivare” och ”upplevelse”. I uppslagsverket svensk MeSH fann vi ämnesord som; 

”demens”, ”anhörig” och ”vårdgivare” som översattes till engelska. Med dessa 

ämnesord genomfördes preliminära sökningar som utfördes i databaserna Cinahl och 

PsycInfo. 

 

I databaserna används ämnesord, dessa kan vara olika i varje databas (Kristensson, 

2014). I de preliminära sökningarna användes både fritextsökning och ämnesord från 

Chinal headings och Thesaurus. För att skapa en uppfattning om sökningarnas innehåll 

lästes titlar och abstract som var relevant utifrån studiens syfte. 

 

För att hitta de ämnesord som var mest lämplig för varje databas användes ämnesguider 

som tillhörde respektive databas. I PubMed användes MeSh database, i PsycInfo 

användes Thesaurus och i Cinahl användes Cinahl Headings och Suggest Subject 

Terms.  Efter de preliminära sökningarna korrigerades och fastslogs vilka ämnesord 

som skulle ingå i de slutliga litteratursökningarna. 

 

Booleska söktermer innebär att det används exempelvis ”AND” och/eller ”OR” i en 

sökning. Det görs för att kombinera flera söktermer samt för att få närliggande begrepp 

(Kristensson, 2014). Det genomfördes en slutlig sökning i databaserna PubMed, Cinahl 

och PsycInfo. Sökningarna kombinerades med databasens ämnesord och med 

fritextsökning. Söktermer som valdes var ”dementia”, ”caregivers” och ”experience” 

och användes i varje databas. Söktermerna kombinerades med de Booleska 

sökoperatorerna ”AND” och ”OR” (se bilaga A). Den systematiska litteratursökningen 

genomfördes mellan 2015-03-02 och 2015-03-20. 
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Det är betydelsefullt att identifiera nyckelord som berör studiens syfte för att kunna 

identifiera relevanta söktermer. Ibland räcker det inte till och synonymer och 

närliggande begrepp behöver läggas till i sökningarna (Kristensson, 2014). De tre 

sökningar som ingår i studien utgår från relevanta söktermer som är grundade i studiens 

syfte. Det genomfördes ytterligare sökningar. Då användes söktermer som var 

synonymer till de söktermer som ansågs vara relevanta utifrån studiens syfte.  I de 

sökningarna användes både trunkering och “OR”. Till exempel ”Famil*” OR “Next of 

kin”. I dessa sökningar lästes samtliga titlar samt de abstrakt och fulltext som ansågs 

relevanta. Artiklarna som valdes ut i sökningarna med trunkering fanns även i de tre 

sökningar som genomfördes med söktermer som identifierades med studiens syfte. 

Därför valdes dessa sökningar bort, då de inte tillförde något nytt till resultatet. 

Sökning med “OR” ger en bredare sökning enligt Forsberg och Wengström (2013). I 

databasen Cinahl användes “experince” som fritext sökning. “Life experience” var ett 

ämnesord i denna databas. För att få en bredare sökning kombinerades dessa ord med 

“OR”. I den systematiska litteratursökningen missades det att göras en sökning med 

“OR” i PubMed. I efterhand genomfördes en fritextsökning med “Experience” och 

“Life experience” kombinerat “OR”, möjligtvis kunde det resulterat i fler artiklar. Enligt 

Kristensson (2014) är PubMed en databas som framförallt innehåller medicinsk 

vetenskap. Kanske är det en anledning till varför en sökning med “OR” inte resulterat i 

fler artiklar. Även i PsycInfo missades samma sökning med “OR”.  I efterhand 

genomfördes det en ny sökning med samma fritextord som i PubMed. Det tillkom inga 

nya artiklar. 

 

I början av sökprocessen användes kurslitteratur från Kristensson (2014). Författaren 

belyser inte betydelsen av trunkering i sökprocessen. I ett senare skede lästes annan 

litteratur som beskrev fördelen med att använda trunkering, så som Forsberg och 

Wengström (2013). I databasen Cinahl genomfördes sökningen med trunkering vilket 

resulterade i en bredare sökning. I PubMed valdes trunkering bort, på grund av att det 

begränsar sökningen till endast fritextsökning. Utan trunkering resulterar sökningen i 

både ämnesord och fritextsökning (National Center for Biotechnology Information, 

2015). 

 

6.3 Urval 
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När sökstrategin är fastställd ska avgränsningar urskiljas till exempel tidsperiod och 

språk. Databaserna kan vara utformade olika därav bör det finnas olika sökstrategier till 

varje databas (Kristensson, 2014). I Cinahl och PsycInfo användes peer-revewied för att 

endast inkludera granskade och publicerade vetenskapliga artiklar. I databasen Cinahl 

tillfördes geografiska avgränsningar (Europa, Australien och New Zeeland, Canada, 

USA, UK och Irland). I pubMed och PsycInfo var det inte genomförbart att göra 

geografiska avgränsningar. Därför lästes abstrakt och fulltext med artiklar från Europa, 

Canada, UK, Irland, USA, Australien och Nya Zeeland. Studiens ursprung framkom 

inte alltid i titel eller abstrakt. Därför lästes alla artiklar vid oklarhet i fulltext. 

 

När sökningen är slutförd ska titlar och abstrakt läsas i den första gallringen. Här kan 

irrelevanta artiklar sållas bort om de inte svarar upp till litteraturstudiens syfte. De 

artiklar som återstår efter gallringen ska läsas i fulltext (Kristensson, 2014). Utifrån 

resultatet av de slutgiltiga sökningarna lästes samtliga titlar. Titlar som ansågs vara 

relevanta utifrån studiens syfte samt i de fall som osäkerhet rådde lästes abstrakt. 

Abstrakt som svarade upp till syftet eller de abstrakt som var svårtolkade valdes för att 

läsas i fulltext, fyrtio artiklar valdes ut att läsas i fulltext. Innan dessa artiklar lästes 

kontrollerades ifall studierna var peer-revewied i Ulrichs web. De artiklar som ingår i 

litteraturstudien är peer-reviwed. Willman, Stoltz och Bathsevani (2011) beskriver att en 

artikel är peer-revewied när forskare som är experter inom det område artikeln tar upp 

har granskat artikeln innan den publicerats i en tidskrift. 

 

Anteckningar som stöd genomfördes till samtliga artiklar, det gav möjlighet till att hitta 

gemensamma nämnare i artiklarna sinsemellan. En del studier beskrev både upplevelser 

hos anhörigvårdarens och personen med demenssjukdom. De artiklar som inte tydligt 

redogjorde för vems upplevelser som beskrevs exkluderades ur litteraturstudien. Även 

de artiklar som inte beskrev om personen med demenssjukdom bodde hemma 

exkluderades. Denna granskning resulterade i elva artiklar. 

 

6.4 Kvalitetsgranskning          

Inledningsvis genomfördes en genomgång av litteratur för att finna en tydlig och 

lämplig granskningsmall. Det återstod elva artiklar för kvalitetsgranskning som 

granskades utifrån Willman et al. (2011). Mallen valdes utifrån om artikeln var 
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kvalitativ eller kvantitativ. Den kvantitativa granskningsmallen anpassades efter 

artikelns design och utformning (se bilaga D). 

 

Frågorna som ingick i granskningsmallen diskuterades i gemenskap för att frågorna 

skulle bedömdas likvärdigt. Därefter granskades artiklarna enskilt utifrån respektive 

granskningsmall (Willman et al., 2011). För varje enskild artikel skapades ett dokument 

där vi enskilt delgav motiveringar till varför studien uppfyllde ett tillförlitligt resultat 

eller inte. Syftet med denna process var att skapa en detaljerad överblick kring 

resonemang som fördes under processens gång. Därefter diskuterades artiklarnas kvalité 

i gemenskap till konsensus uppnåddes. 

 

Artiklarna rangordnades efter granskarnas subjektiva bedömning. Vilket resulterade i att 

nio artiklar uppnådde hög eller medel kvalité och inkluderades då i studien (se bilaga 

B). Två artiklar valdes bort då de uppnått låg kvalité (Willman et al., 2011). Exempel på 

att resultatet inte uppfyllde tillförlitlighet var när delar av artikelns resultat som berörde 

studiens syfte inte uppnådde signifikans.  

 

6.5 Analys 

Inledningsvis genomfördes en genomgång av litteratur för att finna en tydlig och 

lämplig analysmetod. Den systematiska litteraturstudien innehåller sex kvalitativa och 

tre kvantitativa artiklar. Under analysprocessen analyserades artiklarna på likvärdigt 

sätt, all relevant data inkluderades. De kvantitativa artiklarna valdes att skrivas i text. 

Kristensson (2014) beskriver att när en uppsats skrivs på grundläggande nivå krävs 

inget mer än beskrivande statistik. Enligt Forsberg och Wengström (2013) kan 

kvantitativ statistik vara beskrivande. 

 

Analysen utfördes utifrån Forsberg och Wengström (2013) som beskriver att 

inledningsvis ska varje artikels resultat läsas individuellt och upprepade gånger. Syftet 

är att skapa uppfattning om helheten. Utsagor i artiklarna som stämmer överens med 

studiens syfte får koder, kategorier och eventuellt teman. Enligt Friberg (2012) är det 

betydelsefullt att inledningsvis ha ett öppet sinne och skapa sig en helhetsuppfattning 

om resultatets innebörd.   
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När vi skapat en uppfattning om vad resultatet handlade om, klipptes de utsagor ut som 

ansågs vara relevanta och som mötte upp studiens syfte. Resultatet i varje artikel 

diskuterades flertalet gånger, för att säkerställa att de utsagorna som valdes ut svarade 

upp mot studiens syfte. Nästa steg var att skaffa sig kunskap om utsagornas innebörd för 

att skapa en kod till respektive utsaga. Utsagorna kondenserades och försågs med en 

kod, onödiga ord togs bort utan att påverka det väsentliga innehållet. Textavsnittet i 

varje kod lästes om och om igen och jämfördes med utsagan för att skapa en kategori 

som beskrev kodens innebörd. När varje kod abstraherats och kategoriserats lästes 

utsagan ännu en gång för att säkerställa att kategorin och utsagan stämde överens med 

varandra. Exempel på kategorier var “att pendla mellan acceptans och ilska” 

“förnekelse” och, “rädsla”. Med tanke på att kategorierna var många jämfördes 

kategoriernas innehåll och dess utsagor utefter likheter, skillnader och motsatser. Detta 

gjordes ett flertal gånger för att få färre kategorier. När analysen genomförts upprepade 

gånger kunde det ses samband mellan kategorierna. Utifrån dessa samband kunde tre 

teman skapas (se bilaga C). 

 

7. Forskningsetiska överväganden 

Fusk och ohederligheter får inte förekomma i en litteraturstudie. Därför bör arbetet 

inledas med att gå igenom innebörden av etiska överväganden (Forsberg & Wengström, 

2013). Alla artiklar som ingår i studiens resultat presenteras i bilaga E. Med 

noggrannhet har samtlig relevant data presenterats oavsett våra personliga åsikter. 

Därmed är all relevant data utifrån studiens syfte inkluderat i studiens resultat. Genom 

hela arbetet har författarna varit uppriktiga och öppna med tillvägagångssätt, styrkor och 

svagheter. 

 

Genom att inkludera artiklar som fått ett etiskt tillstånd från en kommitté eller beskriver 

hur de genomfört etiska övervägande ökar artikelns vetenskapliga värde (Henricson, 

2012). Samtliga artiklar i litteraturstudien har fått tillstånd av en etisk kommitté.  

 

8. Resultat 

Analysen resulterade i tre teman med två kategorier till respektive tema. Såväl teman 

som kategorier möter upp mot litteraturstudiens syfte (se bilaga C). 

 



  
 

11 

8.1 Rollen som anhörigvårdare 

8.1.1 Upplevelsen av att ta ansvar 

Som en del av att acceptera sin verklighet fanns det anhörigvårdare som tog ett 

medvetet beslut om att vara ansvarig för vårdandet. De upplevde inte att vårdandet var 

något de var tvungna till utan det var något de ville ta sig an (Shim, Barroso, Gilliss & 

Davis, 2013). Anhörigvårdare upplevde en trygghet när de var tillsammans med 

personen med demenssjukdom i hemmet. De hade en känsla av rädsla när de funderade 

angående att de en dag skulle bli separerade från varandra. De upplevde ansvar och 

empati för sin närstående. Det var betydelsefullt att uppmärksamma och tillgodose den 

sjukas behov, för att främja individens känsla av självtillit och sociala förmågor 

(O’shaughnessy, Lee & Lintern, 2010). Trots att vissa vårdsituationer uppfattades som 

stressingivande upplevde många anhörigvårdare att de gjorde det bästa för deras 

närstående. Det fanns även de anhöriga som ansåg att vårdandet vara en plikt, eftersom 

de hade en nära relation till personen med demenssjukdom (Vellone, Piras, Venturini, 

Alvaro & Cohen, 2012).  

 

I de situationer som anhörigvårdare kände ansvar och respekt för personen med 

demenssjukdom var de också många som var motiverade till att vårda. De kände 

emotionellt engagemang och upplevde att de hade ansvar över sin närstående under 

daglig basis (Benedetti, Cohen & Taylor 2013). Att sätta någon annans behov framför 

sina egna bidrog även till att individen utvecklades som person (Shim et al., 2013). 

Många anhöriga som vårdade upplevde vårdandet som tillfredsställande och att de 

belönades genom att vårdandet bidrog till en upplevelse av god livskvalité (Vellone et 

al., 2012). 

 

Strävan efter att ombesörja god vård var även något som påverkade anhörigvårdarens 

emotionella behov negativt (Benedetti et al., 2013). Det fanns de som ansåg det 

vårdande ansvaret som betungande, vilket var en orsak till att anhörigvårdares psykiska 

hälsa försämrades. Vissa som upplevde hög belastning och stort ansvar upplevde 

emotionell instabilitet (González-Abraldes, Millán-Calenti, Lorenzo-López & Maseda, 

2013). Vårdandet var helt enkelt en utmaning som påverkade anhörigvårdarens psykiska 

hälsa (Benedetti et al., 2013). Detta stämmer överens med resultatet i Vellone et al. 

(2012) där anhörigvårdarna upplevde varken välmående eller hälsa i deras dagliga liv. 

 



  
 

12 

Många anhörigvårdare som upplevde emotionell instabilitet ansåg att det var relaterat 

till den börda som ansvaret som anhörigvårdare förde med sig. Det vårdande ansvaret 

var även relaterat till depression och ångest (González-Abraldes et al., 2013). Börda 

upplevdes allt mer i samband med hur många år anhörigvårdaren ansvarat för vården för 

personen med demenssjukdom. Men det fanns även de som upplevde tillfredsställelse 

allt eftersom åren gick (Holst & Edberg, 2011). När anhörigvårdarens välmående var 

nedsatt från ett tidigare stadie kunde vårdandet upplevas som en ytterligare utmaning 

(Benedetti et al., 2013). Anhörigvårdare som till exempel befann sig i ett depressivt 

tillstånd upplevde att det vårdande ansvaret påverkade deras livskvalité negativt 

(Papastavrou, Andreou, Middleton, Papacostas & Georgiou, 2014).  

 

8.1.2 Upplevelsen av stöd 

Anhörigvårdare erfor vårdandet som ensamt då vissa upplevde att de bör klara sig på 

egen hand. Familjemedlemmar hjälpte inte till och det berodde även på att den som bar 

huvudansvaret för att vårda inte ville fråga om hjälp. De upplevde att vårdandet var en 

börda och att det var deras ansvar, de ville inte vara en belastning för anhöriga och 

samhället (Casado, Lee, Hong & Hong, 2015). Många anhörigvårdare hade även svårt 

att ta emot hjälp från andra på grund av att de inte haft tidigare erfarenhet av att vara 

beroende av någon annan. Men det fanns även de anhörigvårdare som upplevde att stöd 

från deras omgivning var viktigt (Shim et al., 2013).  

 

Upplevelsen av att klara sig kan integrera med anhörigvårdarens identitet, att ta emot 

hjälp kan påverka individens moral. Anhörigvårdare upplevde att hjälp från andra var 

ett misslyckande vilket kunde påverka kvalitén på den vård som deras närstående tar 

emot. Den här upplevelsen var något som påverkade anhörigvårdarens beslut om att ta 

emot eller avböja hjälp från omgivningen (Eriksson, Sandberg & Hellström, 2013). 

Trots ambivalens upplevde vissa anhörigvårdare och personen med demenssjukdom att 

hjälp från andra var något positiv då de fick möjlighet att vara ifrån varandra kortare 

pauser (Benedetti et al., 2013). Många visste att de var i behov av hjälp då vårdandet var 

en krävande insats, men de var inte redo att acceptera och ta emot den hjälp de behövde. 

Det fanns även de som upplevde rädsla för att de inte skulle bli erbjudna hjälp trots att 

de efterfrågat stöd (Eriksson et al., 2013). Många anhörigvårdare upplevde vårdandet 

som överväldigande, det var en situation som vissa ansåg svår att bemästra 

(O’shaughnessy et al., 2010). De upplevde mycket stress och var därför i behov av hjälp 
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i form av både materiellt och psykologiskt stöd. Även hjälp från andra anhöriga var 

något som kan vara viktigt för att öka anhörigvårdarens upplevelse av livskvalité. 

Personen som hjälper till behöver inte nödvändigtvis bli för involverad med åsikter och 

synpunkter (Vellone et al., 2012). Inom vissa familjeförhållanden uppstod det konflikter 

på grund av att vissa anhörigvårdare upplevde stress och missnöje på grund av 

otillräckligt engagemang och råd från andra familjemedlemmar. I de situationer som 

utomstående familjemedlemmars engagemang var för omfattade kunde det leda till 

oenigheter inom familjen (Casado et al., 2015). Däremot fanns de anhörigvårdare som 

upplevde att deras livskvalité förbättrades då de samarbetade tillsammans med andra 

familjemedlemmar (Vellone et al., 2012). 

 

I de situationer då anhörigvårdaren och vårdmottagaren kom från ett annat land blir 

upplevelsen av att ta emot hjälp utmanade. Vissa upplevde rädsla för att den som 

erbjuder hjälp inte talar samma språk som personen med demenssjukdom (Casado et al., 

2015). Anhörigvårdare som tidigare har fått hjälp av professionella vårdgivare upplevde 

att personen med demenssjukdoms språkliga och kulturella behov inte hade 

upprätthållits. Det var en orsak till varför anhörigvårdare med utländsk härkomst kunde 

avstå utomstående hjälp (Benedetti et al., 2013). 

 

8.2 Acceptans 

8.2.1 Upplevelsen av att finna mening 

Anhörigvårdare kände att det var meningsfullt att vårda sin närstående i hemmet 

eftersom de kände att de kunde vara närvarande för personen med demenssjukdom. De 

upplevde hur de utvecklades som människor och de fick nya perspektiv på vad de ansåg 

som meningsfullt i livet. De accepterade den förändring som skedde i deras liv och 

uppfattade det meningsfullt, eftersom de kände att de gjorde något bra för någon annan. 

Anhörigvårdare hade uppfattningen om att de fann mening i att ge tillbaka den kärlek 

som de tagit emot från sin närstående innan individen drabbats av demenssjukdom. 

Genom att acceptera sin situation och vara optimistisk kunde anhörigvårdaren bemästra 

den sorg sjukdomen bar med sig och bortse från det som förlorats. Det var meningsfullt 

att tänka positivt för att undanhålla negativa tankar (Shim et al., 2013). Vissa ansåg att 

det inte fann mening i att klaga (O’shaughnessy et al., 2010). En del anhörigvårdare 

bestämde sig för att göra något åt livets svårigheter istället för att inte göra något alls. 

De menade att de lika väl kunde möta de utmaningar som uppstod istället för att 
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undvika dem. Det tog “en dag i taget” istället för att oroa sig om den osäkra framtiden 

(Shim et al., 2013). De anhörigvårdare som var religiösa kunde ta hjälp av sin tro för att 

finna mening och styrka i sitt dagliga sammanhang. De upplevde att det kunde möta och 

hantera de utmaningar som möttes då de vårdade personen med demenssjukdom 

(Benedetti et al., 2013). Genom bön och tilltro till sin gud upplevde vissa 

anhörigvårdare hopp och personlig utveckling (Shim et al., 2013). 

 

8.2.2 Upplevelsen av att vara närvarande i nuet 

Anhörigvårdare hade olika strategier för att kontrollera sin oro, rädsla och sorg. Det 

kunde till exempel yttra sig i förnekelse eller acceptans. De levde i förnekelse och 

fantiserade om en idealistisk framtid tillsammans där sjukdomens bekymmer inte 

existerade. Det fanns även anhörigvårdare som skapade kontroll i vardagen genom att ta 

en dag i taget för kunna leva i nuet, det var en strategi som höll rädslan, oron och 

besvikelsen på avstånd (O’shaughnessy et al., 2010). Ytterligare en strategi för att 

kunna hantera sin situation var att försöka behålla sitt lugn, det var något som kunde 

påverkade deras livskvalité (Vellone et al., 2012). Anhörigvårdare sökte styrka, resurser 

och stöd i stödgrupper eller forskningsstudier för att lära sig att hantera och acceptera 

och aktivt finna hjälp och andrum. Många upplevde balans i livet genom olika intressen 

så som trädgårdsarbete, sjunga i en kör eller genom religion. De anhörigvårdare som 

accepterat sin situation upplevde även att de kunde förhålla sig till sjukdomens 

oförutsägbara förlopp. Acceptans kunde alltså leda till att anhörigvårdaren kunde 

hantera de förändringar som påverkade deras framtida planer. De kunde även anpassa 

sig till de begränsningar som sjukdomen ledde till (Shim et al., 2013). 

 

De fanns anhöriga som accepterade sin situation och sin vårdande roll. Men det fanns 

även de som pendlade mellan ilska och acceptans.  Den accepterande hållningen är med 

andra ord inte alltid konstant. För att orka vårda dag efter dag kan det vara betydelsefullt 

att söka mening i sin levda erfarenheter. Anhörigvårdare kan uppleva det betydelsefullt 

att gå på djupet med sin oro och sina rädslor. Det kan vara en strategi för att söka 

acceptans och emotionell stabilitet (O’shaughnessy et al., 2010). Förmågan att finna 

styrka från tidigare erfarenheter var ett sätt att hantera de svårigheter vårdandet förde 

med sig. Anhörigvårdare såg vårdandet som en utmaning istället för en börda, det var 

något som de kunde ta sig igenom (Shim et al., 2013). 
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8.3 Förlust   

8.3.1 Upplevelsen av minskad frihet 

Anhörigvårdaren kunde uppleva vårdandet som överväldigande och att det var svårt att 

bemöta sin närståendes behov gentemot sina egna. De strävade efter att reducera sin 

närståendes oro, även i de situationer de kände att deras egna behov inte blev 

tillfredsställda. I de situationer som anhörigvårdaren prioriterade sina egna behov kunde 

det leda till skuldkänslor. Anhörigvårdare som alltid var den som är ytterst ansvarig för 

vården kunde uppleva vårdandet som krävande och det kunde uppfattas som orättvist, 

eftersom de upplevde att deras behov blev åsidosatta och att de inte var någon som tog 

hand om dem. Vissa upplevde vårdandet som krävande och stressingivande och att de 

hade behov av att ha något att se framemot (O’shaughnessy et al., 2010). Vissa ansåg 

även att deras emotionella, sociala (Eriksson et al., 2013; Benedetti et al., 2013) och 

fysiska behov påverkades. Vårdandet var något som påverkade deras hälsa på “längre 

sikt” (Benedetti et al., 2013). De kände att de inte hade argument till varför de skulle få 

tillfredsställda sina behov när det var deras närstående som var sjuk och var i behov av 

hjälp (Eriksson et al., 2013).  I vissa fall upplevde de vårdandet som överväldigande då 

de inte kände att hade tid för annat än att vårda. De ansåg att de inte hade tid för sig 

själva och upplevde brist på frihet och självständighet. Den enskilda bedömningen var 

att de tog hand om sin närstående för många timmar per dygn (Vellone et al., 2012). För 

många var vårdandet ett arbete som pågick dygnet runt, det var ett arbete som inte gav 

möjlighet till att ta en paus. Det var en överväldigande och utmattande upplevelse som 

ibland inte kändes genomförbar (Casado et al., 2015). Vissa hade en känsla av brist på 

tillfredsställelse, motivation och ork. De upplevde att de förlorat sin frihet (Benedetti et 

al., 2013). De anhörigvårdare som hade tillräckligt med tid för sig själva ansåg att deras 

livskvalité kunde förbättras (Vellone et al., 2012). Anhörigvårdarna upplevde en 

konflikt i sin roll som ansvarig vårdgivare. De spenderade mycket tid med personen 

som var sjuk och var i behov av hjälp, vilket resulterade i att de förlorade kvalitetstid 

med sina barn, partner eller barnbarn (Benedetti et al., 2013). Hur anhörigvårdarna 

skulle fördela sin tid var något som var förknippat med börda. De upplevde dåligt 

samvete över hur de skulle fördela sin tid mellan personen med demenssjukdom, sin 

familj och sina vänner. Anhörigvårdaren kunde uppleva ambivalens, då vissa upplevde 

det påfrestande att vara mamma, dotter och vårdare på samma gång (Eriksson et al., 

2013). 
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Vårdgivaren upplevde vid vissa tillfällen att den personliga och sociala identiteten gick 

förlorad. Individen identifierade sig med att vara vårdare och hade ingen energi kvar till 

sig själv, då de hade möjlighet att tillfredsställa sina egna behov. De upplevde att de 

förlorat sin identitet på grund av vårdandet. Det kunde leda till upplevelsen om att det 

var svårt att finna mening och energi till att orka vårda. I vissa situationer kunde de även 

känna tveksamhet inför varför de stannade kvar i det vårdande sammanhanget. 

 Vårdaren kunde till och med ifrågasätta hur viktig hens närvaro var för personen med 

demenssjukdom. Den förändring som personen med demenssjukdom genomgått var en 

överväldigande upplevelse för vissa anhörigvårdare. De kände att livet stannade upp och 

att allt var förstört då ingenting skulle bli sig likt (O’shaughnessy et al., 2010). En del 

upplevade även en stark känsla av irritation (O’shaughnessy et al., 2010; Casado et al., 

2015) och agg över att just de lever ett liv som de inte kan ha kontroll över eller valt att 

leva (O’shaughnessy et al., 2010). 

 

8.3.2 Upplevelsen av bristande kontroll över sjukdomen 

Anhörigvårdare pendlade mellan acceptans och verklighet, de upplevde rädsla och 

osäkerhet om vad framtiden hade att framföra. När de reflekterade över framtiden 

upplevde de känslor som rädsla, besvikelse och sorg. De visste att deras liv skulle 

förändras och de kunde uppleva oro för hur de skulle kunna hantera sin närstående 

bortgång. De accepterade den oundvikliga sjukdomsprocessen men upplevde 

maktlöshet på grund av att de inte kunde påverka framtiden. De upplevde även 

osäkerhet om hur lång tid processen skulle vara, ovissheten medförde rädsla för 

framtiden. Vissa hanterade den överväldigande rädslan genom förnekelse och att inte 

tänka på framtiden (O’shaughnessy et al., 2010). En del familjemedlemmar upplevde 

det svårt att prata om deras närståendes framtid och hur sjukdomens förlopp skulle 

utvecklas (Casado et al., 2015). Vissa upplevde oro och rädsla inför att vårdkraven 

skulle öka i relation med att sjukdomsförloppet framskred.  Denna framtidsoro uttryckte 

sig i att den anhöriga var rädd för att hen inte skulle klara av den vård den dementa var i 

behov av. De upplevde även oro för vad som skulle hända om de avled innan personen 

med demenssjukdom (Vellone et al., 2012). 

 

Att vara närstående och leva nära inpå en individ som drabbats av en allvarlig sjukdom 

kan väcka känslor om att själv drabbas av ohälsa. Vårdandet av en närstående som 

drabbats av en demenssjukdom var någonting som påverkade anhörigvårdarens 
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psykiska hälsa och emotionella behov (Casado et al., 2015). I de situationer där 

anhörigvårdaren exempelvis var en dotter, son eller en vän upplevde de inte bara oro 

inför personen med demenssjukdom utan de upplevde även oro inför den som bodde 

tillsammans med personen med demenssjukdom (Benedetti et al., 2013). 

 

Allt eftersom demenssjukdomen förvärrades upplevde vissa att de förlorade relationen 

med sin närstående. Upplevelsen kunde grundas i den närstående 

personlighetsförändring som bidrog till att parternas tidigare relation gick förlorad. De 

upplevde att de förlorade förståelse för varandra och att deras relation blev allt mer 

separerad (O’shaughnessy et al., 2010). Det var en plågsam process (Eriksson et al., 

2013) och anhörigvårdarna upplevde maktlöshet (O’shaughnessy et al., 2010). För vissa 

anhöriga som vårdade var det även psykiskt påfrestande att bevittna att personen med 

demenssjukdom hade vetskap om sin kognitiva försämring. Anhöriga kände sig 

otillräckliga i deras vård av den dementa, vårdandet var ett åtagande som påverkade 

deras psykiska välmående (Benedetti et al., 2013). De upplevde det svårt att hantera den 

dementas beteende och förändrade personlighet (Casado et al., 2015). I de situationer 

som anhörigvårdaren upplevde att personen med demenssjukdoms beteende var 

svårhanterliga, var upplevelsen av börda mer omfattande. När den kognitiva förmågan 

försämrades och belastningsgraden ökade var det större risk att anhörigvårdaren 

upplevde börda och bristande tillfredsställelse (Holst et al., 2011). De individer som 

uppgav att deras arbetsbelastning var betungande ansåg även att deras livskvalité var 

försämrad (Papastavrou et al., 2014). Belastning var relaterat till varför de upplevde 

nedsatt psykisk hälsa. När anhörigvårdarens hälsa var nedsatt ökade risken för att 

uppleva vårdsituationen som belastande (Holst et al., 2011). 

 

I vissa situationer kände sig anhörigvårdare isolerade, missförstådda och övergivna på 

grund av brist på kunskap hos familj och vänner, vilket gjorde dem upprörda. 

Anhörigvårdare kände sig begränsad i sin vardag eftersom de upplevde att deras 

omgivning inte förstod sig på deras upplevelse. Det var någonting som upprörde och 

många upplevde hur deras livskvalité kunde förbättras om andra människor hade mer 

kunskap och förståelse om deras problem. Vissa anhörigvårdare upplevde även att deras 

kunskap var begränsad, även i de situationer då de vårdat under ett flertal år (Vellone et 

al., 2012). 
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9. Diskussion 

9.1 Metoddiskussion 

I metoddiskussionen är det fokus på metodens förmåga att besvara syftet och 

litteraturstudiens styrkor och svagheter lyfts fram (Kristensson, 2014). 

 

9.1.1 Sökstrategi 

Enligt Backman (2008) är det betydelsefullt att sökningen inte resulterar i ett för stort 

antal träffar, om så är fallet behöver sökningen begränsas. Kristenson (2014) beskriver 

betydelsen av sensitiva sökord, för att sökningen ska resultera i relevanta artiklar. Enligt 

vår uppfattning har valda sökord identifierat artiklar som svarar an på studiens syfte 

samt att flera artiklar har återkommit i olika sökningar. Vi anser att våra sökord har varit 

sensitiva och identifierat relevanta artiklar som blivit en del av studiens resultat. 

Därmed kan litteraturstudiens tillförlitlighet förstärkas. Hade det dock genomförts en 

sökning med trunkering i PsycInfo skulle det möjligtvis resulterat i att fler relevanta 

artiklar funnits.   

 

Efter reflektion och diskussion skulle det tagits kontakt med bibliotekarien ännu en 

gång för att få ytterligare stöd. Willman et al. (2011) anser det även betydelsefullt att 

inte låta bibliotekarien ta över sökningen eftersom att de är litteraturstudiens deltagare 

som är mest kunniga inom studiens syfte. I det inledande skedet av sökprocessen hade 

det varit fördelaktigt att ta del av mer kurslitteratur för att öka kunskapen innan 

litteratursökningen påbörjades.  

 

Enligt Kristensson (2014) kan relevanta artiklar utifrån litteraturstudiens syfte uteslutas 

när tidsavgränsningar genomförts. Därav kan relevanta artiklar utifrån litteraturstudiens 

syfte som publicerats innan år 2010 exkluderats. 

 

Under sökprocessen behöver sökningen begränsas till de språk som författarna 

behärskar, eftersom databaserna tillhandahåller artiklar på flera olika språk (Willman et 

al., 2011). Eftersom språkavgränsningar genomfördes i litteratussökningen kan det ha 

bidragit till att relevanta artiklar på språk som vi inte behärskar har fallit bort. 
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Syftet med geografiska avgränsningar var att studiens överförbarhet skulle förbättras, då 

ländernas levnadsstandard skulle vara likvärdiga. Däremot är det en föreställning som 

inte grundas i vetenskaplig kunskap. Om föreliggande resultat kan överföras till andra 

länder är någonting som kan diskuteras. De anhörigvårdare som deltagit i de artiklar 

studien tagit del av har haft olika etniska bakgrunder och kulturellt ursprung. SoS 

(2004) beskriver även att under de senaste åren har fler personer med olika kulturella 

bakgrunder bosatt sig i Sverige. Det ökar möjligheten för att studiens resultat är 

överförbart till västvärlden samt andra länder.  

 

Det ansågs betydelsefullt att samtliga artiklar skulle utgå från att personen med 

demenssjukdom skulle bo i hemmet, eftersom att anhörigvårdarna skulle befinna sig i 

ett liknade kontext, vilket ökar studiens överförbarhet. Kanske skulle upplevelsen vara 

annorlunda ifall personen med demenssjukdom skulle bo på särskilt boende med 

utbildad personal.  

 

9.1.2 Granskningsprocessen 

Att samtliga artiklar i litteraturstudien är peer-reviwed och godkända i Ulrichweb anses 

öka studiens trovärdighet, eftersom artiklarna har blivit publicerade i en tidskrift som 

upprätthåller vetenskaplig kvalité. 

 

Inledningsvis diskuterades även innebörden av granskningsmallarnas frågor, det 

genomfördes på grund av att undvika subjektiva tolkningar. Då vi genomfört 

granskningsarbetet individuellt och tillsammans är något som stärker studiens 

trovärdighet. Individuell granskning kan bidra till en bredare reflektion då man inte 

påverkas av någon annans värderingar. Den gemensamma reflektionen bidrog till att de 

individuella reflektionerna utvecklades. Med tanke på att vi aldrig genomfört en 

kvalitetsgranskning tidigare bidrog reflektionerna till en välarbetad kvalitetsgranskning. 

 

För att avgöra den enskilda artikelns kvalité kan man använda sig av poängsystem. Ett 

poäng utdelas för varje fråga i granskningsprotokollet som anses vara en 

kvalitetsaspekt. Den slutliga poängsumman avgör om artikeln uppnår låg, medel eller 

hög kvalité. Det finns dock en risk med poängutdelning, då frågorna i 

granskningsprotokollet inte är likvärdiga (Willman et al., 2011). Därför avgjordes 

artikelns kvalité genom diskussion. Det som ansågs viktigt var till exempel om artikelns 
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kontext var väl beskriven, att resultatet hade en tydlig struktur samt var tillförlitligt. 

Ytterligare kvalitetskriterier utgick ifrån om studiens instrument var valida samt 

om urvalsprocess, datainsamlingsprocess och transkriberingsprocess och analysmetod 

tydligt redogjordes. De artiklar som uppfyllde kriterier från både hög och låg kvalité 

uppnådde medel kvalité. 

 

Enligt Willman et al. (2011) bör granskningsprotokollet modifieras efter den kunskap 

forskargruppen besitter och utformas efter varje unik litteratursammanställning. I 

kvalitetsgranskningen ingick inga kvantitativa artiklar vars metod var RCT, 

randomiserad kontrollerade studie. Därför korrigerades den kvantitativa 

granskningsmallen. De frågor som valdes bort var: “Blindning av patienter, vårdare och 

forskare”, “Likvärdiga grupper vid start”, “Analyserade i den grupp som de 

randomiserades till” samt “Randomiseringsförförandet beskrivet?” 

 

9.1.3 De valda artiklarnas kvalité och relevans 

Begreppet demenssjukdomar är ett samlingsnamn för flera olika demenssjukdomar och 

sjukdomsförloppen kan te sig olika (Basun et al., 2013). Det kan påverka 

anhörigvårdarens upplevelser av den vårdande handlingen. Det är en aspekt som läsaren 

bör ha i åtanke när slutsatser görs angående anhörigvårdares upplevelser av att vårda en 

person med demenssjukdom. Däremot kan en sjudomsupplevelse vara subjektiv vilket 

medför att alla anhörigvårdares beskrivna upplevelser är unika. 

 

Alla anhörigvårdare bodde inte i samma hem som personen med demenssjukdom men 

samtliga var den yttersta vårdaren. Det innebär att vårdgivaren kunde vara en make, en 

vän, en dotter eller en sonhustru. Möjligtvis kan anhörigvårdare uppleva vårdandet olika 

beroende på om anhörigvårdaren bor tillsammans med personen med demenssjukdom 

eller inte.  

 

Efter genomgång av kurslitteratur betraktades analysen som ett övergripande och 

tidskrävande moment.  Därför valdes analysen att genomföras tillsammans. Det 

diskuterades angående för- och nackdelar med att genomföra analysen med varandra. 

Eventuellt hade analysen blivit mer trovärdig om analysen utförts enskilt, eftersom att 

man då inte påverkats utav någon annan. Dock hade vi en ständig reflektion och 

diskussion skedde under hela analysprocessen anses den vara djupgående. 
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Utsagorna översattes aldrig från engelska till svenska, eftersom det fanns en risk för 

tolkning vid översättning, vilket skulle kunna innebära att textinnehållet skulle 

förändras. Vid vissa tillfällen var utsagorna från de enskilda artiklarna uttagna från sitt 

sammanhang. Enligt Friberg (2012) är det betydelsefullt att analysen genomsyras av 

öppenhet. För att skapa en helhetsbild och minska risken för feltolkning lästes den 

enskilda utsagan i sitt sammanhang. Det minskade risken för missförstånd och tolkning 

inför utsagornas innehåll. 

 

Enligt Henricsson (2012) ökar studiens överförbarhet om studiens sammanhang är 

välbeskriven. Vi anser att läsaren har möjlighet att ta del av studiens kontext, eftersom 

samtliga inklusionskriterier är tydligt beskrivna i text. Något som ytterligare ökar 

studiens överförbarhet är att det säkerställts att inklusionskriterier upprätthålls i de 

artiklar som ingår i litteraturstudiens resultat. Willman et al. (2011) beskriver att 

trovärdigheten ökar om man har flera studier som berör samma ämne samt att artiklarna 

har samma inklusionskriterier. Trots att artiklarna är utförda i olika länder och med 

olika undersökningsgrupper. Henricsson (2012) menar att ifall studiens påvisar 

överförbarhet ökar studiens pålitlighet samt trovärdighet. 

 

Alla individer har olika värderingar, kunskaper och referensramar (Forsberg & 

Wengström, 2013). Pålitligheten ökar ifall författarnas förförståelse beskrivs 

(Henricsson, 2012). Under hela litteraturstudiens process har vi diskuterat, reflekterat 

och ifrågasatt tankar och föreställningar. Det har gjort oss mer medvetna om våra 

föreställningar. I analysprocessen diskuterades förförståelse för att inte 

influera resultatet med egna värderingar.  

 

Pålitligheten ökar ifall författarna talar om tidigare erfarenhet om att genomföra en 

systematisk litteraturstudie. Tidigare erfarenhet är något som påverkar datainsamling 

samt dataanalys (Henricsson, 2012). Vi har tagit del av litteratur för att öka vår kunskap 

om hur en litteraturstudie genomförs. Vi har aldrig tidigare genomfört en litteraturstudie 

och det har varit en lärande process. På grund av tillkomna erfarenheter tar vi med oss 

nya kunskaper som skulle vara till nytta för kommande arbeten. 

 



  
 

22 

Henricson (2012) beskriver hur trovärdigheten ökar om så kallad peer debriefing 

genomförts. Peer debriefing innebär att forskarna sitter ned med kollegor och diskuterar 

och ställer utmanande frågor angående resultatet. Vi anser att litteraturstudiens 

trovärdighet ökar då vi diskuterat studiens resultat i grupp vid flertalet tillfällen.  

 

Trovärdigheten stärks om resultatet stämmer överens med andra studiers resultat 

(Henricson, 2012). Då vi har tagit del av omfattande litteratur som berör studiens syfte 

har vi fått kunskap om att studiens resultat stämmer överens med liknade studier. 

 

9.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa upplevelser av att vara anhörigvårdare till 

en person med demenssjukdom. Resultatet presenteras i tre teman, dessa är: rollen som 

anhörigvårdare, förlust och acceptans. 

 

Många anhörigvårdare känner oro inför den sjukdomsprocess personen med 

demenssjukdom har drabbats av. Det är en upplevelse som hanteras olika, till exempel 

genom förnekelse eller genom att leva i nuet och finna mening och styrka i sitt dagliga 

sammanhang. Hjälp från andra kan anses som ett misslyckande och därför undviker 

många att fråga om hjälp, trots att de upplever vårdandet som överväldigande. Å andra 

sidan upplever anhörigvårdare att hjälp från sin omgivning kan förbättra upplevelsen av 

livskvalité. Med tanke på att vårdandet är en handling som kräver mycket tid. Den som 

har det yttersta ansvaret vill fördela tid till sig själv, till personen med demenssjukdom 

och även till andra personer i omgivningen. 

 

Vårdandet av en demenssjuk individ innebär ofta åtaganden som sträcker sig över flera 

år. Det kan innebära både psykisk och fysisk belastning som kan orsaka sjukdom och en 

känsla av stress (SoS, 2009). Anhörigvårdgivare som upplever lägre belastning har 

rapporterat betydligt bättre upplevd hälsa än vårdare med hög belastning (Andrén & 

Elmståhl, 2008). Eftersom familjemedlemmar påverkas och engageras av deras 

närståendes ohälsa, menar familjefokuserad omvårdnad att det finns behov av att 

upprätthålla vård och stöd även för de som blir påverkade inom den närståendes 

omgivning. Det är därför betydelsefullt att sjuksköterskan funderar på hur hen ska 

involvera den enskilda familjemedlemmen i den vård som hen är i behov av (Benzein et 

al., 2012). Med tanke på att sjukdomsförloppet ständigt förändras bör sjuksköterskan 
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kontinuerligt visa intresse och vara uppmärksam, eftersom anhörigvårdarens behov 

varierar. Familjefokuserad omvårdnad menar att sjuksköterskans engagemang och 

nyfikenhet kan leda till att risken minskar för att vårdpersonal gör antaganden om hur en 

familj vill ha det. Vid visat intresse minskar alltså risken för att omvårdnaden sker på 

rutin och utan individuell anpassning (Gustafson & Hagberg, 2012). Därav görs 

slutsatsen att många anhörigvårdare är i behov av hjälp för att få möjlighet till att 

tillfredsställa sina intressen och behov. Hjälp kan bestå av familjemedlemmar likväl 

kommunalt stöd. Enligt SoS (2009) har sjukvårdspersonal inom kommunens 

verksamhet ansvar över att ta kontakt med anhöriga, för att säkerställa att deras behov 

blir uppmärksammade och tillgodosedda. 

 

En individ kommer sannolikt inte uppleva hälsa om hen inte kan finna mening och 

sammanhang. Det som är meningsfullt är den subjektiva upplevelsen som även växlas 

under olika perioder i livet (Dahlberg & Segesten, 2010). Med tanke på att 

demenssjukdomar har ett framskridande förlopp, förändras relationen succesivt mellan 

anhörigvårdaren och personen med demenssjukdom. Det innebär att den som är ytterst 

ansvarig för vårdandet upplever att ytterligare ansvarsområden tillförs i takt med att den 

närståendes behov ökar (Quinn, Clare & Woods, 2015). Vårdandet är en komplex och 

energikrävande upplevelse och är en orsak till varför det finns anhöriga som upplever 

den vårdande rollen som utmanande. De upplever svårigheter och osäkerhet i hur de ska 

bemöta den dementas fysiska och psykiska behov (Gustafson & Hagberg, 2012). 

Anhöriga som har det yttersta ansvaret för att vårda har olika tillgångar till att få hjälp 

från personer i sin omgivning. De som inte har tillgång till stöd kan känna sig 

utlämnade och övergivna (Ehrlich, Boström, Mazaheri, Heikkilä, & Emami, 2015). Det 

har visats att anhörigvårdares rätt till stöd varken uppmärksammas eller prioriteras 

tillräckligt. Många anhörigvårdare blir sedda försent och har redan tankar på att förflytta 

sin närstående till en institution. Det behöver inte vara det bästa för varken den dementa 

eller den anhöriga som vårdar. På grund av att när anhörigvårdare ber om hjälp sker det 

på systemets villkor och tillgodoser då inte deras behov. Anhörigvårdare nämner hur 

god kvalité på bästa sätt utses av den anhöriga som har bäst erfarenhet om att vårda sin 

närstående (Johansson, 2007). Många känner sig alltså trygga när det finns möjlighet att 

vårda sin närstående i hemmet, då de får möjlighet att uppleva kontroll över det 

vårdande sammanhanget (Landmark, Svenkerud Ashgaard & Fagerström, 2013). Inom 

familjefokuserad omvårdnad anses det viktigt att anhörigvårdaren har vetskap om att 
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den demenssjuka tar emot god vård i de situationer de får hjälp från andra. Det kan 

bidra till att den som är anhörig och vårdar blir motiverad till att ta steget och accepterar 

hjälp (Gustafson & Hagberg, 2012).   

 

Att ta på sig rollen som anhörigvårdare upplevs av många som naturligt och görs oftast 

utan att reflektera över handlingen. Pliktkänslor är något som framträder i kombination 

med att hålla löften och vilja ge tillbaka den hjälp de tidigare fått från personen med 

demenssjukdom (Erlingsson, 2012). Inom familjefokuserad omvårdnad ses familjen 

som en enhet där samtligas behov är likvärdiga. Inom dagens vård förväntas allt fler 

anhöriga vara en del av den vård som den närstående är i behov av. Familjemedlemmar 

har med andra ord en alltmer betydande roll vilket kan vara ett betungande ansvar och 

en utmattande uppgift. För att skapa en hållbar situation krävs samarbete och 

gemensamt ansvar mellan omvårdnadspersonal och familj. Inom familjefokuserad 

omvårdnad är det betydelsefullt att samtligas kompetens tas till vara på (Benzein et al., 

2012). Det kan vara svårt att bemöta sin närståendes behov och därför krävs att 

anhörigvårdaren får vägledning. Samtal med anhörigvårdare är minst lika viktigt som 

samtal med den dementa. Eftersom det kan anses att de har lika stora behov av stöd som 

personen med demenssjukdom. När anhöriga får dela med sig av sina upplevelser om 

hur de erfar den dementas förändring, kan det bidra till att en god kontakt skapas mellan 

den anhöriga och sjuksköterskan (Holm-Ivarsson  & Ortiz, 2013). Det finns 

anhörigvårdare som vill finna strategier som kan bidra till att de kan hantera 

sjukdomsrelaterade svårigheter. När den anhöriga får möjlighet att tala och dela med sig 

av sina erfarenheter bidrar det till en känsla av att de känner sig uppmärksammade. De 

kan då få bekräftelse av en professionell vårdgivare vilket kan ge styrka i att orka 

försätta vårda (Gustafson & Hagberg, 2012). De senaste tio åren har de flesta svenska 

kommuner utvecklat stöd och hjälp till anhöriga som är närstående till en person med 

långvarig sjukdom (SoS, 2009). Även ifall vägen till hjälp ibland känns omständlig och 

lång, är den viktig. anhörigvårdarens upplever det betydelsefullt att vårdpersonal har 

kunskap för att deras behov av hjälp ska kunna bemötas utefter deras behov (Prorok, 

Horgan & Seitz, 2013). Enligt reflektion kan livssituationen och risken för ohälsa 

minska om anhörigvårdaren tar emot hjälp och stöd från sin omgivning. Eftersom det 

anses att hjälp bidrar till att den fysiska och psykiska belastningen avtar. Hjälpinsatsen 

ska ske tidigt i sjukdomsförloppet och därför har kommun och landsting ansvar att förse 

anhörigvårdarna med information angående deras rättigheter till hjälp. Enligt 
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Kuuppelomäki, Sasaki, Yamada, Asakawa & Shimanouchi, (2004) anser vissa 

anhörigvårdare att det hjälper att hantera och acceptera det liv de lever genom att våga 

tro på sig själva och deras förmåga att hantera den situation de befinner sig i. Genom att 

tänka positivt och förlita sig på deras egen kompetens och erfarenheter är något som kan 

hjälpa dem att hantera vardagen. 

 

9.3 Resultatets betydelse och ny kunskap 

Ovanstående studie har bidragit till djupare förståelse för anhörigvårdares upplevelser 

och livssituation. Litteraturstudiens resultat ger läsaren en inblick och möjlighet att 

bilda förståelse för anhörigvården som bär ansvar för att vårda en person med 

demenssjukdom som bor i hemmet. Anhörigvårdare kan även ta del av andras 

upplevelser som befinner sig i ett liknade sammanhang.  Detta kan bidra till att 

anhörigvårdaren känner mindre ensamhet då hen kan uppleva igenkänningsfaktorer med 

andra. Genom att ta del av andras upplevelser kan anhörigvårdaren även utveckla ny 

kunskap och nya tankebanor. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) kan människor finna 

mening tillsammans med andra som befinner sig i ett liknade kontext. 

 

9.4 Förslag till utveckling och vidare forskning 

Eftersom anhörigvårdare har det yttersta ansvaret för personen med demenssjukdom 

upplever de att deras välmående och identitet påverkas. Därför kan forskning som berör 

personlig utveckling, acceptans och positivitet bidra till att individen skapar en bättre 

fungerande vardag. Där utmaningar hanteras utefter individens förutsättningar och 

behov. Vi upplever att det finns omfattande forskning angående litteraturstudiens syfte. 

Det skulle vara fördelaktigt att utforska på vilket sätt sjuksköterskan kan påverka 

anhörigvårdarens omvårdnad- och livssituation.  

10. Slutsatser 

Resultatet från denna studie visar att anhörigvårdares upplevelser av att hantera, reagera 

och acceptera vårdandets utmaningar skiljer sig åt.  Vårdandet är ett åtagande som 

upplevs som meningsfullt men kräver mycket tid och energi. I de situationer då den som 

är anhörig får möjlighet att dela med sig av sina upplevelser bidrar det till en känsla av 

att de känner sig uppmärksammade. Vissa anhörigvårdare upplever att de inte vill ta 

emot hjälp, då de vill vara självständiga. Medan vissa upplever hjälp som en 
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betydelsefull avlastning. Sjuksköterskan har ett ansvar över att underlätta 

anhörigvårdarens vårdsituation. För att underlätta bör sjuksköterskan intressera sig och 

skapa en uppfattning över anhörigvårdarens upplevelser. Genom att sjuksköterskan och 

den anhöriga som vårdar skapar en relation, kan sjuksköterskan bemöta och erbjuda det 

stöd de är i behov av. Sjuksköterskan kan i mötet med anhörigvårdare bidra med sina 

kunskaper för att hjälpa anhörigvårdare att hantera sin situation. Det är därför vår 

förhoppning att denna studie kan vara ett bidrag i kunskapsbyggandet till såväl 

anhörigvårdare som till sjuksköterskor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

27 

11. Referenser 

Alzheimersfonden. (2014). Alzheimer – den vanligaste demenssjukdomen. Hämtad 

2015-05-29, från 

http://www.alzheimerfonden.se/om_demens/alzheimers_sjukdom/mer_om_alzheimers_

sjukdom 

 

Andrén, S., & Elmståhl, S. (2008). The relationship between caregiver burden, 

caregivers’ perceived health and their sense of coherence in caring for elders with 

dementia. Journal of Clinical Nursing 17, 790–799. 

 

Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Basun, H., Skog, M., Wahlund, L-O., & Wijk, H. (2013). Boken om demenssjukdomar. 

Stockholm: Liber AB. 

 

Benedetti, R., Cohen, L., & Taylor, M. (2013). 'There's really no other option': Italian 

Australians experiences of caring for a family member with dementia. Journal Of 

Women & Aging, 25(2), 138-164.  

 

Benzein, E., Hagberg, M., & Saveman, B-I. (2012). Relationen mellan familj och 

sjuksköterska- ett systematiskt förhållningssätt. E. Benzein, E., Hagberg., & B-A, 

Saveman (Red.), Att möta familjer inom vård och omsorg (s. 47-57). Lund: 

Studentlitteratur AB. 

 

Benzein, E., Hagberg, M., & Saveman, B-I. (2012). Varför ska familjen ses som en 

enhet?. E. Benzein, E., Hagberg., & B-A, Saveman (Red.), Att möta familjer inom vård 

och omsorg (s. 23-27).  Lund: Studentlitteratur AB 

 

Casado, B. L., Lee, S. E., Hong, M., & Hong, S. (2015). The experience of family 

caregivers of older Korean Americans with dementia symptoms. Clinical Gerontologist: 

The Journal Of Aging And Mental Health, 38(1), 32-48.  

 

Dahlberg, K., & Segesten, K. (2010). Hälsa och vårdande: i teori och praxis. 

Stockholm: Natur & kultur, 2010. 



  
 

28 

 

Ehrlich, K., Boström, A., Mazaheri, M., Heikkilä, K., & Emami, A. (2015). Family 

caregivers’ assessments of caring for a relative with dementia: A comparison of urban 

and rural areas. International Journal Of Older People Nursing, 10(1), 27-37. 

 

Eriksson, H., Sandberg, J., & Hellström, I. (2013). Experiences of long-term home care 

as an informal caregiver to a spouse: gendered meanings in everyday life for female 

carers. International journal of Older People Nursing, 8(2), 159-165. 

 

Erlingsson, C. (2012). Äldre anhörigvårdares hälsa: vårdandet i ett kraftfält av 

föreställningar. E. Benzein, E., Hagberg., & B-A, Saveman (Red.), Att möta familjer 

inom vård och omsorg (s. 129-138). Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2013). Att göra en systematisk litteraturstudie. 

Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Friberg, F. (2012). Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade 

examensarbeten. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Gustafson, E.,  & Hagberg, M. (2012). Att som familj leva i skuggan av 

demenssjukdom. E. Benzein, E., Hagberg., & B-A, Saveman (Red.), Att möta familjer 

inom vård och omsorg (s. 153-166). Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Gustafson, E.,  & Hagberg, M. (2012). “Jag har min Solveig och ändå är hon borta”- 

utdrag ur en makes dagbok. E. Benzein, E., Hagberg., & B-A, Saveman (Red.), Att möta 

familjer inom vård och omsorg (s.141-152). Lund: Studentlitteratur AB. 

 

González-Abraldes, I., Millán-Calenti, J. C., Lorenzo-López, L., & Maseda, A. (2013). 

The influence of neuroticism and extraversion on the perceived burden of dementia 

caregivers: An exploratory study. Archives Of Gerontology And Geriatrics, 5691-95.  

 

Henricson, M. (2012). Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom 

omvårdnad. Lund: Studentlitteratur AB. 

 



  
 

29 

Holm Ivarsson, B., & Ortiz, L. (2013). MI - motiverande samtal: praktisk handbok för 

äldreomsorgen: vardagssamtal, biståndssamtal, genomförandeplan, livsstilssamtal, 

samtal med personer med demens, handledning, anhörigsamtal. Stockholm: Gothia 

fortbildning 

 

Holst, G., & Edberg, A. (2011). Wellbeing among people with dementia and their next 

of kin over a period of 3 years. Scandinavian Journal Of Caring Sciences, 25(3), 549-

557.  

 

Johansson, L. (2007). Anhörig - omsorg och stöd. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Kuuppelomäki, M., Sasaki, A., Yamada, K., Asakawa, N., & Shimanouchi, S. (2004). 

Coping strategies of family carers for older relatives in Finland. Journal Of Clinical 

Nursing, 13(6), 697-706. 

 

Kristensson, J. (2014). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik för studenter 

inom hälso- och vårdvetenskap. Stockholm: Natur och Kultur. 

 

Landmark, B., Svenkerud Ashgaard, H., & Fagerström, L. (2013). To Be stuck in It- I 

can´t just leave: A Qualitative Study of Relatives´Experineces of Dementia Suffers 

Living at Home and Need for Support. Home Health Care Management & Practice 

15(5), 217-223. 

 

Lännergren, J., Westerblad, H., Ulfendahl, M., & Lundeberg, T. (2012). Fysiologi. 

Lund: Studentlitteratur AB. 

 

National Center for Biotechnology Information. (2015). Pubmed Help. Hämtad 2015-

04-30, från 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK3827/#pubmedhelp.How_PubMed_works_aut

omatic_te 

 

Nationell kompetenscentrum anhöriga, Nka. (2013). Snabb fakta om Sverige 1,3 

miljoner anhöriga. Kalmar: Nationell kompetenscentrum anhöriga, Nka. Hämtad 2015-

04-07 från 



  
 

30 

http://www.anhoriga.se/Global/St%C3%B6d%20och%20kunskap/Fakta%20om%20anh

%C3%B6riga/Dokument/Snabba_fakta_folder_Nka_140623_web.pdf 

 

O’shaughnessy, M., Lee, K., & Lintern, T. (2010). Changes in the couple relationship in 

dementia care. Dementia, 9(2), 237-258. 

 

Papastavrou, E., Andreou, P., Middleton, N., Papacostas, S., & Georgiou, I. K. (2014). 

Factors associated with quality of life among family members of patients with dementia 

in Cyprus. International Psychogeriatrics, 26(3), 443-452.  

 

Prorok, J. C., Horgan, S., & Seitz, D. P. (2013). Health care experiences of people with 

dementia and their caregivers: A meta-ethnographic analysis of qualitative studies. 

Canadian Medical Association Journal, 185(14). 

 

Ruth, J-E.,  & Eloniemi U. (1991). Omvårdnad vid demens. Arlöv: Almwvist & Wiksell 

Förlag AB. 

 

Shim, B., Barroso, J., Gilliss, C. L., & Davis, L. L. (2013). Finding meaning in caring 

for a spouse with dementia. Applied Nursing Research, 26(3), 121-126. 

 

Socialstyrelsen. (2015). Stöd till anhöriga, anhörigstöd. Hämtad 2015-04-05, från 

http://www.socialstyrelsen.se/stodtillanhoriga 

 

Socialstyrelsen. (2014). Demenssjukdomarnas samhällskostnader i Sverige 2012. 

Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad 2015-03-16, från 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19444/2014-6-3.pdf 

 

Socialstyrelsen. (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Hämtad 

2015-05-28, från 

http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/9879/2005-105-

1_20051052.pdf  

 

Socialstyrelsen. (2004). God vård i livets slutskede. Hämtad 2015-04-30, från  

http://www.anhoriga.se/Global/St%C3%B6d%20och%20kunskap/Fakta%20om%20anh%C3%B6riga/Dokument/Snabba_fakta_folder_Nka_140623_web.pdf
http://www.anhoriga.se/Global/St%C3%B6d%20och%20kunskap/Fakta%20om%20anh%C3%B6riga/Dokument/Snabba_fakta_folder_Nka_140623_web.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19444/2014-6-3.pdf


  
 

31 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10433/2004-123-

9_200412391.pdf 

 

Socialstyrelsen. (2011).  Termbank: Palliativ vård i livets slutskede. Hämtad 2015-04-

07, från http://socialstyrelsen.iterm.se/showterm.php?fTid=474 

 

Socialstyrelsen. (2009). Stöd till anhöriga ställer krav på strategi. Hämtad 2015-05-04, 

från  

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17837/2009-11-32.pdf 

 

Vellone, E., Piras, G., Venturini, G., Alvaro, R., & Cohen, M. Z. (2012). The 

Experience of Quality of Life for Caregivers of People With Alzheimer’s Disease 

Living in Sardinia, Italy. Journal Of Transcultural Nursing, 23(1), 46-55.  

 

Willman, A., Stoltz, P., & Bathsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad. En bro 

mellan forskning & klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

World Health Organization. (2012). Dementia: a public health priority. Alzheimers 

Disease International.  

 

Quinn, C., Clare, L., & Woods, R. T. (2015). Balancing needs: The role of motivations, 

meanings and relationship dynamics in the experience of informal caregivers of people 

with dementia. Dementia: The International Journal Of Social Research And Practice, 

14(2), 220-237. 

 

Öquist, O. (2008). Systemteori i praktiken konsten att lösa problem och nå resultat. 

Stockholm: Gothia Förlag. 

 

 

http://socialstyrelsen.iterm.se/showterm.php?fTid=474
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17837/2009-11-32.pdf


  
 

I 
 

12. Bilagor 

Bilaga A  
Sökningsförande (Kristensson, 2014). 

     PsycInfo 

ID 

sökord 

Sökord Antal träffar Lästa abstract Lästa i fulltext Granskade 

artiklar 

Inkluderade i resultatet 

#1 "Dementia" (ämnes

ord) 25,268  

   

#2 "Caregivers" (ämne

sord) 

20,108     

#3 Experience (fritext

ord) 

413,473     

#4 #1 AND #2 AND 

#3 

182 32 11 3 2 (+2 dubletter från 

Cinahl). 

Symbol Betydelse 

* Trunkering 

 

Cinahl 
ID 

sökord 

Sökord Antal träffar Lästa abstract Lästa i fulltext Granskade 

artiklar 

Inkluderade i 

resultatet 

#1 "Dementia" 

(ämnesord) 

35,943     

#2 Caregiver* 

(ämnesord) 

31,955     

#3 Experience* 

(fritexst) 

169,495     

#4 Life experience* 

(ämnesord) 

34,411     



  
 

II 

#5 #3 OR #4 169,495     

#6 #5 AND #1 AND #2 269 69 21 6 5 (+2 dubletter från 

Psycinfo, +1 dublett 

från PubMed) 

Symbol Betydelse 

* Trunkering 

 

 

 

 

PubMed 

ID 

sökord 

Sökord Antal träffar Lästa abstract Lästa i fulltext Granskade artiklar Inkluderade i 

resultatet 

#1 "Dementia/nursing” OR 

"Dementia/psychology"  

5313     

#2 "Caregivers/psychology" 4671     

#3 Experience 85214     

#4 
#1 AND #2 AND #3 

105 28 8 2 2 (+1 dubblett från 

Cinahl) 

Symbol Betydelse 

* Trunkering 
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Bilaga B 
Granskningsmatris (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). 

 

 
Titel och 

författare 

Tidskrift, 

land och 

publicerat 

årtal 

 

Syfte Deltagare 

N=deltagare 

() = bortfall 

Design Resultat Kvalitet 

Finding meaning in 

caring for a spouse 

with dementia. 

 

Shim, B., Barroso, 

J., Gilliss, C. L., & 

Davis, L. L. 

Applied 

Nursing 

Research, 

USA, 2013. 

Syftet med studien var att 

beskriva anhörigvårdares 

(make/makas) upplevelser 

av att vårda en person 

med demenssjukdom som 

rapporterat  en känsla av 

mening med deras 

vårdande. 

N=11 

(1) 

 

Deskriptiv kvalitativ 

analys. 

Vårdgivare rapporterade 

att mening i omvårdnad 

kan ge tillfredsställelse, 

tacksamhet och personlig 

utveckling till 

vårdgivaren. De ansåg 

detta som vårdkvalitet då 

vårdgivare visade en hög 

nivå av kärlek och empati 

mot vårdtagaren. 

 

Hög 

The influence of 

neuroticism and 

extraversion on the 

perceived burden 

of dementia 

caregivers: An 

exploratory study.  

 

González-

Abraldes, I., 

Millán-Calenti, J. 

C., Lorenzo-López, 

Archives Of 

Gerontology 

And 

Geriatrics, 

Spanien, 

2013. 

Syftet med studien var att 

undersöka påverkan av 

extraversion och 

neuroticism på demens 

vårdgivare börda. 

N=33 

(8) 

Kvantitativ, 

deskriptiv tvärsnitts 

studie  

CCT. 

Vårdgivare som upplever 

hög börda upplever 

mycket neurotiska. 

Vårdgivare och de med 

låg extraversion är mer 

sårbara för negativa 

omvårdnadseffekter och 

bör inriktas av tidiga 

insatser som ger 

copingstrategier 

utbildning. 

Medel 



  
 

IV 

L., & Maseda, A. 

 

The experience of 

family caregivers 

of older Korean 

Americans with 

dementia 

symptoms. 

 

Casado, B. L., Lee, 

S. E., Hong, M., & 

Hong, S. 

 

Clinical 

Gerontologis

t: The 

Journal Of 

Aging And 

Mental 

Health, USA, 

2015. 

Syftet med studien var att 

undersöka koreanska 

amerikaners upplevelser 

av att vårda en person 

med demenssjukdom.  

N=23 Kvalitativ, 

Fenomenologisk. 

8 huvudteman. Råder 

fortfarande okunskap om 

sjukdomen. Ger tips om 

framtida behov av studier. 

Medel 

The Experience of 

Quality of Life for 

Caregivers of 

People With 

Alzheimer’s 

Disease Living in 

Sardinia, Italy. 

 

Vellone, E., Piras, 

G., Venturini, G., 

Alvaro, R., & 

Cohen, M. Z. 

 

Journal Of 

Transcultural 

Nursing, 

Italien, 2012.  

Undersöka betydelsen av 

livskvalitet (QOL) för 

italienska vårdgivare som 

vårdar människor som 

drabbats av Alzheimers 

sjukdom och faktorer som 

förbättrar och förvärrar 

deras QOL. 

N=41 Kvalitativ, 

Fenomenologisk. 

I denna studie, frihet/ 

självständighet, lugn/lugn, 

och välbefinnande var av 

central betydelse för 

innebörden av livskvalitet 

för vårdgivare. 

Hög 

Changes in the 

couple relationship 

in dementia care. 

 

O’shaughnessy, 

M., Lee, K., & 

Lintern, T. 

Dementia, 

Englad, 

2010. 

Undersöka 

anhörigvårdares (spouses) 

erfarenhet av effekten av 

deras partners kognitiv 

nedgång i deras 

förhållande och 

betydelsen som det gav 

N=7 Kvalitativ, 

Fenomenologisk. 

Fyra huvudteman 

beskrivs: 

Samhörighet och 

avskildhet, svårighet att 

möta egna behöv 

gentemot ens partners 

behov, kunskap och 

Hög 



  
 

V 

till dessa upplevelser. ovisshet inför framtiden, 

söker kontroll- 

emotionella och praktiska 

strategier. 

 

'There's really no 

other option': 

Italian Australians 

experiences of 

caring for a family 

member with 

dementia.  

 

Benedetti, R., 

Cohen, L., & 

Taylor, M. 

 

Journal Of 

Women & 

Aging, Austr

alien, 2013. 

Italienska australiernares 

upplevelser av att vårda 

en familjemedlem med 

demenssjukdom. 

N=9 Kvalitativ, 

Fenomenologisk. 

Hur vårdandet påverkar 

deras dagliga 

sammanhang samt 

upplevelse av ansvar och 

kulturella förväntingar.  

Medel 

Wellbeing among 

people with 

dementia and their 

next of kin over a 

period of 3 years. 

 

Holst, G., & 

Edberg, A. 

Scandinavian 

Journal Of 

Caring 

Sciences, 

Sverige, 

2011. 

Undersöka sinnestillstånd 

av demenssjuka, deras 

anhörigas erfarenhet av 

börda tillfredsställelse, 

och faktorer som är 

förknippade med dessa 

erfarenheter under en 3-

årsperiod. 

N=32 

(32) 

Kvantitativ, 

Kontrollgrupp/er. 

Situationen för de 

anhöriga försämras då 

börda ökar, och de blir 

mindre nöjda trots att stöd 

från samhället ökar.  

Hög 

Experiences of 

long-term home 

care as an informal 

caregiver to a 

spouse: gendered 

meanings in 

everyday life for 

female carers. 

International 

journal of 

Older People 

Nursing,Sver

ige, 2013.  

Utforska genusaspekter 

inom långsiktig 

omvårdnad ur ett 

kvinnoperspektiv. 

Kvinnorna vårdar sin 

make som lider av 

demens i hemmet. 

N=12 Kvalitativ, 

Hermeneutik. 

 

Det intensiva engagemang 

och ansvar som kvinnor 

upplever i deras dag till 

dag omsorg måste 

erkännas och att det är 

viktigt för vårdpersonal 

att hitta mekanismer för 

att ge val för kvinnliga 

Medel 



  
 

VI 

 

Eriksson, H., 

Sandberg, J., & 

Hellström, I. 

vårdgivare utan att 

försumma sina moraliska. 

 

Factors associated 

with quality of life 

among family 

members of 

patients with 

dementia in 

Cyprus. 

 

Papastavrou, E., 

Andreou, P., 

Middleton, N., 

Papacostas, S., & 

Georgiou, I. K. 

 

International 

Psychogeriat

rics, Cypern, 

2014. 

Undersöka hur QoL bland 

vårdgivare är relaterad till 

deras erfarna nivå av 

bördan, deras redovisade 

antal depressiva 

symptom, och nivån av 

vårdtagare "beroende och 

demografiska variabler. 

N=76 

(16) 

Kvantitativ, 

CCT. 

Studien indikerar på hög 

börda, låg livskvalité och 

symtom för depression.  

Att vårdgivarna kände sig 

begränsade bidrog till 

försämrad livskvalité. 

 

Hög 
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Bilaga C 
Analysmatris (Forsberg & Wengström, 2013). 

Utsaga Kod Kategori Tema 

Other strategies used as a means of maintaining a 

sense of control were denial, acceptans and living 

in the present (O’shaughnessy, Lee & Lintern, 

2010). 

 

Behålla kontroll genom 

förnekelse, acceptant och leva i 

nuet. 

 

Vara närvarande i nuet. 

 

Acceptans. 

Francis controlled her anxieties and fear by living 

in the present (O’shaughnessy, Lee & Lintern, 

2010). 

 

Kontrollerade sin oro genom att 

leva i nuet. 

 

They embraced the changes in their lives as a result 

of dementia caregiving, perceiving it to be 

meaningful; they felt good about what they were 

doing (Shim, Barroso, Gilliss & Davis, 2013). 

 

Mottog förändring, fann mening 

med att vårda, dem gjorde 

någonting bra. 

Finna mening. 

Some also experienced changes in their philosophy 

of life or what they found meaningful in everyday 

life (Shim, Barroso, Gilliss & Davis, 2013). 

 

Förändrat livsperspektiv, fann 

mening i det dagliga livet. 

 

Accepting the situation meant accepting the 

disease, dealing with changes in their plans, and 

adjusting to their own (or their spouse’s) 

limitations. It also meant accepting that there would 

be ongoing and unpredictable in many facets of 

their lives (Shim, Barroso, Gilliss & Davis, 2013). 

 

Acceptera sjukdom och hantera 

och anpassa sig till pågående 

förändringar. 

Many caregivers discussed not having freedom or Ingen frihet eller självständighet Minskad frihet. Förlust. 
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independence because they had to care for the 

patients for so much of the day (Vellone, Piras, 

Venturini, Alvaro & Cohen, 2012). 

 

då vårdandet tog mycket tid. 

 

 

Participants very often noted during the interviews 

that they had to care for their patients too many 

hours a day (Vellone, Piras, Venturini, Alvaro & 

Cohen, 2012). 

 

Ingen tid för sig själv, vårdade i 

för många timmar per dag. 

 

No one was able to talk about what would come 

next and what would happen to their family 

members over the course of the disease (Casado, 

Lee, Hong & Hong, 2015). 

 

Inte kunna prata om vad som 

komma skall. 

 

Bristande kontroll över 

sjukdomen. 

 

Spouse carers expressed a sense of powerlessness 

and lack of control over the course of the dementia 

(O’shaughnessy, Lee & Lintern, 2010). 

 

Maktlöshet och brist på kontroll 

över sjukdomens förlopp. 

In this regard participants continually made 

reference to such terms as obligation, responsibility 

and respect when disclosing their motivations for 

adopting a caregiving role (Benedetti, Cohen & 

Taylor 2013). 

 

Känsla av skyldighet, ansvar och 

respekt över vårdgivarerollen. 

Ansvarstagande. Rollen som anhörigvårdare. 

 

Caregivers also considered the caregiving a duty in 

their role as child or spouse (Vellone, Piras, 

Venturini, Alvaro & Cohen, 2012). 

 

Familjemedlemmar upplever 

skyldighet att vårda. 
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Bilaga D 
Granskningsmall (Willman, Stoltz & Bathsevani, 2011). 
 

Kvalitativ granskningsprotokoll 
 

Beskrivning av studien, t.ex. metodval: 

Finns det ett tydligt syfte? Ja, Nej, Vet ej 

Patientkaraktäristika  

Antal: 

Ålder: 

Man/kvinna: 

Är kontexten presenterad? Ja, Nej, Vet ej 

Etiskt resonemang? Ja, Nej, Vet ej 

Urval 

- Relevant? Ja, Nej, Vet ej 

- Strategiskt? Ja, Nej, Vet ej 

Metod för 

- Urvalsförförande tydligt beskrivet? Ja, Nej, Vet ej 

- Datainsamling tydligt beskriven? Ja, Nej, Vet ej 

- Analys tydligt beskriven? Ja, Nej, Vet ej 

Giltighet 

- Är resultatet logiskt, begripligt? Ja, Nej, Vet ej 

- Råder datamättnad? (om tillämpligt) Ja, Nej, Vet ej 

- Råder analysmättnad? Ja, Nej, Vet ej 

Kommunicerbarhet 

- Redovisas resultatet klart och tydligt? Ja, Nej, Vet ej 

- Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram? Ja, Nej, Vet ej 

Genereras teori? Ja, Nej, Vet ej 

Huvudfynd 

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



  
 

X 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

Hög, Medel, Låg 

Kommentar: 

Signatur: 

 

Kvantitativ granskningsprotokoll 
Beskrivning av studien 

Forskningsmetod:  

RCT 

CCT (ej randomiserad) 

Multicenter, antal center 

Kontrollgrupp/er 

Patientkaraktäristika: 

Antal: 

Ålder: 

Man/kvinna: 

Kriterier för inkludering/exkludering: 

Adekvat inkludering diskussion: 

Ja 

Nej 

Intervention: 

Vad avsåg studien att studera? 

Dvs. vad var dess primära resp. sekundära effektmått? 

Urvalsförförandet beskrivet: Ja, Nej 

Representativt urval: Ja, Nej 

Randomiseringsförfarandet beskrivet? Ja, Nej, Vet ej 

Likvärdiga grupper vid start? Ja, Nej, Vet ej 

Bortfall 
Bortfallsanalysen beskriven? Ja, Nej 



  
 

XI 

Bortfallsstorleken beskriven? Ja, Nej 

Adekvat statistik metod? Ja, Nej 

Etiskt resonemang? Ja, Nej 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten valida? Ja, Nej 

Är instrumenten reliabla? Ja, Nej 

Är resultatet generaliserbart?  Ja, Nej 

Huvudfynd (hur stor var effekten?, hur beräknades effekten?, NNT, konfidensintervall, statistisk signifikans, klinisk signifikans, Powerberäkning): 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

Hög, Medel, Låg 

Kommentar: 

Signatur: 


