
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhörigas upplevelse av stöd 

genom sjukdomsförloppet vid 

demenssjukdom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: Milagros Zapata Pon  

Handledare: Amanda Hellström 

Examinator: Eva Benzein  

Termin: 3 och 4 

Ämne: Vårdvetenskap 

Nivå: magister i omvårdnad 

Kurskod: 4VÅ20E 



 
 

Abstrakt 

Bakgrund: Allt fler kommer drabbas av demenssjukdom och fler anhöriga kommer 

påverkas av att bli vårdande anhörig. Tidigare studier har visat att anhöriga behöver 

stöd under den period som de vårdar sina närstående med demenssjukdom. Att vara 

anhörig till en närstående som är demenssjuk påverkar anhörigas hälsa och 

välbefinnande. Hälso- och sjukvårdspersonal finns tillgänglig under hela perioden: 

från diagnos till flytten till ett boende. Det har även noterats om vikten med 

informella personers stöd. Nationella riktlinjer finns sedan tidigare om att stötta och 

erbjuda utbildning till anhöriga i deras situationer, men det är oklart huruvida detta 

uppfylls. Hälso- och sjukvårdpersonal innehar kunskap men det noteras en brist på 

förståelse för den situation anhöriga befinner sig i såväl som vårdande anhörig i 

ordinärt boende som efter flytten till äldreboende.  

Syfte: Syftet med studien var att belysa anhörigas upplevelser av formellt och 

informellt stöd genom sjukdomsförloppet vid demenssjukdom.   

Metod: Studien är en kvalitativ intervjustudie där sju anhöriga, som tidigare varit 

vårdande anhöriga men som nu har närstående boendes på äldreboende, intervjuats. 

Intervjuerna var semistrukturerade och analys genomfördes med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys.  

Resultat: Resultatet visade att stöd och utbildning inte endast behövs i början av 

demenssjukdomen när diagnos ställs utan är något som kontinuerligt behöver erbjudas 

under processens gång och ges till anhöriga. Ett stöd var av vikt även efter flytten till 

ett boende. Det framkom även att kommunikation och kompetensutveckling i form av 

utbildning kring demenssjukdomen är en viktig del för att kunna förbättra relationen 

mellan hälso- och sjukvårdspersonal och anhöriga. Brist på kommunikation och en 

dålig relation mellan anhöriga och hälso- och sjukvårdspersonal ledde till psykisk 

ohälsa och lidande för anhöriga. Informellt stöd i form av grannar och familj var av 

stor betydelse för anhöriga.  

Slutsats: Det finns en viktig del som specialistsjuksköterska/sjuksköterska kan göra 

vilket var bland annat att ge kunskap till anhöriga och till personal om 

demenssjukdom under hela processen. Det kan förbättra ett bemötande och skapa en 

god relation med anhöriga, men det kan även ge mer kvalité till vården och genom 

detta ge trygghet till anhöriga. Genom tillämpning av relationscentrerad vård 

tillsammans med personcentrerad vård kan det ge stöd och delaktighet till anhöriga. 

Det var viktigt att stödet var individualiserat för anhöriga och att hälso- och 

sjukvårdspersonal får en förståelse för deras situation och de känslor de har.  
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Abstract  

Background: More people will be diagnosed with dementia and more relatives will 

be affected and become informal carers. Previous studies show that informal carers 

need support during the period they care for their relative with dementia. To be an 

informal carer to a next-of-kin affects the carers’ health and well-being. Healthcare 

staffs are available during this whole period: from diagnosis to the placement at a 

nursing home. It has also been noted of the importance of informal persons support. 

There are national guidelines about support and to offer education to informal carers 

in their situation, but it is unclear how this is fulfilled. Healthcare staff beholds 

knowledge but there is noted a lack of understanding for the situation informal carers 

are in, both during the time of caring and after the move to a nursing home.   

Aim: The aim of the study was to illuminate informal carers experiences of formal 

and informal support through the course of the dementia-disease.  

Method: The study is a qualitative interview study, where seven informal carers were 

interviewed. The informal carers had previously been carers, before their relatives 

moved in to a nursing home. Semi-structured interviews were conducted and were 

analyzed with qualitative content analysis.  

Result: The study show that the support and education is not only needed in the 

beginning of the dementia disease when the diagnosis is set, but support needs to be 

offered continuously and given to informal carers during the whole disease trajectory. 

Support is needed even after the move to a nursing home. It has been shown that 

communication and developing competence in forms of education about dementia is 

an important part to improve the relationship between informal carers and healthcare 

staff. Lack of communication and a bad relationship between relatives and healthcare 

staff led to mental ill health and suffering for the relative. Neighbours and family 

members gave informal support, and this was of importance for the informal carer.   

Conclusion: There is an important part that specialized nurses/nurses can do and that 

is to give or offer knowledge to informal carers and to healthcare staff about dementia 

during the whole process. It can improve the treatment of patients with dementia and 

their informal carers and through this create a good relationship and the feeling of 

safety, and also improve the quality of care. By applying relationship-centred care 

with person-centred care can give the feeling of support and participation to informal 

carers. It is also of importance that support is individualized for relatives and that 

healthcare staff has an understanding for their situation and the emotions they have.  
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”det är ju det jobbigaste man kan gå igenom, nästan så är det, när en 

människa försvinner… finns levande men ändå inte finns… så är man väl 

olika som människor hur man klarar saker och ting… men man får ju lite 

krafter i alla fall, för man vet ju att man måste, men det är jobbigt är det 

ju”.   
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Förord  

 

Författaren har jobbat som sjuksköterska sedan januari 2011 med äldre och vid 

äldreboende. Författaren har de senaste tre åren varit ansvarig för två 

demensavdelningar och har under denna tid haft flera olika samtal med anhöriga. Vid 

dessa samtal har det framkommit att anhöriga upplever svårigheter med att förstå 

demenssjukdomar och dess utveckling samt vad som kan vänta längre fram. Det har 

upplevts att genom att stödja anhöriga via samtal genom sjukdomens process, men 

även att stödet borde fortsätta även efter anhörigas närstående flyttat in till ett boende, 

leder till en bra relation. Denna studie riktar sig till anhöriga med närstående 

diagnostiserade med demenssjukdom och deras upplevelser av stöd från hälso- och 

sjukvårdpersonal under demenssjukdomens förlopp. Genom denna studie finns 

förhoppning om att belysa upplevelser av stöd och förbättra relationen mellan 

anhöriga och hälso- och sjukvårdspersonal. 
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Bakgrund 

Anhöriga 

I föreliggande studie används begreppet anhöriga, i enlighet med Socialstyrelsens 

termbank (2015), det vill säga en person inom familjen eller bland de närmaste 

släktingarna. Närstående är enligt termbanken en person som den enskilde anser sig 

ha en nära relation till. Anhörigvårdare anses som en person som vårdar närstående 

som är långvarigt sjuk, äldre eller har funktionsnedsättning (ibid.), men i föreliggande 

studie kommer anhörigvårdare att betecknas som den vårdande anhörige.  

 

SBU (2006) har skrivit en rapport kring demenssjukdomen och anhöriga. I denna 

rapport har det framkommit att anhörigas livssituation påverkas av demenssjukdomen 

och att det förekommer mycket oro och depression bland anhöriga. Enligt Mackenzie 

och Lee (2006) är känslan av förlust, sorg, depression, fysisk och psykisk utmattning, 

dåligt samvete och skamkänsla något som påverkar och berör den vårdande anhörig. 

Skamkänsla är något som Söderlund (2004) berör i sin studie om anhöriga till 

närstående med demenssjukdom. Anhöriga har en skamkänsla kring deras tillvaro och 

i deras kaos, och det kan också uppstå i samband med att anhöriga förlorar tilliten till 

vårdorganisationen då stödet inte finns att nå. Det är av vikt att vården är vårdande för 

den demenssjuke men även för anhöriga då det kan påverka deras hälsa, särskilt när 

de vårdar (ibid.). Det är något som är pågående under hela demenssjukdomens 

utveckling och det har lyfts att vårdande anhöriga har en risk att drabbas för ohälsa 

under den tid som de vårdar sina närstående. Anhöriga är oroliga och kan få en 

depression i samband med detta ansvar, men samtidigt finns en känsla av skyldighet 

till sin närstående (Losada, Marquez-Gonzalez, Knight, Yanguas, Sayegh & Romero-

Moreno, 2010; SBU, 2006). Det dåliga samvetet kan finnas kvar efter att närstående 

flyttat till ett äldreboende. Anhöriga upplever att de inte orkar komma till sin 

närstående och hälsa på så ofta eller att de känner att de har övergett sin närstående på 

ett äldreboende, och att de borde orkat med att ta hand om sin närstående längre 

(Chan, Livingston, Jones & Sampson, 2013). Något som tidigare studier visar är att 

anhöriga behöver prata och få sina känslor och upplevelser av skam och skuld 

bekräftade av andra, men även den börda och sorg de upplever behöver bearbetas 

(Söderlund, 2004; Chan et al., 2013). Brodaty, Woodward, Boundy, Ames och 

Balshaw (2014) har genomfört en studie kring vårdande anhöriga och upplevelsen av 
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börda. Det har visat att vårdande anhöriga har en stor och ihållande upplevelse av 

börda, vilket leder till ohälsa och en ökad användning av bland annat antidepressiva 

för att kunna ha ork att vårda den sjuka närstående (ibid.).  

 

Keady (2011) skriver om vikten av en god relation mellan hälso- och 

sjukvårdspersonal och anhöriga, och att personal ska ta del av anhörigas kunskap om 

den demenssjuke för att det ska bli en god vård när de flyttat in till ett äldreboende. 

Detta stöds även av de nationella riktlinjerna från Socialstyrelsen (2010). Studie av 

Elvish, Lever, Johnstone, Cawley och Keady (2013) belyser även att psykosociala 

tränings- och utbildningsprogram kring demenssjukdom kan minska på anhörigas oro 

och depression, men att det också behövs psykoterapeutisk intervention och samtal 

för att kunna hjälpa anhöriga i deras situationer.  

 

Det finns olika föreningar som ger utbildning och information kring 

demenssjukdomar. Bland dem är Demensförbundet som har gett ut en del böcker och 

rekommenderar böcker som givits ut för att öka kunskapen till anhöriga som har 

närstående som drabbats av demenssjukdom. Bland dem finns Anhörigboken 

(Demensförbundet, 2012) och Den lilla boken om demens (Åstrand, 2009) som berör 

lagarna som finns och vilket stöd anhöriga kan få, samt även praktiska råd vad gäller 

vård och bemötande kring demenssjukdomen. Detta innebär dock att anhöriga som 

läser dessa böcker inte har möjlighet att diskutera innehållet eller ställa frågor kring 

informationen förrän de kommer i kontakt med förening eller vårdpersonal. 

 

Stöd  

Ordet stöd är ett svårdefinierat ord, men enligt Svenska Akademiens ordbok (2014) är 

det liktydigt med orden: hjälp, undsättning, bistånd, gillande, någon eller något som är 

till hjälp, eller liknas vid stöttepelare eller hjälpare. Socialstyrelsen (2013) har gett 

exempel på vad stöd är och det kan vara att: få information om möjligheter och villkor 

för att få stöd, information om den närståendes sjukdom och prognos, enskilda samtal 

eller grupp samtal, utbildning m.m. Ett gott stöd innebär att den anhöriga ska vara 

säker och känna trygghet med att deras närstående får de insatser hen behöver, samt 

att anhöriga ska känna sig trygga i sin roll att hjälpa och stödja deras närstående 

(ibid.). 

 



4 
 

Söderlund (2004) har skrivit en studie kring en blandad grupp anhöriga, vilket 

inneburit vuxna barn, make/maka och syskon som vårdar eller har vårdat en 

närstående med demensdiagnos. I studien beskrivs att anhöriga upplever att de känner 

sig som "drabbade av en orkan" när en närstående drabbas av demens, men att det 

finns stunder då de hamnar i ”orkanens öga” där det är lugnare. Det är de stunderna då 

de får avlösning, stöd eller ett gott möte med vårdpersonal. Enligt Nationella 

riktlinjerna för vård och omsorg av demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2010) ska 

vårdande anhöriga ges stöd av hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. De bör 

erbjuda avlösning, utbildningsprogram, kombinationsprogram samt psykosociala 

stödprogram. Dessa ska erbjudas tidigt i sjukdomsförloppet och ges under längre tid. 

 

Det finns tidigare studier och litteratur i Sverige kring anhörigvårdare och deras 

upplevelser av att vårda demenssjuka i hemmet (Söderlund, 2004; Socialstyrelsen, 

2010; Chan et al., 2013; Losada et al., 2010). Studierna har fokuserat på anhörigas 

hälsopåverkan när de vårdar en närstående som drabbats av demenssjukdom.  

Studier finns kring stöd vid flytten till äldreboende och anhörigas upplevelser av att 

förlora en närstående eller ha en känsla av att man överger sin närstående, men de 

belyser inte kommunikationen mellan sjuksköterska och anhörig på boendet eller 

vilken form av stöd som ska ges till anhöriga i samband med demenssjukdom (Lundh, 

Sandberg & Nolan, 2000; Graneheim Hällgren & Johansson, 2014). Enligt Sandberg, 

Lundh och Nolan (2001) är det av vikt att en god relation mellan personal och 

anhöriga finns för att det kan minska den spänning som kan uppstå i samband med en 

flytt, samt att anhörigas behov av stöd ska uppmärksammas av de hälso- och 

sjukvårdspersonalen och utgöra en kärna i samband med flytten. Det belyses att 

sjuksköterskan ska ha en förståelse och kunna ha frågeställningar till hur anhöriga 

hanterar flytten (ibid.). Studierna av Lundh et al. (2000) och Sandberg et al. (2001) 

har främst riktat fokus på anhöriga som har närstående på ett äldreboende och inte 

specifikt gjort studier kring anhöriga med demenssjuka närstående. Enligt Andrén och 

Elmståhl (2002) ska stödbehovet variera mellan olika former av boende, ordinärt eller 

äldre, men att det generellt behövs mer stöd och på olika sätt, samt bör det tas upp 

med anhöriga om vilken form av stöd de önskar i tidigt skede. Det finns således risk 

för att tidigare stöd och information upphör eller minskar, i samband med flytten till 

äldreboendet. 
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Demenssjukdomar 

Ordet demens härstammar från latinets "de mens" vilket betyder "utan själ" och 

innebär ett förvärrat och långvarigt sjukdomstillstånd som blir ännu sämre med tiden 

(SBU, 2006). Dock skriver Basun (2013) att demens kallas idag för kognitiv svikt och 

i detta ingår en rad olika sjukdomar och tillstånd. De vanligaste sjukdomarna som 

finns är bland annat Alzheimers sjukdom, Vaskulär demens, Frontotemporal demens 

och Lewybody demens. Demens fungerar som ett samlingsnamn för sjukdomar eller 

tillstånd som drabbar hjärnan och tankeförmågan, vilket leder till att demens kan yttra 

sig på olika sätt beroende på vilken del av hjärnan som påverkas (Ring, 2013). Det 

finns dock en problematik kring demenssymtom, vilket är att de kan förväxlas med 

andra diagnoser som bland annat konfusion/delirium, men detta tillstånd kan om det 

ej behandlas, leda till demens (Armanius Björlin & Eriksdotter 2013). 

I SBU rapporten om demenssjukdomar (2006) framkommer att det är ca 140 000 

personer i Sverige som har en demensdiagnos, och två tredjedelar av dessa är 

diagnostiserade med Alzheimers sjukdom. Vidare står det i rapporten att antalet 

insjuknande kommer öka på grund av att allt fler lever längre samt att åldern är en 

påverkande riskfaktor för att utveckla demens (ibid.).  

 

Genom symtom som uppstår i de olika demenssjukdomarna kan det uppstå stora 

svårigheter i hemmet när anhöriga vårdar. Desto längre tid som sjukdomen utvecklas 

kan det uppkomma olika demensbeteenden (Ring, 2013). Demensbeteende kan 

uppkomma i form av exempelvis: rastlöst vandrande, plockighet, rop och skrik, 

motsträvighet vid omvårdnadssituationer, irritation, aggressivitet, ångest, depression, 

sömnstörningar, förändrad matlust, apati, förändrad libido, vaneföreställningar och 

hallucinationer (ibid.). 

Då demenssjukdomen utvecklas och personen som är drabbad försämras, blir hen 

mindre självständig och blir mer beroende av andra personer i deras närhet. Det 

dagliga livet förändras och behov av att påminnas och få stöd i vanliga 

hemmasituationer är påtagligt. Det blir även kommunikationssvårigheter och 

närminnets påverkan gör att den demenssjuke glömmer att hen håller på att laga mat 

eller går ut för att sedan inte minnas varför de gick ut och kan sedan inte hitta hem 

(Skog, 2013).  

Anhöriga lever med en rädsla över att personen med demens ska gå ut mitt i natten 

och inte hitta hem eller att skada sig själv på något sätt, exempelvis genom 
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matlagningsbränder. Det är en stor stressfaktor för anhöriga att behöva ha full kontroll 

över en närstående som tidigare kunnat ta hand om sig själv samt ha svårt att veta vart 

de ska få hjälp och stöd från (Söderlund, 2004). 

 

Att utbilda anhöriga om demensutveckling och beslut som kan behöva tas längre fram 

bör tas upp tidigt vid ett äldreboende enligt Reinhardt, Chichin, Posner och Kassabian 

(2014). Det kan underlätta framtida planering av vård och även öka förståelse från 

anhöriga där det tidigare funnits diskussion kring vård som kan erbjudas, särskilt vid 

avancerad sjukdom. Ur en internationell synvinkel har svårigheter i kommunikationen 

mellan anhöriga och sjuksköterska belysts av Stone (2012), framför allt från ett 

sjuksköterskeperspektiv. Det finns ett behov av att ge information till anhöriga, då det 

syns en osäkerhet hos anhöriga kring demenssjukdomen (ibid.). Dock är 

anhörigperspektivet inte lika belyst och inte heller hur det förhåller sig i Sverige i 

relation mellan sjuksköterska och anhöriga på ett boende. Studier kring behov av stöd 

och samtal finns men gäller för den tid som anhöriga vårdar i hemmet eller när en 

demensdiagnos ställs (Kjällman Alm, 2014; Söderlund, 2004). 

 

Teoretisk referensram 

Enligt Davies, Aveyard och Norman (2006) är relationscentrerad teori tillsammans 

med personcentrerad teori tillämpbar på personer med demenssjukdom och inkluderar 

deras anhöriga. Det är många olika aktörer i form av anhöriga, hälso- och 

sjukvårdpersonal samt handläggare som är involverade i personer med 

demenssjukdom, vilket gör att kontakt mellan dessa är nästintill oundviklig. Den 

relationscentrerade vården skapar ett samarbete mellan alla aktörer där det finns en 

”ge och ta” relation. Anhörig kan genom sin erfarenhet och kunskap om sin sjuka 

närstående ge stöd till hälso- och sjukvårdspersonal för att kunna utveckla den 

personcentrerade vården, samtidigt som hälso- och sjukvårdspersonal eller andra 

aktörer kan erbjuda och ge stöd i olika former, som till exempel utbildning till 

anhöriga. Den relationscentrerade teorin utgår på att skapa ett partnerskap, vilket ska 

grunda sig i kommunikation för att kunna skapa delaktighet och genom detta ge 

trygghet och stöd till anhöriga involverade i vården kring den demenssjuka patienten. 

Personcentrerad vård utan kommunikation och stöd av anhöriga kan leda till att det 

saknas viktiga delar i patientens livsvärld som kan behövas för att förstå 
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demenssjukdomen längre fram, och det kan även leda till att relationen med anhörig 

kan bli ansträngd på grund av uteslutning. Genom den relationscentrerade teorin 

tillsammans med personcentrerad teori kan en relation leda till en jämställdhet och 

öka kvalitén av vården, då ett samarbete uppstår mellan alla involverade aktörer. 

Speciellt till anhöriga som genom ökad delaktighet annars kan känna sig i underläge 

på grund av deras position och, i många fall, informella kunskap om vård (ibid.).  

 

Problemformulering  

Allt fler personer kommer att drabbas av demenssjukdom. Anhöriga som vårdar kan 

därmed komma att öka och deras psykiska mående kommer att påverkas av deras 

situation i samband med demenssjukdomens utveckling. Det är viktigt att stöd erbjuds 

eller ges under hela förloppet för att anhöriga ska uppleva trygghet med vården som 

ges till deras sjuka närstående men även att ge dem kunskap och utbildning om 

demensutveckling. Det är dock oklart om huruvida detta uppfylls då Socialstyrelsens 

riktlinjer (2010) är otydliga vad gäller hur anhörigas funderingar kring vården som 

ges till individen efter flytten till ett äldreboende bör bemötas. Det upplevs att trots att 

det ska finnas stöd från hälso- och sjukvårdspersonal och socialtjänsten, samt att det 

finns mycket tillgänglig information om demens, så har anhöriga svårt att ta del av det 

om de inte ber efter stöd eller information själva. Behovet av stöd bör 

uppmärksammas av hälso- och sjukvårdspersonal, men då det ej är beskrivet vilken 

form av stöd som ska ges till anhöriga behövs en kommunikation mellan anhöriga och 

hälso- och sjukvårdspersonal för att kunna utveckla ett stöd. 

 

Syfte  

Syftet med studien är att belysa anhörigas upplevelser av formellt och informellt stöd 

genom sjukdomsförloppet vid demenssjukdom.  

 

Metod  

Design 

Studien är en intervjustudie där informanterna var anhöriga till 
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demensdiagnostiserade personer och som gått igenom processen med diagnostisering 

fram till flytten till ett äldreboende och inkluderar även tiden efter flytten. Det är en 

kvalitativ studie, som genomfördes i form av semistrukturerade intervjuer, med 

induktivt tänkande och analytisk ansats (Polit & Beck, 2012). Induktion innebär att 

människan når kunskap endast genom sina erfarenheter, som baseras på sinnesintryck 

som denne får, vilket mynnar från ett empiriskt tänkande (Birkler, 2007). Empirin 

baserar sig på att all kunskap utgår från sinneserfarenheterna och att det ej finns några 

medfödda och givna sanningar (ibid.). Den kvalitativa ansatsen är inriktad till 

forskningsmetoden där målet var att ta del av människans levda erfarenheter och 

upplevelser, vilket gjorde att en induktiv och analytisk ansats passade för studiens 

syfte och frågeställningar.  

Urval 

Studiens inklusionskriterier var att informanterna skulle vara anhöriga till personer 

diagnostiserade med demenssjukdom och som under de senaste 6-12 månaderna bott 

på ett äldreboende, men där anhöriga tidigare vårdat sin sjuka närstående. 

Exklusionskriterier som fanns var att deltagarna skulle ej sedan tidigare vara kända 

för författaren via arbetsplatsen och detta förmedlades muntligt till ordförande i 

föreningarna samt genom informationsbrevet.  

I studien ingick sju informanter, som alla var pensionärer, alltså över 67års ålder. 

Informanterna var alla kvinnor, och majoriteten var maka/änka, men det var även med 

en person som var vuxet barn och en som var syskon. Önskan hade varit blandade 

kön, men då det var informanterna som tog kontakt för delaktighet i studien, kunde 

därmed inte styra en jämn könsfördelning i studien.  

Datainsamling 

Studien utfördes i två kommuner i södra Sverige. I dessa två kommuner finns det 

sammantaget 23 äldreboenden samt korttidsplatser och seniorboenden.  

De två föreningarnas, Anhörigföreningen och Demensföreningen, ordförande 

kontaktades via telefon och förfrågan om deltagandet i denna studie gjordes. Båda 

föreningarna är relativt stora med stort medlemsantal och rekryteringsunderlaget 

kändes därför tillräckligt.  

Ordförande informerades muntligt vad studiens syfte var samt inklusionskriterier för 

att vara informant och mejlade även informationsbrevet (se bilaga 1) till dem. 

Ordförande i sin tur mejlade eller förmedlade muntligt via telefon, ut 
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informationsbrevet till medlemmar som i sin tur sedan tog kontakt med författaren via 

telefon eller mejl. Vid telefonkontakt gavs ytterligare information till informanterna 

och överenskommelse om vart intervjun skulle ske bestämdes. Författaren påminde 

igen om att det var frivilligt att delta i studien och att informanten när som helst kunde 

dra tillbaka sitt deltagande, vilket också informerades när intervjuerna väl skulle 

genomföras.  

Intervju 

Det genomfördes semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att det har följts en 

intervjuguide (se bilaga 2) som ska hjälpa att följa ämnet och de frågeställningar som 

finns så att de framförs till informanterna (Polit & Beck, 2012). Denna teknik gör att 

den information som behövs kan fås samtidigt som det ger informanterna friheten att 

berätta och beskriva sina upplevelser som de själva önskar. Tekniken gör det också 

möjligt att ställa följdfrågor som kan ge mer detaljerad information kring de 

frågeställningar som finns (ibid.). 

Intervjuerna var 39-57 minuter långa och spelades in med hjälp av en mobiltelefon. 

Alla intervjuer genomfördes hemma hos informanterna där de kände sig mest 

bekväma. Det var tre informanter som blev störda under intervjun med telefonsamtal, 

men avslutade samtalen snabbt för att återkomma till intervjun. En av intervjuerna 

spelades in men pausades efter ca 7 minuter, då informanten ville fika och ta en paus. 

Intervjun fortsatte sedan men spelades ej in efter pausen då informanten kände sig 

obekväm med inspelningen. Författaren skrev då upp stödanteckningar under resten 

av intervjun.  

Intervjuerna avslutades med en reflektionsfråga om anhöriga hade önskat något mer 

under tiden som sjukdomen utvecklats.  

Intervjuerna transkriberades ner i sin helhet som sedan analyserades, alla namn på 

personer och platser som uppkom i intervjun ändrades för att bibehålla 

konfidentialiteten. Inspelningarna finns på ett USB-minne som är lösenordsskyddat 

under tiden som studien pågått för att kunna ha möjlighet att gå tillbaka till 

intervjuerna och lyssna på dessa igen. Efter att studien är avslutad kommer de 

inspelade intervjuerna att raderas för att försäkra informanternas konfidentialitet i 

enlighet med riktlinjer från Etikkommittén Sydost (2015).  
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Dataanalys 

En manifest innehållsanalys genomfördes av den transkriberade texten, vilket passar 

för semistrukturerade intervjuer. Innehållsanalys har använts för att studien var av 

induktiv ansats och för att syftet och frågeställningar skulle kunna besvaras. 

Innehållsanalysen har följts enligt Polit och Beck (2012) gällande hur en 

innehållsanalys ska genomföras. Den transkriberade texten lästes igenom flertalet 

gånger för att kunna få en helhetsbild av insamlad data. Därefter har den 

transkriberade texten brutits ned till mindre enheter. Dessa enheter har sedan 

kondenserats till koder som beskriver dessa enheter. Koderna delades in i teman och 

subteman för att få fram ett resultat (ibid.). Analysprocessen gjorde att författaren fick 

gå fram och tillbaka mellan helheten av intervjumaterialet och sedan de utdragna 

textdelarna. Exempel på analysprocessen ses i tabell 1.  

 

Tabell 1. Exempel på innehållsanalys 

Meningsenhet Kondensering Kod Subtema Teman 

"… men det 

känns väldigt 

otryggt med 

viss personal, 

väldigt otryggt. 

Och man känner 

att de inte har 

kunskap runt 

omkring det 

hela" 

Det är otryggt 

med personal 

och noteras 

kunskapsbrist. 

Kunskapsbrist 

leder till 

lidande. 

Relation och 

kommunikation 

med 

vårdpersonal 

Upplevelser 

av stöd – 

efter flytt till 

äldreboende 

"… det ställs ju 

fruktansvärt 

stora krav på 

oss anhöriga // 

sen har jag 

Nya krav på 

anhöriga vilket 

leder till att 

ställa upp mer 

för den sjuka 

Anhörigas 

förändrade 

roll 

Anhörigas nya 

roll som stöd till 

vårdpersonal. 

Upplevelser 

av stöd – 

efter flytt till 

äldreboende. 
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slutat jobba och 

jag säger ju till 

många att jag är 

halvtidsanställd 

hos mamma 

men det har inte 

varit tidigare"  

närstående. 

 

Förförståelse 

Förförståelse har förklarats av Birkler (2007) att den kan vara både medveten och 

omedveten, vilket innebär att när människan ska förstå något sker det alltid mot en 

bakgrund av tidigare erfarenheter, alltså en förförståelse som tagits för given. Det 

innebär att det finns en förförståelse från författarens sida på grund av tidigare 

erfarenheter av att träffa anhöriga på äldreboende och har kontinuerlig kontakt med 

dem. Då det fanns en medvetenhet om förförståelse var ambitionen att försöka sätta 

denna åt sidan så att de anhörigas upplevelser tydligt framstår i studien. Risk för en 

beroendeställning mellan deltagare och författaren ses ej kunna finnas, då deltagare 

ska ha sin demenssjuka närstående boendes på ett annat äldreboende för att kunna 

inkluderas i studien. Detta gör att författaren kan få en ny förståelse för det data som 

samlas in och väcka ett intresse för ökad kunskap.  

 

Etiska överväganden  

Helsingforsdeklarationen (2013) och Vetenskapsrådets riktlinjer (2003) har följts i 

denna studie vad gäller att bevara informanternas identitet och att konfidentialitet ska 

bibehållas. Informationskravet och samtyckeskravet uppfylldes genom att 

informanterna fick information muntligt, via telefon och innan intervjuns början, och 

skriftligt via informationsbrevet om att avbryta sitt deltagande när som helst under 

studien utan att behöva redogöra om varför. All transkriberad data avidentifierades så 

att det ej går att koppla till informanterna eller deras närstående. All inspelad material 

kommer förstöras efter att studien är klar. Endast författaren och handledare har 

tillgång till intervjumaterialet. Författaren har även följt riktlinjer gällande 

nyttjandekrav av Vetenskapsrådet (2003), samt med respekt för individens värdighet, 
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rättvisa och till godo för deltagarna (Polit & Beck, 2012). Med välgörenhet menas att 

studien är av godo och att informanterna skyddas från fysiskt och psykisk skada och 

exploatering. Med rättvisa menas rätten till korrekt bemötande och rätten till integritet 

(ibid.). Detta har uppnåtts genom att studien fått godkännas av etiska rådet vid 

universitetet (SPÄ 2015:10), samt som tidigare beskrivits genom följande av 

Helsingforsdeklarationen (2013) och Vetenskapsrådets riktlinje (2003).  

 

Resultat  

Resultatet har delats in i tre huvudteman som är följande: upplevelser av stöd vid 

sjukdomens början, upplevelser av stöd – vårdande anhörig i det egna hemmet och 

upplevelser av stöd – efter flytt till äldreboende.  

Huvudteman har även subteman som ska hjälpa att förtydliga resultatet.  

Upplevelser av stöd vid sjukdomens början 

Temat tar upp anhörigas upplevelser av stöd kring demenssjukdomens början och 

tiden kring diagnostiseringen. Det tar även upp erfarenheter av utbildning och 

information som getts eller erbjudits under denna tid. 

 

Diagnostisering har skett olika, men majoriteten har varit genom att den demenssjuka 

närstående blivit diagnostiserad via vårdcentralen. Andra blev remitterade via 

sjukhuset till vårdcentralen, då de varit i kontakt med dem på grund av andra 

anledningar. Genom notering via vårdcentralen så skickade vissa läkare remisser till 

äldrepsykiatrin, medan en av de anhöriga fick en direkt kontakt med äldrepsykiatrin 

på grund av en ohållbar hemmasituation. Många anhöriga upplevde kontakten som 

bra i början vid diagnostiseringen med läkare och demenssjuksköterska/sjuksköterska, 

och särskilt om det genast genomfördes åtgärder i form av undersökningar. Det 

bekräftade vad anhöriga misstänkt.  

”… så träffade jag en sjuksköterska, en manlig, han kom och satte sig och 

pratade med mig, så sa han att det är något som inte stämmer med min 

man, jag vet inte vad det är sa jag, jag ska prata med läkaren sa han, och 

det var en neurolog som jobbade där, så att jag hade ett samtal med 

honom innan vi åkte hem, då sa han nu så beställer jag en undersökning 

för din man så får vi se sa han. Så han tog tag i det”. (Anhörig 1)   
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En annan anhörig hade stor hjälp av äldrepsykiatrin i samband med diagnosticering, 

då hon fick möjlighet att prata och berätta om hela deras situation och kunde då 

genom att återberätta själv förstå vad de som anhöriga gått igenom.  

En anhörig berättade att hon inte fick diagnosen direkt sagd till sig utan att läkaren 

endast började prata om den framtida vården som skulle behövas, vilket gjorde att det 

blev en förvirring kring det som skedde och vad som höll på att ske.  

 

Vid förfrågan om utbildning vid diagnostiseringen är svaren varierande. Det var några 

anhöriga som informerade om att de inte fick någon inbjudan till information eller 

utbildning om demenssjukdom vid diagnostiseringen. Två anhöriga blev bjudna till 

vårdcentralen för informationskvällar, men en av dem kunde inte gå på grund av 

sjukdom, men fick senare broschyrer att läsa av demenssjuksköterska. Den anhörig 

som gick på informationskvällarna tyckte de var mycket bra och informativt men 

upplevde att de saknade att få information om att vid demenssjukdom kan den sjuke 

utveckla olika beteenden som ökad libido. Två anhöriga blev erbjudna information 

via äldrepsykiatrin, varav den ena genom att få träffa en psykolog och därigenom få 

skriftligt material. En anhörig fick genom kontakten med demenssjuksköterska 

information om demensföreningen och deras kurser och fick sin utbildning och 

information via dem.  

”Ja det var hur man behandla, hur man ska vara mot dementa, bemöta 

och göra så det blir bra och veta lite för man visste ju ingenting, så det 

var väldigt bra måste jag säga, det borde alla få någonting sånt”. 

(Anhörig 5)  

De anhöriga som inte fick någon information i början av diagnosen tog ofta reda på 

information om demenssjukdomen själva senare i processen eller genom att ta kontakt 

med någon förening. Två anhöriga hade genom tidigare erfarenheter och kunskap om 

demens och upplevde att de inte behövde det stödet, men att kanske deras familjer 

hade behövt detta. 

”Det är beroende på, i och med att jag jobbar med det jag gör, så tänkte 

jag väl inte så mycket på det, och mina syskon de kände inte att, de fick ju 

mycket utav mig, jag försökte informera mina syskon, väldigt nogsamt vad 

det här innebär och vad som skulle komma hända, så det var i princip jag 
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som utbildade dem”. (Anhörig 3) 

 

Upplevelser av stöd – vårdande anhörig i det egna hemmet 

Temat tar upp de upplevelser som anhöriga haft när de har vårdat sina sjuka 

närstående i hemmet. Hur kontakten med vården och kommunen har fortlöpt under 

denna del av processen, samt vilken form av stöd som getts eller erbjudits till 

anhöriga. Den beskriver hur det fungerat för anhöriga inför beslutet om att den 

närstående behöver flytta. Temat tar även upp stödet som getts genom informella 

aktörer så som grannar eller närmsta familjen vid tiden som vårdande anhörig men 

även inför ett beslut om flytt. 

 

Att vara vårdande anhörig – konstant omställning efter sjukdomens utveckling 

Början av sjukdomen var mycket tung för den sjuka närstående och vårdande anhörig. 

Närstående märker att något inte stämmer och de kan vara ledsna och oroliga för den 

situation de är i. Anhöriga märker detta och upplever en sorg för deras närstående och 

hur de med tiden blir sämre och sämre. En beskrivning om den närståendes 

medvetenhet om sin sjukdom gör situationen tuff, men ju sämre de blir desto lättare 

blir det på ett sätt, samtidigt som sorgen fortsätter. 

”I början de första åren så fungerade det ganska så normalt kan man 

säga, och hon själv var ju så upptagen och ledsen för hon märkte att hon 

inte fungerade och att hon glömde saker och ting. Det ena efter det andra 

tappade hon ju och det märkte hon ju, och det var väldigt problematiskt 

för hon var väldigt ledsen”. (Anhörig 3) 

Det är svårt att säga och fråga varför den demenssjuka närstående gör vissa saker som 

inte är korrekta och anhöriga låter det vara och i tysthet ställer i ordning allting som 

inte stämmer efteråt. Genom utvecklingen av demenssjukdomen har rollen som 

vårdande anhörig upplevts mer tung och orolig. Det är en genomgående sorg för 

anhöriga under denna tid som den demenssjuka närstående blir sämre, genom att 

behöva mer hjälp och gå in mer i sin sjukdom.  

Anhöriga upplever det som tufft och särskilt vid den punkten att den närstående inte 

längre känner igen dem eller när de utvecklar ett aggressivt beteende. Vad som 

tidigare varit en relation mellan dem, försvinner ju mer minnet försvinner och ju mer 
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personlighetsförändrade närstående blir. Anhöriga får under denna tid konstant 

anpassa sig efter sjukdomens utveckling och förlorar en kär person lite i taget.  

”Å jag har levat mitt liv som jag har kunnat ju… på de premisser man 

har… man blev ju ensam, det blev ju ensamt rätt länge för att han, fast 

han var hemma var det ju inte, det är ju inget sällskap utan man fick 

jobba och vakta, och det med alla aktiviteter och problem, det var mycket 

sånt man hade jämt, jämt, så det gick ju inte till slut, det gick ju inte alls… 

de blir ju en annan människa”. (Anhörig 5) 

 

Stöd i det dagliga livet 

Alla anhöriga blev erbjudna hemtjänst och avlösning av kommunen, men majoriteten 

av de anhöriga önskade inte detta på grund av att de bland annat ville klara det själva 

eller upplevde att de just då inte hade ett behov av det. Några anhöriga beskrev det 

som att de kände sin närstående bäst och hade tagit hand om dem en längre tid så de 

upplevde att de klarade av det själva utan hjälp, fast kanske, vid reflektion i efterhand, 

att anhöriga kunde ha behövt hjälpen tidigare än när de hade mottagit det.  

”Jadå, kommunen har varit fantastisk, det har inte varit några problem, 

absolut inte, jag har fått jättemycket hjälp men jag ville ju inte ha 

hemtjänst, men jag fick ju avlösning förra sommaren. Inga problem. Så de 

har verkligen ställt upp. Jag har haft en jättebra handläggare, som vart 

här och stöttat mig och hjälpt mig”. (Anhörig 1) 

Majoriteten av anhöriga har fått hjälp med avlastning längre fram under sjukdomens 

gång på olika sätt för att klara vardagen. Det har varit genom hemhjälp, 

dagverksamhet, korttidsplats eller växelvård. Att komma iväg några timmar eller ha 

växelvård har varit betydelsefullt för anhöriga, och ge dem en stund att ta igen sig och 

kunna göra saker som de annars inte kunnat göra med sin närstående hemma, som att 

handla. 

”Det var så oroligt och han hittade på saker, och vi, man blev väldigt slut. 

Så kom han till växelvård, så var han 2 veckor där och 2 veckor hemma, 

man behövde ju lite avlastning, så det var den hjälpen jag fick ju”. 

(Anhörig 5) 
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Genom att få stöd av hemhjälpen har det också underlättat och minskat på oron när 

anhörig inte fanns nära till hands för att kunna ha konstant tillsyn, särskilt när den 

vårdande anhörige, ett syskon eller vuxet barn, inte bor med den sjuke närstående. 

Anhöriga upplevde trygghet för personalen som fanns genom att personalen var 

lösningsfokuserade och att de fanns där för anhörigas sjuka närstående. Det var även 

ett bevis på att personalen besatt mycket goda kunskaper om demens. 

”Hemtjänsten kan jag säga är den mest kvalificerade personalen som jag 

någonsin har träffat. De var helt fantastiska undersköterskorna och den 

enhetschefen som jobbade med mamma, det går liksom inte att beskriva, 

jag skulle kunna skriva en hel bok om hur de hanterade henne och det var 

aldrig några diskussioner om extra stöd eller extra hjälp. Det fanns alltid 

möjligheter”. (Anhörig 3) 

Sjuksköterska/demenssjuksköterska har nämnts under några av intervjuerna och har 

visat vilken betydelse deras stöd har varit för de anhöriga. Genom samtal och 

uppmuntran över den situationen anhörig befinner sig och att få ett hembesök betyder 

mycket för anhöriga. Genom samtal har anhöriga upplevt att de fått styrka att fortsätta 

vårda sin närstående eller att fundera på en framtida flytt och förändring. Anhöriga 

hade träffat sjuksköterska i samband med dagverksamhet, korttidsplats och växelvård, 

och det är vid dessa kontakter som samtal och stöd har uppkommit. Det har varit av 

betydelse för anhöriga att kunna prata, få stöd och råd av sjuksköterska.  

”Min make när han var i dagverksamheten så träffade vi en väldigt 

trevlig sjuksköterska, hon var så förnuftig, hon var erfaren förstod jag. 

Hon satt och pratade med mig och sa, ja hon hade stor erfarenhet och 

tänka efter om du skulle orka med det här. Det var nog hon som gav mig 

styrka att tänka efter hur ska jag fixa detta? Hon var jättebra, vi hade ett 

så bra samtal hon och jag”. (Anhörig 1) 

 

Demenssjuksköterskor har upplevts som erfarna och har mycket kunskap om demens 

och anhöriga tyckte särskilt om deras sätt att kunna bemöta deras sjuka närstående på 

ett mycket bra och respektfullt sätt. Anhörig har även fått tips i hur de ska hantera 

olika beteende som gett skam och irritationskänslor. Sjuksköterskan har även tagit 



17 
 

reda på saker och ting om det var något de inte kände till. Det har gjort att kontakten 

mellan anhörig och sjuksköterska varit mycket bra.  

”Och hade de inte kunskapen tog de reda på allting. // och de ringde ju 

hit många gånger och diskuterade saker och ting. Nej de var bra och 

pålästa och professionella”. (Anhörig 3) 

En anhörig berättade att de inte fått någon kontakt alls av någon från kommunen eller 

via vårdcentralen, utan att det var de själva som till slut tog kontakt med en 

demenssjuksköterska för att få information och stöd. 

”Jag ringde ju en demenssjuksköterska… och hon tog upp detta med min 

syster. Och de var hemma hos dem, och då var jag med de där första 

gångerna. Men eh, det drog ju ut på tiden det gör ju allting så där, men 

det är ju bara att ge sig tillkänna igen, så händer det något”. (Anhörig 7) 

Det som även tillkom var erbjudande om utbildning även under den senare 

delen av sjukdomen, medan den anhörige fortfarande var vårdare . Det 

upplevdes dock som att det saknades uppföljning av dessa träffar och det var 

mycket information som var svår att reda ut. På utbildningen träffade anhöriga 

andra som var i liknande situationer men eftersom det inte blev några 

uppföljningar fanns det ingen möjlighet att träffas igen och samtala.  

 

Sociala förändringar 

Det har uppkommit under flera av intervjuerna att grannar har varit av stor 

betydelse för att ge anhöriga stöd. Två av de anhöriga som hade problem med 

att deras närstående begav sig iväg och inte kunde hitta tillbaka till hemmet 

hade hjälp av sina grannar som ringde dem och informerade var de var eller om 

de hade sett hen. Ett annat sätt som grannar stödde på var genom att ställa upp 

och umgås med den närstående, detta skedde då i samband med akutfall som 

gjorde att anhörig var tvungen att åka iväg för att något saknades i hemmet eller 

behövde ordnas med. Även okända människor var till stort stöd i de fallen som 

den närstående lämnade hemmet och gick vilse ute, vilket hände ofta för en del 

anhöriga.  
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”Ja det var vid de här spontana tillfällena. Antingen kom han (grannen) 

ner till oss eller fick min make komma upp till honom. Det var inte så ofta, 

men det kändes ju tryggt”. (Anhörig 6)  

I en av intervjuerna framkom det att syskon varit viktiga och mycket delaktiga i 

stöttningen av den sjuka närstående. De hjälpte ofta till sin sjuka närstående och 

dennes make i situationer i hemmet. Det blev dock en stor press mellan alla anhöriga, 

då det upplevdes att det förväntades mycket av dem från varandra. Men även att den 

sjuka närstående önskade ha sina syskon hos sig vilket gjorde situationen svårare.  

”Vi fick ju göra mycket vi syskon. Sen blev det liksom en press från maken 

också att vi skulle ställa upp jämt. Och det blev lite jobbigt. Men det är 

bra nu”. (Anhörig 7) 

Samtidigt som det fanns grannar och familj som ställt upp med stöd på olika sätt, har 

anhöriga förlorat bekanta och släkt. Anledning som getts till detta är att det troligen 

var att deras bekanta och släkt inte vetat om hur de skulle bemöta den sjuka 

närstående eller prata med den anhörige. Besök som tidigare genomförts hade ställts 

in och anhöriga hade undvikt mer och mer att träffa större grupper människor på 

grund av deras närstående inte kunnat hantera olika sociala situationer. En oförståelse 

och okunskap syns och då är det lättare för anhöriga att minska de sociala 

kontakterna.  

”… de här såna här sjukdomar är ingen människa, man får inget stöd 

runt ikring sig på samma sätt som andra sjukdomar // det är klart att de 

förstår att det är, man märker att, det var inte många som gick och 

hälsade på åh en del tycker det är svårt, och andra di bryr sig helt enkelt 

inte för att eh, så på så sätt var det ju bra att jag hade dem (föreningen)”. 

(Anhörig 5)  

 

Att fatta beslutet om flytt  

Ett hembesök innan flytt av sjuksköterska eller personal på boendet uppskattades för 

att få veta vem som skulle komma vara ansvarig och det hjälpte även en anhörig att 

kunna besluta om att boende behövdes. Det upplevdes som en lättnad för en anhörig 

att kunna få stöd och hjälp med detta av vårdpersonal och chefer.  
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”Så då tyckte di att eh, att det var dags å, så han fick faktiskt, jag tror han 

fick förtur och de var hemma hos mig, och eh, och vi pratade och så att 

jag stod i kö, så sa de att det finns det finns på ett äldreboende just nu, 

och det är faktiskt bra där”. (Anhörig 5) 

Dock var det två anhöriga som genom vårdpersonal fått höra att de inte skulle orka 

med att vårda sin sjuka närstående, vilket gjorde dem förargade och upplevelse av 

oförståelse uppkom i dessa situationer mellan anhörig och vårdpersonal. Det gjorde 

även att de hade sin närstående hemma en längre tid.  

”Det var inte jag som tog beslutet, utan jag fick (lätt skratt) gå med på det 

till sist. För de sa det gång på gång du orkar inte. // Det var de som 

uppvaktade mig med att han behövde det. Handläggare och 

demenssjuksköterska, ja det var det. Jag var nästan arg, det vet väl inte ni 

vad jag orkar, hur kan ni veta det?”. (Anhörig 2)   

Dock uppkom det sedan i båda dessa intervjuer att anhöriga hade svårt att 

släppa taget om sin närstående, då de upplevde att de var det bästa och hade 

mest kunskap om sin närstående. Genom att kunna ställa krav om vilket boende 

de ville ha kände anhöriga att de kunde kontrollera något och det var att försöka 

få det bästa boendet de hört talas om via bekanta.  

 

Ofta var anledningen till en flytt att omvårdnadsbehovet blev större och olika 

beteende som aggressivitet gjorde att beslutet för en flytt behövde tas. 

En anledning var att de anhöriga inte kunde lämna sin sjuka närstående ensam någon 

stund utan ha ständig översikt över hen. En anhörig beskrev det som att försöka 

överleva och en annan beskrev det som att ”försöka hålla näsan över vattenytan”.  

Det var ganska ofta som andra närstående i form av vuxna barn eller syskon tryckte 

på behovet av en flytt, då de märkte förändring och en försämring i måendet för den 

vårdande anhörige. Deras stöd och samtal hjälpte även den vårdande anhörige att 

lättare kunna komma till ett beslut.  

”Det var inte roligt när han, jag orkade liksom inte och vi hade ingen 

annan utväg, och min son han sa det: om vi inte gör någonting för pappa 

nu så har vi ingen mamma heller. Så de tyckte ju det barnen, det var ju 

jobbigt för dem också, det var ju jättejobbigt”. (Anhörig 5)  
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Upplevelser av stöd – efter flytt till äldreboende  

Temat beskriver anhörigas upplevelser vid och efter flytten till boendet, vad gäller 

deras mående, men även deras upplevelser av stöd. Detta tema visar även på formen 

av stöd som erbjudits anhöriga via formella och informella aktörer efter flytten till ett 

boende. Temat tar även upp vilken roll som anhöriga har efter flytten till boendet och 

vilka önskemål som finns för att förbättra stödet och upplevelsen av trygghet för 

vården. Temat berör även upplevelse av stöd efter deras närstående har dött.  

 

Vid flytten är det flera anhöriga som har haft det mycket tufft då deras närstående inte 

velat flytta eller de inte vågat berätta om flytten för risken det skulle kunna medföra. 

En del anhöriga har haft mycket hjälp av vårdpersonal och kommunen under just 

denna tid för flytt, vilket har underlättat för dem just det stöd de behövde. Stödet var i 

form av hjälp med själva flytten av personen och personliga tillhörigheter, samt att 

ställa upp vid själva inflyttningen genom att skapa ett välkomnande för den 

närstående och få denne att vara del av gemenskapen medan anhöriga möblerade och 

gjorde i ordning lägenheten. Andra anhöriga hade inte detta stöd och hade det mycket 

tufft vid flytten för att deras närstående inte förstod vad som höll på ske och var rädda 

eller hade tendens att bli aggressiva. Detta blev en mycket jobbig och tuff situation för 

dessa anhöriga. 

”Nej, men hon begrep ju någonting när vi kom hit här, det gjorde hon, eh 

när vi skulle lämna henne då var det väldigt traumatiskt, det var 

fruktansvärt traumatiskt. // För hon klamrade sig fast vid mitt syskon, och 

skrek. // Men några dagar senare så hade hon lugnat sig”. (Anhörig 3) 

Genom att få en distans till det som anhöriga och deras familjer varit med om inser de 

styrkan som fanns i dem och över hur mycket de har orkat, men även hur tuff hela 

resan hade varit eller fortfarande är. Men framförallt finns det en oro över vad som 

kommer ske nu eller i framtiden, särskilt då deras närstående blir försämrad i sin 

demenssjukdom eller har tendens att skada sig eller blir försämrade i sina andra 

somatiska sjukdomar. 

”Ja men livet går ju vidare. Ge tid till anhöriga, för det är mycket viktigt 

och det behövs. Jag har fått skaffa mig kunskap själv. Jag har berättat för 
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mina barn om allt och även begravning om det skulle ske något. Man 

måste vara realist. Det är bättre att prata om detta. Jag är nöjd med 

sköterskan jag har, hon ger mig bra information även vid 

läkemedelsförändringar, och hon är alltid trevlig när hon hälsar så jag är 

nöjd”. (Anhörig 1) 

 

Relation och kommunikation med vårdpersonal 

Anhöriga har haft blandat stöd av och kontakt med vårdpersonal efter flytten till ett 

boende. Ett missnöje har noterats och kontakten med sjuksköterska har upplevts som 

mindre bra enligt några anhöriga. Anledningen till att anhöriga inte varit nöjda är på 

grund av att det inte varit en bra kontakt från boendets sida. Deras patientansvariga 

sjuksköterska hade anhöriga inte träffat under tiden vid inflyttningen och för två av de 

anhöriga träffade de inte någon sjuksköterska förrän efter en månad efter flytten. Det 

har även varit brist på information om händelser som skett eller att anhörigas 

information och erfarenheter om den närstående inte hörts av vårdpersonalen. Ett 

exempel som berättades om var ett uppkommet blåmärke, som den anhörige inte sett 

innan. Det visade sig att det varit handgemäng mellan närstående och en annan 

patient, men att vårdpersonal inte vetat hur de skulle framföra denna information till 

anhöriga.  

 

Relationen mellan sjuksköterska och anhöriga har upplevts som ansträngd på grund 

av den dåliga relationen och kommunikationen, men att anhöriga på olika sätt försökt 

att förbättra relationen genom samtal och där berätta vad som kunnat bli bättre för att 

de ska känna trygghet och stöd. Även kontakt med chefer och medicinskt ansvarig 

sjuksköterska har tagits då relationen inte blivit bättre efter samtal direkt med 

sjuksköterska. I två fall har det även lett till att anhöriga bytt eller vänt sig till en 

annan sjuksköterska för att de får ett bättre bemötande, de är trevligare och är 

intresserade av det som sker med deras patienter. 

”Jag hade önskat att när jag kom dit att hon (sjuksköterskan) hade, precis 

som de gjorde på dagverksamheten och på korttidsplatsen, det var första 

kontakten jag fick. De kom direkt och hälsade välkommen, gick igenom 

medicin och alltihopa. Och hur det var och det hade jag, det ja nej, det 
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har jag sagt till henne (sjuksköterskan), så gör man sa jag, man kommer 

och ta emot när någon flyttar in, mm”. (Anhörig 1) 

Några anhöriga som har haft en bra kontakt med sjuksköterska och har blivit 

kontaktade vid fysiska-, demens- eller vid hälsoförändringar, även när vårdpersonal 

har velat prova andra sätt att hantera och bemöta deras närstående. De har även 

beskrivit vårdpersonal som trygga, pålitliga och de har kunnat stötta anhöriga vid 

besöken. Anhörig har upplevt att vårdpersonal har kommit med lösningar till olika 

problem och ställt upp mycket. Upplevelsen av att det finns en trygghet gör att 

anhöriga inte varit lika oroliga när de har kommit till äldreboende, även om de inte 

fått någon specifik information om sjukdomsutveckling eller uppföljningar av 

sjuksköterska på omvårdnaden. Några anhöriga har känt att de kunnat resa bort en 

längre tid utan att vara rädda för att något skulle ske.  

”men annars känner jag en jättestor frihet och det är genom, eller för att 

det känns så tryggt // men för mig är det fantastiskt, jag behöver aldrig 

undra är han uppe, gick han upp, eller är han inne på kvällen, det känns 

väldigt tryggt. Ja det går bra”. (Anhörig 4) 

Anhöriga har även fått stöd utanför boendet av andra aktörer, som samtalsgrupper 

ledda av sjuksköterska eller samtalsterapeut, samt psykolog. Det upplevs som att 

träffa andra personer i liknande situationer ger dem stöd och få höra andra berätta om 

deras upplevelser ger styrka att fortsätta besöka och stödja sin sjuka närstående. 

Genom att träffa en samtalsterapeut eller psykolog har de också getts stöd för att 

fortsätta kämpa och försöka ”överleva” sjukdomens process och påverkan på deras 

närstående. Några anhöriga berättar att det är mycket sorg som hålls inuti men även 

mycket ilska gentemot sjukdomen, och då hjälper det att träffa någon som är 

professionell.  

”det har varit mycket tårar och ilska. Mycket som hon (samtalsterapeut) 

fått lyssna på, man är ju arg och ledsen, o det drabbar hela familjen, 

verkligen hela familjen. // Det har varit en tuff resa, det kan jag tala om 

för dig. Mm… det önskar man inte någon”. (Anhörig 1) 

 

Att träffa andra i samma situation 

Genom att träffa andra som var i samma situation till exempel via stödgrupper eller 
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föreningar, har några anhöriga fått nya vänner som förstod dem och som var i 

liknande situationer. En anhörig hade genom föreningar och andra organisationer 

kunnat berätta och föreläsa om hur det var att vara vårdande anhörig och hur det var 

att leva med en person med demenssjukdom. Genom detta har anhörig kunnat 

uppmärksamma behovet av stöd som behövs. 

”Sen har jag varit med i lite olika aktiviteter. Jag tror det är viktigt för att 

man eh blir inte så ensam då”. (Anhörig 5)  

Även familjen har varit stort stöd för anhöriga, syskon och barn som besöker och kan 

prata och som förstår situationen. Det är även av vikt de aktiviteter som genomförs av 

syskon och vuxna barn med närstående, så som promenader, nagelvård, frisörbesök 

osv. Dock finns det risk med att det uppstår missförstånd eller press från den tidigare 

vårdande anhörig och andra i släkten, och önskan att släkten och barn ska ge mer stöd 

till anhöriga.  

 

Ensamhet – livet för anhöriga efter flytten 

För många anhöriga är det en stor sorg och ensamhet efter flytten. Någon som alltid 

funnits där, finns inte kvar.  

”Och eh, det är som man säger den här sjukdomen man får såhär, den 

har 3 sorger: Diagnosen, flytten och när de inte finns”. (Anhörig 1) 

Det finns även anhöriga som fått depression på grund av ensamheten som har uppstått 

efter flytten. Detta har behandlats med samtal eller med mediciner, men vissa har inte 

jobbat med detta alls, utan endast genom att ofta besöka sin närstående och ge stöd på 

olika sätt. Dock finns det en lättnad blandat med sorgen, en lättnad som baserar sig på 

att någon annan tar vid och avlastar den anhörige på heltid, särskilt vid situationer 

som aggressivitet.  

”Det var jobbigt en tid, och det är ju inte så konstigt, det ena var ju att, vi 

var ju, livet hade förändrats på ett otroligt sätt, men ändå förstod vi ju att 

vi hade varit i en fruktansvärd situation innan och det är ganska länge. 

Och det var mycket både och, den där lättnaden och att förstå långsamt, 

långsamt, vad som egentligen hände och vad det betyder att han var sjuk, 

att han hade försvunnit ur vårt liv i princip. Det var mycket, mycket med 

en gång, som aldrig egentligen, som om någon dör eller skilsmässa eller 
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allt man kan uppleva och samtidigt den där lättnaden att vi var på väg att 

hamna rätt hela familjen på något sätt. Det tog, jag tror det tog lång tid 

innan vi kom så långt att vi förstod och särskilt att få minnet tillbaka av 

den man och pappa vi hade innan”. (Anhörig 4) 

Anhöriga upplevde att de hade en större roll som förespråkare för sin sjuka 

närstående. Att det ska bli en god vård var av största vikt och känslan att det ska vara 

tryggt för deras närstående. Genom detta har anhöriga känt att de var besvärliga då de 

ifrågasatte eller försökte hjälpa till så att det blev en bättre vård. Det har framkommit 

att förtroendet för sjuksköterska minskat vid upplevelsen av ointresse eller om 

anhörig inte fått en kontakt direkt vid in flytten till ett boende. Det var en otrygghet att 

inte veta vilken sjuksköterska som var ansvarig för sin sjuka närstående och då blev 

kraven större för anhöriga. 

”Alltså det är som man säger det är ju anhörigas sjukdom, eh det ställs 

stora krav på oss anhöriga, det är det ju. Sen är det ju att jag har slutat 

jobba och jag säger ju till många att jag är halvtidsanställd hos mamma, 

men det har det inte vart tidigare, för jag har ju jobbat och mina bröder 

också va. Men alltså, man är, man upplever det att det krävs ju så mycket 

för att det ska fungera, och man, man som anhörig måste vara på bettet 

hela tiden.// Det är, det tycker jag, och vi har fått ta ett jätteansvar vi 

barn, otroligt mycket, och det gör vi ju gärna det är ju vår mamma, men 

eh det har varit tufft, det är jätte tufft”. (Anhörig 3) 

Ett dåligt samvete präglar många anhöriga. Känslan över att de hade kunnat orka mer, 

orka en längre tid för att vårda sin sjuka närstående. Ett löfte som givits att inte överge 

sin närstående, sätter en stor press på anhöriga vilket gjorde att besöken blev mer täta. 

Men samtidigt fanns en insikt att så var inte fallet utan att det bästa för både anhörig 

och den sjuka närstående var att få professionell vård.  

”Jo men det kommer sådana tankar, jag borde orkat lite till”. (Anhörig 6) 

Det tar en längre tid för anhöriga att kunna återkomma till en vardag utan sin sjuka 

närstående. Vissa anhöriga har börjat träffa släkt och bekanta på nytt och börjat gå på 

egna aktiviteter, men präglas då och då fortfarande av dåligt samvete.  
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”Så började jag kunna laga mat utan att han bodde här, jag bjuder hit 

min syster och sådana som vet hur jag har haft det och hur jag har det. 

Jag har varit på aktiviteter. Men jag har alltid en tagg här (pekar på 

hjärtat) nu går jag ut och har det trevligt och han sitter där borta 

(äldreboendet). Det är klart…, jag hade så dåligt samvete”. (Anhörig 2) 

 

Anhörigas nya roll som stöd till vårdpersonal 

Det har under flertalet intervjuer framkommit att anhöriga fortsatte ställa upp för sin 

närstående och försökte avlasta vårdpersonal på boendet på olika sätt. Några anhöriga 

ordnade med frisering, nagelvård och andra bestyr, som de upplevde var viktigt att 

bibehålla för den närstående. Även att ställa upp och avlasta personal genom att gå 

med närstående på olika besök till olika instanser som tandvården eller vårdcentralen.  

”Och sen har jag ju försökt avlasta personalen för de har det tufft va, jag 

följer ju alltid med till läkaren och till sjukhuset varannan vecka, och med 

sina sår va, så att så fort det har hänt något, hon har ju trillat avigt och 

rätt, så har vi varit och rest iväg med henne, jag är alltid med henne så 

personalen har inte behövt följa med en enda sväng”. (Anhörig 3) 

Ett annat sätt som anhöriga ställer upp med var städning och att ofta besöka för att 

avlasta personal, mest för att städningen inte fungerade med endast var tredje vecka. 

Genom besöken känner anhöriga att de kan aktivera sin närstående som personal inte 

alltid hann med. Promenader är viktiga för många anhöriga och kan vara den enda 

aktiviteten de kan göra med sin anhörig även när de är i rullstol, då annat har 

försvunnit som att samtala eller kunna minnas olika saker tillsammans som barnens 

uppväxt eller vad de tidigare har gjort i livet.  

 

Anhöriga har berättat att de lagt märke till mycket olika saker på boendet, och det 

som framkommit vid flera intervjuer var att bristen på kunskap om demens hos all 

vårdpersonal: undersköterskor, sjuksköterskor och även chefer. Att vårdpersonal 

kunde uttrycka olika saker framför anhöriga eller som viskas bakom ryggen, det 

gjorde att anhöriga kände sig osäkra vid besöken. 

”Och sen så säger man ett uttryck som jag blir förvånad över, Jag har 

jobbat så länge med äldre¨. Jo det är en sak, men det är ju bara en 



26 
 

situation, demens är något annat. Du kan inte dra ett likhetstecken, okej 

att, ibland tror jag inte man tänker till som personal utan man tror att 

man har jobbat länge med äldre så kan man ju andra också. Och det är 

lite farligt, för det är ju så stor skillnad med att jobba med äldre människa 

och en dement människa, det går inte ens att jämföra på något sätt”. 

(Anhörig 3) 

 

Det som även framkommit var att det sågs direkt intresset för det som skedde på 

boendet, hur en del personal har mer erfarenhet, kompetens och intresse kring äldre 

med demenssjukdom. Det var även synligt när det var tvärtom och det skapade då en 

otrygghet och fanns ingen tillit till vården när anhöriga märkte detta. Ofta var det en 

blandad personal och anhöriga märkte direkt vilka som kunde bemöta och som hade 

kunskap, medan andra inte hade intresset alls. Några anhöriga hade tagit tag i detta 

genom kontakt med chefer eller högre instanser för att kvalitén ska kunna bli bättre 

inte endast för deras närstående men även andra patienter som bodde på boendet. 

Genom byte av sjuksköterska eller kontaktperson har anhöriga upplevt att chefer tagit 

deras oro på allvar, men samtidigt var det noterbart för anhöriga att det som stod på 

papper inte levdes upp till och visade att stödet var bristfälligt.  

 

Det har även framförts önskan om en ökad kunskap kring demens, inte bara till 

demensenheter men även somatiska enheter då anhöriga märkte att det kom fler med 

demensdiagnos till dessa avdelningar. Anhörigas förslag var att sjuksköterska ska 

vara mer involverad i vårdpersonal och kunna ge mer kunskap och utbildning, vilket 

kan skapa ett intresse för det jobbet som de har på boendet.  

”Men så säger mina bröder, vi hade aldrig uppmärksammat detta 

(brister) om inte du hade sagt detta, så att eh, det behövs mycket 

utbildning, så jag tror inte på det här, stora utbildningssatsningar, nej jag 

tror mer på punktinsatser, samla den här personalen en timme kanske, 

med jämna mellanrum som sjuksköterska och gå igenom de här olika 

sakerna och repeterar olika saker, och att man som sjuksköterska visar att 

man är på bettet och inte bara låter det rulla vidare. Det tror jag är, och 

så väl som enhetschefen är en jätte stor del i det hela”. (Anhörig 3) 
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”När de inte finns mer” 

Vid dödsfall har det upplevts som en process i sig, men ingen av de två anhöriga som 

hade gått igenom denna process hade fått efterlevandesamtal av sjuksköterska. Efter 

dödsfallet hade det varit slut på kontakten med boendet. När den sjuka närstående inte 

fanns mer återstod känslan av ensamhet och kunde vara starkare än tidigare. Anhörig 

har beskrivit att det fanns tillfällen när de var helt ensamma i sina hem och de kände 

sig mer ensamma än tidigare. Allt rasar ihop och de vill inget, men på något sätt hittar 

de att orka lite till. Släkt och den närmsta familjen var en motivation att orka mer, 

men det var även av vikt att genomföra aktiviteter för då minskade känslan av 

ensamhet.  

”Sen kommer det ju såhär, ibland rasar jag bara ihop. Det blir ju så 

ensamt ju (tårar rinner). Sen tänker man hur han var, han var ju så social 

och vi hade så kul och alltid hände det någonting, alltid var det något 

äventyr (skrattar). Det hände alltid saker kring min make. Det är tyst nu”. 

(Anhörig 6) 

 

Diskussion  

Metoddiskussion 

Design 

Eftersom syftet med studien var att belysa anhörigas upplevelser av stöd under 

demenssjukdomens utveckling, användes en kvalitativ studie i form av 

semistrukturerade intervjuer. Metoden användes eftersom det på bästa sätt kunde 

svara på de frågor som fanns för att kunna uppfylla syftet. Johansson och Wallin 

(2013) har skrivit att resultat vid kvalitativa studier är också av värde även om de inte 

direkt värderar effekten av en åtgärd vilket är viktigast vid evidensbaserad vård. Dock 

innebär det att studien kan bidra till att öka förståelsen för olika upplevelser av 

vården, detta kan i sin tur leda till att resultatet eventuellt kan lyfta ett behov eller öka 

kunskapen hos vårdpersonal (ibid.). Andra former av kvalitativa metoder finns som 

exempelvis enkäter eller andra intervjuformer som gruppintervju, men de var inte 

aktuella att använda i detta arbete. Anledning var att det hade blivit svårare att kunna 

få ut tillräcklig information av deltagarna både skriftligt via enkät och muntligt i en 
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gruppdiskussion. Möjligheten för författaren att gå tillbaka och be om fördjupad eller 

mer specifik information finns inte vid enkätstudie, eller vid diskussion kunnat störa 

dynamiken eller den fråga som diskuteras, och då kan viktigt information inte 

uppdagas som kunnat vara av betydelse för studien (Polit & Beck, 2012). Genom att 

ha en semistrukturerad intervju har det kunnats ställa följdfrågor för att utveckla och 

förtydliga svaren, samt försöka se till att inte deltagarna hamnat för långt utanför 

ämnet. Detta gör att metoden passade bäst för att uppnå studiens syfte (ibid.).  

 

Urval 

Det var ingen manlig deltagare i studien och det kan vara en svaghet i studiens 

reliabilitet. Önskan hade varit att ha med både män och kvinnor i studien, men 

eftersom valet om att delta i studien låg på informanterna, kunde inte författaren 

påverka att det endast var kvinnor som deltog. Dahlberg (1997) skriver att 

reliabiliteten är ett sätt att kunna se tillförlitligheten i studien samt att se om resultatet 

är slumpässigt baserat på svaren som ges av informanterna. Eftersom det har varit 

varierande upplevelser av stöd från deltagarna, har det ändå varit lika innehåll som 

uppkommit i resultatet, dock hade andra synvinklar kunnat lyftas med manliga 

deltagare i studien.  

Innan intervjuns start informerades informanterna om möjligheten att avbryta 

deltagandet när som helst och att om informanterna tyckte något var jobbigt fanns det 

möjlighet till paus eller avbryta intervjun. De informerades även att namn och platser 

inte skulle skrivas in i det transkriberade materialet för att kunna bibehålla 

informanternas och deras närståendes anonymitet (Helsingforsdeklarationen, 2013). 

Detta upplevdes ge mer trygghet till informanterna att kunna berätta fritt om deras 

upplevelser. Samtliga intervjuer skedde i hemmiljö där informanterna hade känt sig 

som mest bekväma med att bli intervjuade.  

 

Datainsamling 

Under intervjun användes en intervjuguide för att få en struktur och en röd tråd 

genom intervjun. Guiden underlättade genom att intervjun kunde hållasfokuserad mot 

syftet, så att detta kunde besvaras (Polit & Beck, 2012). Under dessa intervjuer var det 

tre deltagare som stördes av telefonsamtal, men som snabbt återkom till intervjun 

igen. Det upplevs inte att avbrotten gjorde att datainsamlingen påverkades negativt, 
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utan att intervjun kunde återupptas och fortsätta. I en av intervjuerna noterades en 

störning i ljudupptagningen som uppmärksammades i efterhand när transkriberingen 

genomfördes, denna störning noterades inte i samband med testinspelningen innan 

intervjun. Denna störning var under stor del av inspelningen och det gjorde att några 

ord inte kunde urskiljas, men orden var inte av vikt för resultatet då meningarna ändå 

förstods.  

En annan intervju avbröts efter ca 7 minuter, då den återupptogs kände sig inte 

deltagaren bekväm med att samtalet spelades in. Därför skrevs istället ner 

stödmeningar under resten av intervjun. Deltagarens önskan uppfylldes i enlighet med 

kraven som finns genom Helsingforsdeklarationen (2013) och Vetenskapsrådet 

riktlinjer (2003). Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) skriver 

att respekten och autonomin går före den kunskap som söks, vilket uppfyllts i 

samband med att inspelningen inte återupptogs.  

 

Dataanalys 

Vid analysen fanns en medvetenhet om att förförståelsen kunde vara en påverkande 

faktor då författaren har erfarenhet av äldrevården och samtalat mycket med anhöriga.  

Dock har ambitionen varit att lägga förförståelsen åt sidan för att inte påverka 

resultatet för mycket. Under intervjuerna har följdfrågor ställts endast för att 

förtydliga de svar deltagarna gav. Genom att ställa icke ledande följdfrågor har det 

försökts att minska på påverkan av förförståelsen och dess påverkan på resultatet. 

Kodningen upplevdes svårt att hantera vid en början, men allt efterhand som 

innehållsanalysen genomfördes systematiskt kunde det lättare hanteras. Polit och 

Beck (2012) skriver att det är rekommenderat att en person genomför kodningen för 

att det ska vara en kontinuitet i alla transkriberade intervjuer. Då kodningen var gjord 

har teman och subteman blivit lättare att skriva och ett resultat har kunnat uppkomma. 

Författaren har bollat med handledare och diskuterat om koppling mellan 

frågeställningar, syfte och resultat. Polit och Beck (2012) skriver genom att kunna 

bolla med någon annan kan forskare få ett annat perspektiv som kan påverka resultatet 

till det positiva. Det har framkommit subteman i resultatet som också är av vikt som 

inte räknades med skulle finnas med i studien, framförallt ”sociala förändringar” 

under upplevelser av stöd – vårdande anhörig i det egna hemmet och ”anhörigas nya 

roll som stöd till vårdpersonal” under upplevelser av stöd – efter flytt till äldreboende. 
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Dessa subteman som uppkommit har gjort att författaren fått mer kunskap om ämnet 

och fått en ny förståelse för resultatet.  

 

Resultatdiskussion  

Resultatet av studien visar på att det finns brist i kontinuitet med stöd till anhöriga 

under hela sjukdomsprocessen. Det är endast en anhörig som har haft en bra kontakt 

med sjuksköterska och stöd under hela processen från diagnos fram till flytten till ett 

boende. Resterande anhöriga har haft det tufft i olika perioder och möjligheten till 

stöd av formella aktörer i början av sjukdomen och under tiden de har vårdat har 

varierat i tillgänglighet. Många anhöriga behövde inte stöd i början av deras tid som 

vårdande anhörig, vilket kan bero på att demenssjukdomen precis hade börjat och 

situationen fortfarande var hanterbar. Ju längre tiden gick desto mer stöd och hjälp 

behövde anhöriga, men det var inte alla som ville ha hjälpen som erbjöds. Efter 

flytten till äldreboende har stödet och formen av stöd varierat. Vissa anhöriga har haft 

en god kontakt och en god form av stöd från äldreboendet, medan vissa andra har 

saknat detta. Det var mycket lika upplevelser av anhöriga vilken form av stöd de 

önskat av sjuksköterska, chef och undersköterska för att uppleva trygghet med vården 

som ges. 

 

Stöd i början av demenssjukdomen 

Framförallt vid diagnostiseringen var nästan alla anhöriga mycket nöjda med sättet att 

hantera anhörigas oro och misstanke om sjukdom av sjuksköterska och läkare inom 

vårdcentral, sjukhus och äldrepsykiatrin. Grafström (2013) lyfter att det är vikt att 

stöd från hälso- och sjukvårdspersonal till anhöriga bör finnas i början 

demenssjukdom, samt att kunskap finns och förståelse för den oro som finns hos 

anhöriga. Socialstyrelsens riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom (2010) 

lyfter anhörigas behov av utbildning och att det ska ske i samråd med den anhörige 

och den situation de befinner sig i. Det är styrkt att det ska finnas en kontinuitet i 

utbildningen för att anhöriga ska kunna få sina frågor besvarade. I Socialstyrelsens 

vägledning för stöd till anhöriga (2013) står att hälso- och sjukvårdpersonal är en 

viktig del eftersom de i första hand brukar träffa anhöriga, och som kan guida dem till 

någon som kan ge stöd eller kunna ställa upp själva och ge det stöd som eventuellt 

behövs. All information som getts vid diagnos har varit av värde för anhöriga och 
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skapat en förståelse till en sjukdom som de kanske aldrig stött på innan. Det är även 

av vikt att de vuxna barnen också får ta del av information. En tidigare studie av 

Kjällman, Norbergh & Hellzen (2013) visar att stöd behöver komma in tidigare till 

vuxna barn då de i denna process förlorar en förälder och själva blir föräldrar för sin 

sjuka förälder, vilket har upplevts av en anhörig i studien. 

 

Stöd vid tiden av att vara vårdande anhörig 

Utvecklingen av demenssjukdomen gör det tuffare för anhöriga som vårdar, 

närstående blir sämre och mer stöd och hjälp behövs. Frustration och sorg över den 

situation anhöriga befann sig i gjorde att de behövde ändra rollen som de tidigare haft 

i ordinärt boende. Frustration kan avhjälpas genom att i ett tidigt stadium ge 

information om sjukdomen och vad de anhöriga kan förvänta i framtiden (Kjällman, 

Norbergh & Hellzen, 2013). I studien har det framkommit att dagverksamhet, 

hemtjänst, växelvård och korttidsplats varit det som behövts och hjälpt anhöriga i 

deras vardag. Genom dessa insatser har anhöriga kunnat träffa eller få kontakt med 

formell personal som demenssjuksköterska/sjuksköterska, handläggare, chefer och 

undersköterskor. Dock har upplevelsen av stödet från formella aktörer varierat och 

formen av stöd har varit olika. Vissa anhöriga har haft en god kontakt och känt att de 

kunnat berätta om sina situationer, medan andra upplevt att de fått en press och ingen 

förståelse över de känslorna av sorg och oro de känt, särskilt över att behöva lämna 

sin närstående i vården hos någon annan. Det är en viktig del för vårdpersonal att 

kunna se anhörigas sorg och kunna stödja dem i deras situation (Mackenzie & Lee, 

2006). De anhöriga som fått tips och råd av vårdpersonal eller föreningar upplevde 

det bra då det behövdes för att kunna klara av att vårda och bemöta sin sjuka 

närstående på ett gott sätt. Behovet av kunskap och utbildning kvarstår under större 

delen av vårdprocessen, vilket studien av Mackenzie och Lee (2006) visat, men som 

även lyfts av den relationcentrerade teorin av Davies et al. (2006). 

Vid slutet av den vårdande perioden i ordinärt boende hade ca hälften av anhöriga fått 

utbildning och information genom vårdcentral eller förening. 

 

Informella aktörers betydelse 

Informella aktörer som grannar, familj och släkt har varit en viktig del under tiden 

som anhöriga vårdat sin sjuka närstående. Genom att kunna ta hjälp av grannar har 

anhöriga fått stöd och hjälp. Syskon och vuxna barn har varit viktiga för att få ett stöd 
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i processen. Kjällman Alm, Hellzen och Norbergh (2014) har skrivit att genom stöd 

av familjen kan den vårdande anhörig känna engagemang, omsorg och kärlek för sin 

sjuka närstående, istället för upplevelsen av stress och press. Stöd har i denna studie 

speciellt varit vid behovet av en flytt, då familjen har samtalat och tagit upp deras oro 

för deras anhörigas hälsa och psykiska mående.  

Genom att få en distans till situationen anhöriga befann sig i vid exempelvis avlösning 

kunde de själva se hur deras situation var men det var inget som de reflekterade över 

under tiden de vårdade. Här kan det noteras stor frustration, särskilt om den anhöriga 

inte fått tillräckligt med kunskap och utbildning på att bemöta sin närstående då det 

krävs mycket tålamod att vårda demenssjuka (Dahlberg & Segesten, 2010). Det som 

också uppmärksammats var att den anhöriges sociala krets blev mindre. Kontakten 

mellan anhöriga och deras vänner och bekanta minskar då bemötandet till den sjuke 

var svår. Enligt Davies et al. (2006) är isolering mycket vanligt att det sker i dessa 

sammanhang och ensamhet och sorg över oförståelse kan vara påtaglig trots att 

anhöriga egentligen inte är ensam. Genom den relationscentrerade teorin kan 

vårdpersonal vara en guide för anhöriga för att kunna finna eller få stöd, och därmed 

minska risken för att anhöriga ska känna sig isolerade eller ensamma och kunna 

bearbeta deras sorg (ibid.). Det har uppkommit i studien att anhöriga träffat andra 

personer som var i samma situation som dem och genom det fått nya vänner. 

Samtalsgrupper ledda av formella aktörer hjälpte de anhöriga att träffa andra i samma 

situation, vilket gjorde att de inte längre kände sig lika ensamma. Genom att delta i en 

samtalsgrupp kan anhöriga ges stöd och uppskattning, stressen och de negativa 

aspekterna av att vara ensam vårdande anhörig kan minskas (Mackenzie & Lee, 

2006).  

 

Kommunikation – på äldreboendet 

Det har noterats i studien att det har brustit i kontakten och stödet från äldreboendet 

till vissa anhöriga, medan andra anhöriga har haft en bra kontakt och känt trygghet. 

Det upplevdes att relationen mellan sjuksköterska och anhörig blev ansträngd på 

grund av bristande kommunikation vilket gav en otrygghet för vårdens kvalité och 

uppfattades även som ett bristande intresse för den sjuka närstående. Hertzberg och 

Ekman (2000) skriver att oftast beror problem mellan anhöriga och vårdpersonal på 

en bristande kommunikation. Att relationen kan upplevas som ytlig och att det kan 

saknas uppföljning från vårdpersonal men även anhöriga. Detta kan leda till att tillit 
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saknas till vårdpersonalen och gör att anhöriga känner lidande istället för 

välbefinnande (ibid.). Kommunikation är en viktig del för att upprätthålla en god 

relation, genom en god kommunikation kan information förmedlas på ett korrekt och 

tydligt sätt och en säker vård kan upprättas (Öhrn, 2013). Anhöriga som var nöjda 

med kontakten med boendet har haft en god relation och kommunikation från början. 

Sjuksköterskor upplevdes ha ett mycket gott bemötande och var pålästa samt hade 

kontinuerlig kontakt med anhörig och informerade dem om förändringar.  

Ingen anhörig hade fått demenssjukdomsuppföljning efter flytten, utan majoriteten 

blev kontaktade vid fysiska eller medicinska förändringar. Ingen anhörig fick samtal 

om utvecklingen av demenssjukdomen, endast vid akutförsämring vid ett tillfälle var 

det en anhörig som då blev kontaktad av äldrepsykiatrin genom äldreboendet. Det var 

två anhöriga som deras närstående hade dött, men ingen anhöriga fick något 

efterlevandesamtal av sjuksköterska. Efterlevandesamtalet är en av de hörnstenar som 

finns i palliativa rekommendationerna uppsatta av Socialstyrelsen (2013) och 

rekommenderas för att kunna följa upp anhöriga i deras sorg och ge dem möjlighet att 

kunna ställa frågor.  

 

Genom en god kommunikation kan det minska risken för avvikelser eller synpunkter 

som sker inom äldrevården. Öhrn (2013) skriver att den vanligaste orsaken till 

avvikelser beror på kommunikation. Inspektionen för vård och omsorg (IVO, 2015) 

har genomfört statistik över inkomna Lex Maria anmälan för året 2014, dock finns 

inte ordet kommunikation som huvudärende. Huvudärenden finns som: 

dokumentation, informationssäkerhet, informationsöverföring, rådgivning, samverkan 

och uppföljning, och dessa har kopplats till ordet kommunikation, därav har det 

kunnats se att det finns totalt 497 anmälan från hela landet under året 2014 . Genom 

att skapa en relation med anhöriga genom den relationscentrerade vården (Davies et 

al., 2006) kan det öppna upp frågeställningar och möjligheter till uppföljning för att 

ge en trygghet till dem då det inte alltid är så att den demenssjuke kan själv förstå vad 

som sker. Därav är den relationscentrerade teorin tillsammans med personcentrerad 

vård det mest optimala för att kunna upprätthålla en god kommunikation och relation.  

 

Anhörigas nya roll 

Efter flytten har det noterats att anhöriga har en fortsatt men förändrad roll på 

boendet. Anhöriga hade ställt upp på olika sätt på boendet och det fanns ett behov att 
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se till att den närstående vårdades på rätt sätt. Brist på helhetssyn genom observation 

och uppföljning var något som bekymrade anhöriga, samt att få en återkoppling av 

personalen om vad som sker på äldreboendet. Personcentrerad vård är en viktig del 

för att kunna utföra vård så att patienten kan känna värdighet, hälsa och 

välbefinnande, genom att den som ger vården har kunskap och förmåga att stödja 

patienten i den situation de befinner sig i. För att ha en personcentrerad vård behövs 

även en helhetssyn, att vårdpersonal ska kunna ha en förståelse för hur sjukdom 

påverkar hela människan (Ekman & Norberg, 2013; Wiklund, 2003). När personalen 

inte kan se förändringar exempelvis vid form av beteendeförändringar kan detta leda 

till lidande för den demenssjuke patienten som inte alltid kan uttrycka sig när något 

inte står rätt till. Det var en stressfaktor för anhöriga att behöva ”hålla koll” på sin 

sjuka närstående på äldreboendet. Davies et al. (2006) skriver om vikten att personal 

har kunskap men även chefer och högre instanser får en förståelse för det arbete som 

behövs vid demenssjukdomar är mycket krävande. I samband med tillämpning av den 

relationscentrerade teorin kan det utformas ett teamarbete som gör alla parter 

involverade kring den demenssjuke patienten får en förståelse för det arbete som 

behövs för att det ska bli en optimal vård för den demenssjuke patienten. Genom 

samarbete kan det lyftas olika perspektiv och det kan öka förståelse mellan de olika 

professionerna för vad som kan tillämpas i vården, men det lyfter även en 

jämställdhet och respekt för alla involverade (ibid.).  

 

Det som även uppkommit i studien var det dåliga samvetet som anhöriga har eller har 

haft. Anhöriga har kunnat bearbeta det dåliga samvetet genom samtal med formella 

aktörer. Mackenzie och Lee (2006) skriver att en viktig del för att ge anhöriga stöd är 

genom emotionellt stöd, att lyssna på anhöriga och hjälpa dem kunna beskriva och 

hantera de känslor som uppkommer i deras situation. Därav är det av vikt att formella 

aktörer finns för att stödja och särskilt vid känslor av sorg och dåligt samvete.  

Ensamhet har varit en faktor i studien och speciellt efter flytten har den varit mycket 

påtaglig för anhöriga. Att bli ensam kvar i ett gemensamt hem är tufft och det är en 

genomgående sorg för anhöriga. Dahlberg och Segesten (2010) skriver att ensamhet 

kan i bemärkelsen vara att inte ha ett sammanhang, vilket kan kopplas till anhöriga i 

studien. Deras tidigare roll som vårdare och ha en kontroll och relation med sin 

närstående försvinner, och deras uppgift som tidigare varit så tydlig, har försvunnit 

efter flytten. I föreliggande studie har det visat att ensamheten finns en längre tid och 
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kan minska, men kan bli starkare igen efter att anhörigas närstående dött.  

 

Genom en reflektionsfråga i slutet av intervjun och förfrågan om det är något som 

anhöriga hade önskat mer under hela processen från diagnos till tiden efter flytten till 

ett äldreboende, har det uppkommit mer upplevelser och gav anhöriga en blick över 

det de varit med om.  

Anhörigas önskan var att kunskapen bör öka om demens hos all personal på 

äldreboende. Carlström, Kvarnström och Sandberg (2013) har skrivit att det är av vikt 

att om kompetens ska utvecklas behövs inte bara utbildning, men även erfarenhet, 

kunna jobba i team och kontinuerligt fortsätta lära sig. Det kan förbättra bemötandet 

och relationen mellan anhöriga och personal då deras närstående kan bo på boendet i 

flera år. Genom utbildning och ökad kunskap kan det resultera i ökat intresse för 

demens och deras anhöriga som all personal inom boendet jobbar med. Tyvärr syns 

det genomgående i flera intervjuer bristen på intresse, kunskap och bemötande av 

vårdpersonalen på äldreboende. Personalens kompetens är viktig för anhöriga för att 

de ska känna tillit till vården som genomförs, medan brist på kompetens är ett hinder 

till en god relation (Hertzberg & Ekman, 2000).  

Stöd som har getts av vårdpersonal är i form av tips till aktiviteter och samtal. Stöd 

har också inneburit att veta att personal har koll på saker och ting kring den sjuke 

speciellt när denne blir sämre i sin demenssjukdom. Att personal inte låtsas utan tar 

reda på saker om de inte vet sedan tidigare är positivt. Detta gör att anhöriga kan 

känna sig delaktiga i vården och ge dem välbefinnande (ibid.).  

 

Behovet av stöd 

För vuxna barn som blir föräldrar till sina föräldrar, kan det präglas en rädsla för att 

de också ska drabbas av sjukdomen, men det är inget som uppkommit i denna studie 

men som tas upp i studien av Kjällman, Norbergh och Hellzen (2013). Främst har det 

upplevts av vuxna barn ett stort ansvar och press från vården under hela processen. 

Dock genom stödet mellan syskon kunde de hjälpas åt och det är av vikt att erbjudan 

om stöd och avlastning från kommun via hemhjälp kommer in i en tidig fas för att 

minska på stress, då dessa anhöriga kan behöva ta hand om två hushåll (ibid.). Ett 

familjeperspektiv tillsammans med personcentrerad vård är att önska för att framtida 

stöd ska upplevas positivt av alla involverad i den demenssjukes sjukdomsutveckling 

(Dahlberg et al. 2003; Ekman & Norberg, 2013).  



36 
 

Det noteras en sorg hos anhöriga genomgående i hela processen från diagnos och 

fram till flytten till ett boende och till sist döden. Fast den närstående fanns där, fanns 

inte person de kände innan kvar, men känslorna för denna person som de gifte sig 

med, som var ett syskon eller en förälder fanns fortfarande kvar. Detta är en mycket 

svår sjukdom och möjligheten att få stöd och samtal av hälso- och sjukvårdspersonal 

är en stor nödvändighet under hela processen, vilket stöds av Grafström (2013). Enligt 

Grafström (2013) är det även av vikt att stödet är individualiserat och att det är av 

viktigt att anhöriga formulerar vilket behov av stöd och hjälp de behöver i deras 

situation och att det framförs till hälso- och sjukvårdspersonal. 

Här kan specialistsjuksköterskor/sjuksköterskor vara en guide till stöd eller vara ett 

stöd för anhöriga och familj. Genom att tillämpa en relationscentrerad vård 

tillsammans med personcentrerad vård (Davies et al., 2006) kan en helhetsbild ses av 

patienten och dennes livsvärld tillsammans med anhöriga och formella aktörer. Den 

relationscentrerade vården är tillämpbar i studien då det har noterats att det finns 

brister i relation eller förståelse för anhörigas position.  

Av studien framkommer att det befintliga stödet har ett fokus på praktiska aspekter 

som kan underlätta för anhöriga, men det emotionella stödet finns inte i samma 

omfattning. Genom att tillämpa relationscentrerad vård kan anhöriga bli delaktiga och 

kan uttrycka deras behov av vilken form av stöd de önskar, och formella aktörer som 

sjuksköterska kan förse anhöriga med kunskap eller samtal samt möjligheten att 

kunna hjälpa bearbeta den sorg som finns hos anhöriga.  

 

Slutsats 

Sammantaget finns det förbättringsområden inom stöd genom utbildning med mera 

för anhöriga. Det är ett behov av kunskap om demens och hur de ska bemöta sin sjuka 

närstående under sjukdomens utveckling. Stöd genom hela sjukdomsförloppet är 

något som Socialstyrelsens samtliga riktlinjer för demens (2010) och anhörigstöd 

(2013) uppmanar till. Studien visar att anhöriga fångas upp i samband med diagnos 

och då ges insatser som information och utbildning, men att det tenderar att minska 

under processens gång. Sjuksköterskor inom vården från vårdcentral, äldrepsykiatri 

och äldreboende har en viktig roll för att utbilda och guida anhöriga, men även 

vårdpersonal och chefer för att det ska bli en mer kvalitativ vård för demenssjuka och 

deras anhöriga. Genom att vara lyhörd för de behov som finns från anhöriga kan oro 
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och otrygghet minskas och en god relation kan skapas med alla delaktiga i den 

demenssjukes vård.  

 

Fortsatt forskning 

Frågan om varför inte alla anhöriga blir erbjudna liknande stöd under processens gång 

och särskilt vid flytt till äldreboende där ändå möjligheten till en sjuksköterska är nära 

tillhands. I författarens kommun finns riktlinjer att en sjuksköterska ska ta emot vid 

inflyttningen och att ett välkomstsamtal ska ske efter 2 veckor, men författaren förstår 

att det kan finnas svårigheter att hinna detta på kort tid och kunna boka ett datum som 

passar alla som ska vara involverade i samtalet. Ett behov av att utveckla och även 

förtydliga de nationella riktlinjerna vad gäller äldreboende finns. Att forma ett 

verktyg eller plan som följer den demenssjuka patienten och deras anhöriga där även 

förfrågan av stöd och utbildning genomförs kontinuerligt under sjukdomsförloppet 

kan vara av värde då demenssjukdomen hela tiden utvecklas.  
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Bilaga 1 

Brev till informanter 

Hej! 

Jag heter Milagros och jag läser min sjuksköterskespecialistutbildning inom vård av 

äldre vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Under den närmsta tiden och framåt hösten 

arbetar jag med min magisteruppsats. 

Jag kommer att skriva en uppsats kring anhöriga och deras upplevelser av stöd från 

hälso- och sjukvårdspersonal. Jag vill gärna undersöka hur det ser ut över resten av 

kommunen vad gäller stöd och samtal kring Alzheimers eller demenssjukdomens 

utveckling för den enskilde individen. Det har uppmärksammats i studier att anhöriga 

har behov av mer stöd och utbildning kring demenssjukdomen och dess utveckling. 

Då från första diagnos och sedan vidare under tiden som de varit anhörigvårdare, och 

därefter till att närstående har flyttat till ett boende. Det jag skulle vilja få ta del av är 

hur mycket du som anhörig fått i kunskap vid första diagnosen av er närstående och 

av vem eller hur Ni fått informationen. Sedan hur Ni upplever kunskapen och 

information från sjuksköterska på boendet. Därför vänder jag mig till dig som är 

anhörig, och som tidigare har varit anhörigvårdare, men där er närstående nu bor på 

ett boende, då du skulle kunna dela med dig av dina egna erfarenheter och upplevelser 

av stöd från hälso- och sjukvårdspersonal. Studien kommer bestå av intervjuer med 

anhöriga till närstående med Alzheimers eller demensdiagnos. Det är frivilligt att 

delta i studien och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att ge någon 

anledning. Intervjuerna kommer att spelas in och sedan transkriberas. Allt material 

kommer att avidentifieras och värna om ditt och din närståendes integritet. Jag räknar 

med att intervjuerna kommer ta ca 30 -50 minuter. Om du vill kan du få ta del av 

uppsatsen när den är slutförd. 

Kontakta mig på numret nedan för att delta i denna studie, eller om du har några 

ytterligare frågor kring denna studie, hör gärna av dig till mig. 

Med vänliga hälsningar, 

Milagros Zapata 

Tel: 0735751178  Mail: mzakt08@student.lnu.se 

Handledare: Universitetslektor Amanda Hellström   

Mail: amanda.hellstrom@lnu.se 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

Först presentera dig och informera på nytt om informationsbrevet, Informera att 

intervjun kommer att spelas in och att texten kommer att transkriberas och 

avidentifieras för att värna om deras integritet. Samt att man även kan när som helst 

avsluta deltagande och ej behöva ge någon anledning. 

* Bakgrund: vem som har diagnosen, hur blev hen diagnostiserad? 

* Vilket stöd fanns vid första diagnosen? Vad erbjöds? Av vem? Upplevelse? 

* Under tiden som var anhörigvårdare, vad erbjöds och av vem? Fanns utbildning och 

vem gav den? 

* När togs beslut om att ett boende behövdes? 

* Hur var det inför flytten? Upplevelse 

* Vad har erbjudits efter flytten till boendet? Vilket stöd finns? Hur uppleves det? 

* Något man hade önskat mer av under denna tiden? 

* Tillägg? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


