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Sammanfattning    
 
Demenssjukdom är en av Sveriges stora folksjukdomar och det är många med 
demenssjukdom som vårdas i hemmet av sina anhöriga. Sjukdomen bryter långsamt ner 
de kognitiva funktionerna hos den demenssjuke och ställer stora krav på den anhöriges 
resurser. Att ansvara för sin närståendes omvårdnad och att i sin relation få förändrade 
roller kan skapa en psykisk och fysisk belastning. I många fall kommer anhöriga till en 
tidpunkt där vård i hemmet blir allt mer omöjlig och tvåsamheten inte längre går att 
upprätthålla. Beslutet att flytta isär blir oundvikligt. Det finns begränsad forskning om 
hur de anhöriga upplever den första tiden efter att den närstående med demenssjukdom 
flyttat hemifrån. Vårdpersonal behöver kunskap och medvetandegöras om den 
känslomässiga påfrestning det innebär att behöva släppa taget om sin närstående för att 
kunna ge ett bra stöd. Studiens syfte är att beskriva anhörigs upplevelse i samband med 
att en närstående med demenssjukdom flyttat hemifrån till särskilt boende i kommunen. 
Studien har en kvalitativ design med induktiv ansats. Åtta anhöriga intervjuades. En 
kvalitativ innehållsanalys ledde fram till tre kategorier: Att vara närvarande i dåtiden, 
att utmanas i vardagen och att möta framtiden. Resultatet visade att livet förändras för 
alltid när en närstående får en demensdiagnos. De anhöriga var närvarande i dåtiden 
samtidigt som vardagen gav nya utmaningar och framtiden kändes oviss. Vägen fram 
till att behöva flytta isär kan många gånger vara kantad av både sorg och utmattning. De 
anhöriga bär på en känslomässig börda i form av skuld, sorg och ensamhet. Det fanns 
också ett behov hos de anhöriga att prata med någon som hade tid och intresse av att 
lyssna till deras upplevelser. Detta talar för att distriktssköterskor har ett ansvar för även 
de anhöriga och inte bara den demenssjuke, att anhöriga kommer till tals och blir 
lyssnade på. Genom att ta tillvara på de anhörigas resurser och få dem att känna sig 
trygga och sedda kan detta leda till en känsla av sammanhang vilket också kan bibehålla 
anhörigas hälsa. Stöd och kunskapsspridning till de anhöriga kan ge ett mer hållbart 
samhälle på sikt. 
 
Nyckelord: Anhörig, demenssjukdom, flytta isär, särskilt boende, kommunen, intervju
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INLEDNING 
Demens är en sjukdom som påverkar patient, familj och samhälle. I takt med att vi lever 
längre ökar antalet människor som insjuknar i en demenssjukdom. Många anhöriga 
väljer att vårda sin närstående i hemmet vilket utmanar den anhörigas resurser och 
påverkar relationen. Ibland kommer de anhöriga till en punkt där det inte går att vårda 
den närstående i hemmet.  
 
I arbetet som distriktssköterskor möter vi patienten och deras anhöriga i olika stadier av 
demenssjukdomen. Vi ser hur anhöriga bryts ner och slits mellan olika känslor kring sin 
närstående och deras situation. Det är en sak att vara mitt i sjukdomen och vårda sin 
närstående hemma, men vad händer när den närstående med demenssjukdom behöver 
flytta till ett särskilt boende. Vilka känslor väcks och hur upplever den anhöriga det i 
samband med den nya situationen.  
 
Samhället påverkas då den närstående med demenssjukdom kräver vård och omsorg. 
För att få en hållbar utveckling behöver vårdkedjan kring den närstående med 
demenssjukdom vara behovsanpassad och stödja närstående och anhöriga att må så bra 
de kan. Får den närstående sina behov uppfyllda på ett väl anpassat sätt och den 
anhöriga får det stöd den önskar minskar trycket på akuta insatser. Att veta hur anhöriga 
upplever den nya situationen kan hjälpa oss distriktssköterskor att ge ett bra stöd till den 
här patientgruppen 
 
BAKGRUND 
Var femte vuxen i Sverige vårdar, hjälper eller stödjer regelbundet en närstående i 
hemmet. Begreppet anhörig används om den person som vårdar och stödjer en 
närstående. Närstående är en person som på grund av sjukdom är i behov av stöd och 
hjälp (Socialstyrelsen 2017).  
 

Demenssjukdom 
Ungefär 25 000 personer drabbas årligen av demenssjukdom i Sverige. Totalt har cirka 
160 000 personer i Sverige sjukdomen demens och antalet beräknas öka då 
befolkningen tenderar att leva längre. Idag finns inget botemedel mot demenssjukdom 
utan endast symtomlindrade behandling. Symtomen vid demenssjukdom beror på de 
hjärnskador som demenssjukdomen orsakar. Demenssjukdom är inget naturligt 
åldrande, men är vanligare vid hög ålder. De hjärnskador som syns vid demenssjukdom 
kan bero på flera olika sjukdomar och sjukdomstillstånd. Vanliga symtom vid 
demenssjukdom är minnessvikt, försämrad planeringsförmåga och försämring av andra 
kognitiva förmågor. Det förekommer även beteendeförändringar, oro och nedstämdhet i 
sjukdomsbilden. På sikt kan kroppsliga funktioner försämras (Svenskt Demenscentrum, 
2016). 
 
Skaalvik, Fjelltun, Normann och Norberg (2016) skriver att många personer med 
demenssjukdom upplever att demenssjukdomen inte är ett hinder i deras dagliga liv. Det 
går fortfarande att klara av vanliga sysslor och umgås med vänner och familj. Även om 
en del saker blir svårare att klara av så upplever många med demenssjukdom en 
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trygghet i minnen från tidigare skeden i livet. Författarna menar att döden ses som något 
naturligt samtidigt som det finns en sorg i att framtiden inte blir som planerat. Det finns 
en oro för hur demenssjukdomen kommer göra att den närstående blir en belastning för 
de anhöriga. Många personer med demenssjukdom är rädda för att hamna på ett 
vårdhem. Som Svenskt Demenscentrum (2016) skriver är det vanligt att personer med 
demenssjukdom blir personlighetsförändrade. Skaalvik et. al. (2016) skriver att många 
personer med demenssjukdom är rädda för att uppföra sig på ett olämpligt sätt. Både för 
att det påverkar andras uppfattning av dem själva, men även för att anhöriga på olika 
sätt ska uppleva personen som en börda på grund av ett udda beteende.  
 
Høgsnes, Melin-Johansson, Norberg och Danielson (2013) skriver att många anhöriga 
upplever just personlighetsförändringen som en stor belastning. De anhöriga skäms för 
att ta med sina närstående med demenssjukdom ut på aktiviteter och blir därför mer 
isolerade. Så även om personen med demenssjukdom enligt Skaalvik et. al. (2016) 
upplever att aktiviteter och relationer med vänner inte påverkas så menar Høgsnes et. al. 
(2013) att de anhöriga ofta upplever att demenssjukdomen begränsar dem. 
 

Särskilt boende 
I Sverige har kommunerna ansvar för att medborgarna får den vård och omsorg de 
behöver. De flesta äldre personer som behöver hjälp med sin vård och omsorg får 
behovsstyrda insatser i hemmet. När den insatsen inte räcker till och personen behöver 
omfattande insatser dygnet runt erbjuder kommunen ett särskilt boende (Sveriges 
Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen 2016, s. 23).  
 
Socialstyrelsen (2010, s. 10) skriver i sina riktlinjer att socialtjänsten bör anpassa 
boendemiljön efter personernas behov. Det innebär att socialtjänsten bland annat ska 
erbjuda boenden med anpassning för personer med demenssjukdom. Boenden för 
personer med demenssjukdom bör inte vara för stora. Boendet bör likna hemmiljön och 
kunna erbjuda utevistelse för de personer som önskar det. Viktiga aspekter i 
boendemiljön är trygghet och tillgänglighet. I 5 kap. 5§ av Socialtjänstlagen (SFS 
2001:453) står att kommunen ansvarar att det ska finnas boenden för personer som 
kräver särskilt stöd. 
 
Enligt 5 kap. 4 § av Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) ansvarar kommunen för att 
personer med demenssjukdom ska få möjlighet att känna trygghet och få en meningsfull 
vardag i det särskilda boendet.  Socialstyrelsen (2010, ss. 20-22) menar att vård- och 
omsorgspersonal behöver ha god kännedom om personen och hur en demenssjukdom 
kan förändra uppfattningen om omvärlden. Vård- och omsorgspersonal måste bemöta 
personen med demenssjukdom som en person med rättigheter och självkänsla. Personen 
med demenssjukdom måste få vara delaktig i sin vård och om möjligt få vara med och 
bestämma vilka insatser som behövs. Hos personer med ett annat modersmål än svenska 
bör socialtjänsten sträva efter att kunna erbjuda vård- och omsorgspersonal som pratar 
samma språk på det särskilda boendet. Enligt socialtjänstlagen (SFS 2001:453) ansvarar 
Socialstyrelsen för att följa upp och utvärdera att vården av demenssjuka fungerar och 
utvecklas på ett optimalt sätt. Denna utvärdering sker på uppdrag från regeringen och 
tanken är att både huvudmän och verksamheter ska få stöd i sitt utvecklings- och 
förbättringsarbete. 
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På det särskilda boendet arbetar ofta en distriktssköterska. I distriktssköterskans 
kompetensbeskrivning står det bland annat att distriktssköterskans arbete ska bygga på 
ett etiskt förhållningssätt där det är särskilt viktigt att respekt visas för patientens 
integritet. Genom att vara lyhörd och ha ett patientcentrerat arbetssätt går det att stödja 
och stärka både individ och familj (Distriktssköterskeföreningen i Sverige 2008, s. 7). 
 

Anhörig till närstående med demenssjukdom 
För att kunna fortsätta leva ett bra liv blir den demenssjuke beroende av sin anhöriga 
livskamrat. Från att tidigare ha haft en nära relation till sin livskamrat får de anhöriga en 
roll av distanserad vårdare vilket upplevs av många som negativt och belastande. Det är 
viktigt med rätt stöd och hjälp för den anhörige. Inte sällan blir den sjuke både orolig, 
irritabel och kan uppvisa både misstänksamhet och vanföreställningar. Ofta får den 
sjuke en förändrad dygnsrytm och kan vakna mitt i natten och vilja gå ut. Den anhörige 
kommer att få sitt tidigare invanda liv mycket förändrat och beroende på vem personen 
är och vilka resurser man har så varierar upplevelsen. Forskningen visar tydligt på att 
relationen drabbas när en i paret har en demenssjukdom och till sist kommer en dag då 
den egna förmågan att orka eller vilja fortsätta vårda den demenssjuke ifrågasätts. 
Många behöver hjälp och stöd av någon utomstående för att se vad den sjuke har för 
vårdbehov. För den anhörige blir det en blandning av skuld för att inte orka och en sorg 
och förlust över sin livskamrat (Marcusson, Blennow, Skoog & Wallin 2011).  
 
Äktenskap och relationer tenderar att fungera på annorlunda sätt efter att den ena 
partnern fått en demensdiagnos. Livskvalitet handlar då mer om att leva i nuet och ta en 
dag i taget. Många försöker att ta till sig diagnosen som en resurs och ett fenomen som 
personen behöver lära sig att leva med och förhålla sig till, medan andra blir passiva 
åskådare när sjukdomen tar över (Davies 2011). Anhöriga till personer med 
demenssjukdom är en utsatt och sårbar grupp och i behov av stöd och hjälp. Den mest 
efterfrågade typen av hjälp från anhöriga är avlastning. Trots avlastningshjälp kommer 
många anhöriga till en punkt då orken tar slut, och de måste ta ett beslut om att flytta sin 
närstående till ett annat boende. Symtomen liknar utbrändhet och uppstår när den 
demenssjuke behöver omsorg dygnet runt som den anhörige inte längre kan leva upp till 
(Lilly, Robinsson, Holtzman & Bottorff 2011).  
 
Ask et. al. (2014) menar att anhöriga till en närstående med demenssjukdom upplever 
högre grad av oro och nedstämdhet än dem utan en partner med demenssjukdom. Både 
att vårda sin närstående med demenssjukdom eller ha sin närstående med 
demenssjukdom på ett vårdhem gör att den anhöriga upplever en lägre grad av 
välbefinnande. Annerstedt, Elmståhl, Ingvad och Samuelsson (2000) menar att kvinnor 
och män upplever bördan ungefär lika stor att vårda en demenssjuk närstående. En 
faktor som har påverkan på hur länge den demenssjuka kan bo kvar hemma är enligt 
studien hur anhöriga tolererar de förändringar som påverkar just den anhöriges liv. 
 
Caron, Ducharme och Griffith (2006) har studerat anhörigas upplevelser av att vårda en 
demenssjuk person och känslor kring beslutet att behöva flytta den demenssjuka till ett 
vårdhem. En faktor som beskrivs är personens förmåga att klara vardagen och vilken 
sorts stöd som krävs från den anhöriga. Den här faktorn kan variera över tid och en akut 
försämring kan påverka beslutet om att tvingas flytta till ett vårdhem. Själva 
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beslutsprocessen är den andra faktorn. Förutom hur personen med demenssjukdom mår 
i sin sjukdom påverkas beslutet av hur den anhöriga hanterar situationen i förhållande 
till egna åtaganden, hälsa och känslor med mera. Förutom till anhöriga har relationen till 
eventuella insatser från hemtjänst och hemsjukvård viss påverkan i beslutet. Den tredje 
faktorn är enligt studien själva beslutet att flytta till ett vårdhem. I studien tog det i 
genomsnitt två år från det att den anhöriga första gången funderade på att flytta den 
demenssjuka till ett vårdhem tills själva flytten verkligen ägde rum.  
 

Hållbar utveckling 
Begreppet ”hållbar utveckling” kom till år 1987 genom Bruntlandskommissionens 
rapport. I denna rapport diskuterades vikten av att handskas med dagens resurser så att 
dagens generationer inte förstör för kommande generationer. I rapporten diskuteras tre 
dimensioner: social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Den sociala hållbarheten 
handlar om att människor skall ges jämlika möjligheter till välmående, beslutsfattande 
och grundläggande rättigheter. Den ekologiska dimensionen handlar om att värna om 
miljön eftersom den är en förutsättning för att hälsa skall upprätthållas för kommande 
generationer. Den tredje dimensionen är ekonomisk hållbarhet vilket innebär att 
resurserna bör fördelas klokt och rättvist (WCED 1987:1). 
 
Hållbarhet är av stor betydelse för folkhälsan och för att kunna ge alla en hälsosam 
miljö och en meningsfull tillvaro med aktivt deltagande i samhället behöver det hållbara 
samhället utvecklas. Det är också viktigt att öka kompetensen inom samhället eftersom 
det går i linje med flera globala mål för hållbar utveckling, som att främja livslångt 
lärande och att säkerställa att människor kan leva ett hälsosamt liv (UNDP i Sverige 
2015).  
 
På grund av att medellivslängden har ökat så kommer även antalet äldre med 
demenssjukdomar att öka vilket skapar allt större krav på hälso- och sjukvården. 
Konsekvenser för den ekonomiska hållbarheten handlar om att det blir svårare för hälso- 
och sjukvården att leva upp till de ekonomiska krav som ställs gällde exempelvis 
utbyggnad av särskilda boende anpassade för demensvård (Kjellström, Håkansta & 
Hogstedt 2005, ss. 33-39). 
 

Livsvärld 
Livsvärld är i grunden ett filosofiskt begrepp som först beskrevs av Edmund Husserl. 
Husserl anses vara den moderna fenomenologins grundare. Husserl har i sin metod 
utgått ifrån den konkreta värld som vi dagligen lever i för att förstå och sätta ord på den 
verklighet som varje människa möter genom sina livsupplevelser (Dahlberg 1997, ss. 
56-58). Hälsa handlar om att människan upplever jämnvikt i sin inre balans, relationer 
och livet i stort. Hälsa upplevs olika hos olika personer och är inte ett konstant tillstånd. 
Händelser i livet påverkar upplevelsen av hälsa och kan ibland vara kopplat till lidande. 
Till exempel en relation som inte fungerar kan leda till ett lidande. För att försöka förstå 
personens upplevelse av hälsa behöver personens livsvärld studeras. Livsvärld handlar 
om hur den enskilda personen upplever sin omvärld och agerar efter förändringarna i 
omvärlden (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 48–49, 128–131, 215). 
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PROBLEMFORMULERING 
I Sverige vårdas många personer med demenssjukdom av anhöriga i hemmet. Vården av 
den demenssjuka ställer stora krav på de anhöriga framförallt de som bor och har levt 
länge tillsammans. Att få ansvar för partnerns omvårdnad och att i sin relation få 
förändrade roller kan skapa både en psykisk och fysisk belastning. I många fall kommer 
de anhöriga till en tidpunkt där vård i hemmet blir allt mer omöjligt och den närstående 
med demenssjukdom behöver flytta till särskilt boende. Beslutet att då tvingas ifrån 
varandra kan vara oerhört svårt att konfronteras med. Det finns begränsad forskning 
kring de anhörigas upplevelse i samband med att den närstående med demenssjukdom 
har flyttat hemifrån.  För att veta hur distriktssköterskan kan stötta den anhöriga är det 
av betydelse att beskriva anhörigs upplevelse av den här perioden. 
 
SYFTE 
Att beskriva anhörigs upplevelse i samband med att en närstående med demenssjukdom 
flyttat hemifrån till särskilt boende i kommunen. 
 
METOD 

Design 
Studien har en kvalitativ design med induktiv ansats. Studien utgår från empirin vilket 
innebär att den specifika upplevelsen studeras och observeras för att sedan kunna 
presenteras i generella slutsatser (Priebe & Landström 2016, ss. 36-38). 
 

Urval 
Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008, ss. 175–176) skriver att antalet deltagare i en 
studie kan variera. Fokus behöver ligga på variation i informanterna med tanke på ålder, 
kön, kultur och social bakgrund. 
 
Inklusionskriterierna begränsades till anhöriga, både män och kvinnor, som var 60 år 
och över. De anhöriga skulle ha bott ihop en längre tid, det vill säga mer än 10 år, med 
sin närstående med demenssjukdom. Den närstående skulle ha flyttat till särskilt boende 
i kommunen och att det hade gått maximalt ett år efter flytten vid intervjutillfället. De 
anhöriga behövde också kunna förstå och göra sig förstådda på svenska.  
 
För att hitta deltagare till studien skickades informationsbrev (Bilaga 1) ut till nio 
enhetschefer vid fyra vård- och omsorgsboende med inriktning mot demenssjukdom i 
Västsverige. Enhetscheferna ombads att lämna ut ett informationsbrev till anhöriga 
(Bilaga 2) som uppfyllde inklusionskriterierna för studien. De anhöriga ombads att ta 
kontakt med författarna. Informationsbrevet beskrev studien och dess syfte samt hur 
intervjun var planerad att genomföras. Det fanns även information om att deras 
deltagande var frivilligt och att de kunde avbryta sin delaktighet när som helst utan att 
förklara varför. 
 



 6 

Deltagarna i studien var mellan 60-80 år, tre män och fem kvinnor. De hade bott 
tillsammans mellan 30 - 60 år och det hade gått mellan två veckor till ett år från det att 
de hade flyttat isär. 
 

Datainsamling 
Genom intervjuer med halvstrukturerade frågor var avsikten att besvara syftet att 
beskriva anhörigas livsvärld genom deras upplevelser i samband med att en närstående 
med demenssjukdom flyttar hemifrån till särskilt boende. Kvale och Brinkmann (2009, 
s. 43) menar att en intervjuguide som fokuserar på vissa teman där man blandar 
vardagssamtal med färdiga förslag på frågor ger bäst beskrivning av intervjupersonens 
levda värld. En intervju liknar ett vanligt samtal, men intervjuaren ställer 
halvstrukturerade frågor och följer med intervjupersonen i samtalet med fokus kring 
fenomenet som undersöks.  
 
Rosberg (2008, ss. 88–89) menar att det är av intresse för forskaren att hjälpa 
intervjupersonen att formulera sina erfarenheter kring ett visst fenomen. För att komma 
åt djupare känslor och upplevelser kring fenomenet kan det i en del fall vara bra att be 
intervjupersonen berätta om något som varit extra känslosamt. I samtalet behöver 
intervjuaren lämna tid och utrymme för intervjupersonen att hinna reflektera över sina 
upplevelser kring fenomenet. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008, s.170) är 
författarnas förförståelse en del i tolkningsprocessen och resultatet i studien påverkas av 
forskaren då forskaren är en del av samspelet under intervjun. Dahlberg et. al. (2008) 
skriver om att förståelsen ska tyglas. 
 
Informanterna erbjöds att själva välja tid och plats för intervjun. Samtliga informanter 
valde att genomföra intervjun i sitt eget hem. En testintervju genomfördes för att 
validera de öppna frågornas formulering samt att testa intervjumetoden. Testintervju 
beskrivs av (Gillham & Lyon 2008, ss. 44-46) och har använts i forskning (Josefsson & 
Peltonen 2015, s. 3). Testintervjun utfördes av en av författarna och denna föll väl ut 
och ingår i studien. Innan varje intervju påbörjades fick informanten lämna sitt skriftliga 
samtycke till att medverka i studien. Intervjuerna ljudinspelades med hjälp av 
smartphones. Vidare följdes en intervjuguide (Bilaga 3) som börjar med fyra 
inledningsfrågor och därefter två öppna huvudfrågor. Varje författare gjorde fyra 
intervjuer och intervjuerna varade mellan 40-80 minuter. Efter intervjuerna var utförda 
transkriberades det inspelade materialet till text.  
 

Dataanalys 
Inom kvalitativ innehållsanalys växlar forskaren mellan närhet och distans. För att få ett 
trovärdigt resultat inom kvalitativ forskning används begrepp som giltighet, 
tillförlitlighet och överförbarhet (Lundman & Hällgren Graneheim 2008, ss. 160–162). 
För att bedöma ett resultats giltighet läggs fokus dels på vilket urval och variation som 
finns i deltagarna för intervjuerna. Det är även viktigt att beskriva analysarbetet och att 
resultatet belyser det som är menat att beskrivas enligt studiens syfte. Även 
tillförlitlighet bygger på att analysarbetet finns väl beskrivet. Ett resultat blir även 
tillförlitligt om forskaren i flera steg i analysarbetet reflekterar över olika 
tolkningsmöjligheter. Överförbarhet handlar om hur väl resultatet i studien går att 

https://www.studentlitteratur.se/#person/238152/Bill+Gillham
https://www.studentlitteratur.se/#person/238152/Bill+Gillham
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överföra till andra sammanhang och personer. Läsaren bedömer om studien går att 
överföra, men författaren kan ge förslag på överförbarhet (Lundman & Hällgren 
Graneheim 2008, ss. 169–170). 
 
Den kvalitativa innehållsanalysen strävar efter att identifiera likheter och skillnader i en 
text och arbetar utifrån olika begrepp. I studien används varje intervju som en 
analysenhet. En liten del av texten som har samma innehåll och sammanhang kallas för 
meningsenhet. En meningsenhet bör vara lagom stor för att inte göra resultatet för 
fragmenterat, men samtidigt inte innehålla flera betydelser. Varje meningsenhet går 
igenom processen kondensering där texten görs kortare och mer lätthanterlig för att lyfta 
fram textens väsentliga delar. Efter kondenseringen ska texten abstraheras. Det innebär 
att texten kodas och kan sammanföras till olika kategorier och teman. Koden blir ett 
redskap för forskaren att se sin text på en högre nivå. Flera koder med liknande innehåll 
bildar en kategori som även kan innehålla underkategorier. Vidare skapar kategorier 
med samma underliggande innehåll olika teman. Kategorier svarar på frågan Vad? 
Medan teman svarar på frågan Hur? (Lundman & Hällgren Graneheim 2008, ss. 162–
164).  
 
Inför dataanalysen skrevs intervjuerna ut på färgat papper, en färg för varje intervju. 
Alla intervjuer lästes igenom flera gånger av båda författarna. Författarna arbetade 
sedan tillsammans genom hela analysarbetet där meningsbärande enheter identifierades. 
De meningsbärande enheterna klipptes ut ur intervjuerna och fördes samman i högar 
med likvärdiga upplevelser där den kondenserade meningsenheten skrevs ner och 
kodades. Genom att intervjuerna hade olika färger syntes samband mellan intervjuerna 
på ett tydligt sätt vilket hjälpte till i processen att skapa kategorier och underkategorier. 
Se exempel på analysprocessen i Tabell 1. 
 
 
 
Tabell 1. Exempel på analysprocessen 
Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsbärande 
enhet 

Kod Underkategori Kategori 

... så vi hade ju sett till 
så vi skulle haft det bra 
ekonomiskt som 
pensionärer, men nu 
blev det ju inte så då. 
Nu får vi lägga alla 
pengar på vård och 
omsorg… 

De ekonomiska 
förutsättningarna 
förändras. 

Ekonomin 
förändras 

Förändrat 
ansvar 

Att utmanas i 
vardagen 

… sen tog ju hon hand 
om allt här hemma 
också då, så det blev ju 
lite åsidosatt då sen hon 
blev sjuk. Jag fick ju 
försöka sköta det 
också… 

Jag fick ta över 
hennes sysslor här 
hemma när hon 
blev sjuk. 

Påtvingat ökat 
ansvar hemma 
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Etiska överväganden 
Studien tog hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
 
Informationskravet uppfylldes genom att deltagarna fick både skriftlig och muntlig 
information om studiens syfte. Deltagarna informerades om att deras medverkan i 
studien var frivillig och att de kunde avbryta sitt medverkande när som helst utan att 
ange orsak. Samtyckeskravet uppfylldes genom att deltagarna fick ge skriftligt 
samtycke till att medverka i studien. Konfidentialitetskravet innebär att det insamlade 
materialet behandlas så att deltagarnas integritet bevaras genom hela processen 
(Vetenskapsrådet 2002). I studien har endast författarna och handledaren haft tillgång 
till intervjumaterialet. Genom att enbart använda den insamlade datan för 
forskningsändamål och för att nå studiens syfte uppfylldes nyttjandekravet. 
 
RESULTAT 
Resultatet presenteras i tre kategorier som beskriver anhörigs upplevelse i samband med 
att en närstående med demenssjukdom flyttat hemifrån till särskilt boende i kommunen. 
Dessa kategorier innehåller 9 underkategorier, se tabell 2.  
  
Tabell 2. Översikt av kategorier och underkategorier. 
Underkategorier Kategorier 

Isolerad och orkeslös Att vara närvarande i dåtiden 

Nattlig oro som påverkar hälsan 

En förändrad relation Att utmanas i vardagen 

Skuld och sorg 

Förändrat ansvar 

Ensam men fri 

Ovisshet Att möta framtiden 

Oro och relation till vårdpersonal 

Anhörigstöd 

 

 
Att vara närvarande i dåtiden 
Efter att den närstående hade flyttat till särskilt boende hade de anhöriga svårt att släppa 
den tiden som varit. Det fanns starka minnen från tiden före det att deras närstående 
flyttat hemifrån. Känslorna från tiden som varit före flytten till särskilt boende var 
fortfarande närvarande och påverkade vardagen. 
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Isolerad och orkeslös 
De anhöriga beskrev en känsla av att ha varit bundna till hemmet eftersom de upplevde 
det svårt att lämna sin närstående utan tillsyn. Det blev en form av barnpassning till den 
närstående. Detta var något som blev värre och värre ju längre demenssjukdomen 
framskred. 
 
                     ”... när jag hade henne hemma här på slutet så blev jag mer bunden här 
                      hemma. Jag kunde inte lämna henne själv. Då var jag tvungen att ha 
                      någon annan som passade henne…” 
 
Även i sociala sammanhang berättade anhöriga hur de varit tvungna att ständigt vara 
närvarande så att det inte skulle bli fel eller alltför många missförstånd. Det fanns en 
ständig oro av att något skulle hända när den närstående var ensam hemma. Oron kunde 
bottna i att den närstående skulle gå ut och inte hitta tillbaka.  
 
                     ”… klart jag var hämmad när hon bodde hemma och jag skulle iväg  
                     någonstans. Jag var ju orolig när jag var iväg och tänkte på vad hon 
                     gjorde hemma. Det har varit besvärligt att inte ha den där  

stora friheten…” 
 
Det framkom att de anhöriga upplevde en allt större orkeslöshet ju längre 
demenssjukdomen framskred. I början fungerade det för de flesta att ta hjälp av dagvård 
och avlastning, men de anhöriga upplevde att de kom till en gräns när de inte orkade 
mer. Belastningen blev för tung och det blev ohållbart för den närstående att bo kvar 
hemma. De anhöriga blev utmattade både fysiskt och psykiskt. 
 
                    ”… jag hade honom på dagcentra först och så var han hemma 
                     på nätterna men i och med att han inte hade någon ro så fick 
                     jag inte heller någon ro. Jag kände själv att krafterna höll på 
                     att ta slut och jag orkade inte ha kvar honom hemma längre…” 
 
De anhöriga beskrev att det kunde handla om en rädsla för att den närstående skulle 
skada sig eller bara om ren utmattning av det ständiga passandet. Att vara låst till 
hemmet och den närstående gjorde att krafterna tog slut. 
 
                    ”… jag sa att jag inte orkar mer, utan då får ni ta in mig också. 
                     Jag förklarade det för honom att nu orkar jag inte mer för jag 
                     är så rädd att du skall ramla omkull. Jag orkar inte passa dig mer…” 
 

Nattlig oro som påverkar hälsan 
De anhöriga beskrev att deras närstående blev stökiga och oroliga nattetid, vilket ledde 
till att deras egen nattsömn blev störd. De berättade att de ständigt låg och sov ytligt och 
var på helspänn, för att de var oroliga för att deras närstående skulle gå upp och 
eventuellt gå ut. Den oron var något som de anhöriga betonade väldigt tydligt. 
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                      ”… till slut så tänkte jag att jag inte orkar detta. Att inte få sova  
riktigt på nätterna och att man alltid låg 5 centimeter ovanför  
madrassen. Hon kunde gå upp och öppna ytterdörren och 
börja prata med någon. Det var ju förstås ingen där…” 
 

De anhöriga beskrev att det tar så mycket energi och kraft att ta hand om den närstående 
så att den egna hälsan blivit åsidosatt. De ger av sig själva men glömmer att de inte får 
något tillbaka. Ibland krävs det att det kommer någon utomstående som talar om att 
situationen börjar bli ohållbar.  
 
 ”… det var många som sa till mig att du kan inte ha det på 
 det här viset. Jag gick ner i vikt. Det tär på dig, du måste  
       tänka på dig själv sa våra bekanta…” 
  

Att utmanas i vardagen 
De anhöriga upplevde att de på olika sätt fått en förändrad vardag efter att deras 
närstående flyttat till särskilt boende. Det handlade både om känslor, relationen till deras 
närstående och praktiska sysslor. 
 

En förändrad relation 
De anhöriga upplevde att deras närstående på olika sätt blev personlighetsförändrade. I 
samband med att demenssjukdomen försämrades förändrades den närståendes beteende 
och sätt att förhålla sig till den anhöriga. Den närstående växlade lätt i humör och den 
anhöriga visste inte vad de mötte för känslor när de hälsade på sin närstående på det 
särskilda boendet. Från att tidigare ha varit en vänlig person växlade den närstående 
över till att vara mer aggressiv och irriterad. Aggression riktades både mot de anhöriga 
och mot personalen på det särskilda boendet. 

”… och sen detta att hon har fått humör. Ja det är ju flera 
gånger det har hänt naturligtvis. Men det trappas upp lite grann. 
I lördags var hon ilsk som sjutton till exempel. På fredagen var 
jag inte där och när jag kom dit då på lördagen så var hon arg 
på mig och hon var arg även på sköterskorna…” 

 
Aggressionen kunde komma plötsligt och det kunde vara svårt att vända humöret hos 
den närstående. I sjukdomen blev den närstående mer misstänksam och kunde anklaga 
den anhöriga för olika saker. 

”… hon är så där aggressiv. Jag försökte hålla igång henne med 
olika sysslor. Men hon var väldigt misstänksam gällande allt…” 

Anhöriga beskrev hur de fortfarande kände igen drag i deras närståendes personlighet. 
Hur den närstående rör sig, skrattar och pratar. I sjukdomsförloppet beskrev de anhöriga 
att det även kunde ske positiva personlighetsförändringar. 



 11 

”… innan sa han knappt någonting, men nu bara han pratar och 
pratar. Och han jobbade nästan jämt, men nu får vi ju mer tid 
med varandra…” 

Samtidigt uttryckte de anhöriga att de nästan upplevde sin närstående som död redan. 
Den närstående är inte samma person som tidigare i relationen. Den här känslan 
förstärktes efter att den närstående flyttat till särskilt boende. 

”… han är inte samma man längre som jag gifte mig med. Han 
är en helt annan och han svamlar mest. Det är så lurigt för man 
vet aldrig från dag till dag hur han fungerar…” 

 

Skuld och sorg 

De anhöriga beskrev hur de hade skuldkänslor för att de hade placerat sin närstående på 
ett särskilt boende. De kände skuld över att inte ha klarat av att vårda sin närstående i 
hemmet och att det blev som att svika ett löfte till sin livspartner. 

”… när jag kom in på boendet första gången. Ja jag vet inte 
varför, men då mådde jag dåligt. Jag fick en klump i magen… 
jaså, sa hon bara. Det är här ni vill dumpa av mig…” 

Att vara tvungna att lämna sina närstående på det särskilda boendet gav de anhöriga 
skuldkänslor framförallt när den närstående blev ledsen när den anhöriga skulle åka 
hem. Den närstående följde sin anhörig till dörren och bad om att få åka med hem. De 
närstående kunde också packa ihop sina saker och sitta färdiga för att lämna det 
särskilda boendet när deras anhöriga kom och hälsade på. De anhöriga upplevde det 
som en lättnad när deras närstående blev mer sjuk i sin demenssjukdom, så att den 
närstående inte blev lika ledsen när den anhöriga skulle åka hem från det särskilda 
boendet. 

”… så det är bättre att hon blir sämre för då har hon inte så ont 
av att jag går därifrån och så. Då blir det lättare. För det är inte 
roligt de gångerna jag vart där och hon har gråtit och blivit 
ledsen…” 

De anhöriga beskrev hur de kände sig kluvna mellan hemmet och det särskilda boendet. 
Att få vara själv för att orka leva sina egna liv var viktigt samtidigt som de saknade sina 
respektive och ville vara hos dem. De närstående kunde ringa flera gånger per dag och 
undra när deras anhöriga kommer och hälsar på. Tidsuppfattningen hade försämrats 
vilket ledde till att de närstående ifrågasatte varför de aldrig fick besök trots att de 
anhöriga nyss varit där, vilket skapade skuldkänslor. 

”… tidsbegreppet finns ju inte. Och han kan också ringa till mig 
några timmar efter jag varit där och så säger han – Du har inte 
varit här idag. Varför vill du inte komma till mig längre…” 

De anhöriga tänkte på alla år de hade haft tillsammans. Det fanns många minnen i den 
gemensamma relationen och nu en sorg i att inte få leva tillsammans längre. Även att 
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inte kunna dela de gemensamma minnena upplevdes ledsamt. Det fanns en sorg i att 
inte få ha kvar relationen med en frisk partner.  

”… min sorg är nog att vi inte kan prata längre om det som har 
varit, för det är borta. Det är tufft känslomässigt för det sitter i 
hjärtat. 50 år spolar man inte bort…” 

I sin relation till den närstående kunde anhöriga fortfarande ändå uppleva en glädje. De 
hade kvar starka positiva känslor för sin närstående. Framförallt när den närstående var 
på ett gott humör upplevde de anhöriga att det var enklare att träffas och känna glädje i 
relationen. 

”… så får man en liten kram och en puss och så känns det skönt i 
hjärtat när jag kommer hem och sätter mig här…” 

 

Förändrat ansvar 
Att inte bo tillsammans längre ledde till en del praktiska förändringar där ekonomi var 
en del. De anhöriga upplevde att de hade förberett sig för pensionen ekonomiskt och 
hade sett fram emot att ha lite pengar över. I samband med att deras närstående flyttade 
till särskilt boende tillkom utgifter som gav sämre förutsättningar ekonomiskt än om de 
hade fortsatt att bo tillsammans. En del ekonomiskt stöd fick de anhöriga i olika bidrag 
och kostnadsreduceringar. Samtidigt så upplevdes en orättvisa i att deras närstående 
behövde betala så höga avgifter efter att ha arbetat och betalat skatt i många år. 

”… så vi hade ju sett till att förbereda oss för pensionen, för jag 
har varit väldigt noga med det. Tidigt… nu får vi lägga alla 
pengar på vård och omsorg och jag tycker det är dyrt...” 

En annan skillnad i vardagen som utmanade de anhöriga var att de upplevde ett ökat 
ansvarstagande i hemmet. Förändringen kom inte i direkt samband med att deras 
närstående hade flyttat till särskilt boende utan växte fram under sjukdomstiden. Det 
den närstående brukade göra i hemmet fick anhöriga succesivt ta över ansvaret för och 
det kunde upplevas som en börda. 

”… sen tog ju hon hand om allt här hemma då, så det blev ju lite 
åsidosatt då sen hon blev sjuk. Jag fick ju försöka sköta det 
också…” 

I det ökade ansvaret kände anhöriga även en otrygghet. Tidigare hade de stöd i sin 
närstående när olika saker skulle genomföras men i samband med försämring i 
demenssjukdomen och flytten till särskilt boende fick de anhöriga ta hela ansvaret 
själva. Succesivt gick det bättre, men de anhöriga upplevde att den första tiden var värst. 

”… den första tiden var förskräcklig. Jag kände mig otrygg. Ja, 
hur ska jag förklara det. Det är kanske känslan av att man inte 
ska klara av det. Ja jag är inte rädd för att jag bor ensam. Det är 
mer. Ja jag är lite rädd att jag ska göra fel…” 
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Ensam men fri 
De anhöriga berättade om en ensamhet som kommer när deras närstående har flyttat till 
särskilt boende. Plötsligt blir det tyst hemma. De anhöriga saknade de vanor och ljud 
som de kopplade ihop med sin närstående 

”… ja det är tomt. Och ensamt. Det är det. Det är väldigt tomt” 

De anhöriga upplevde att vardagliga sysslor tappade en del av sin mening. Framförallt 
de aktiviteter och situationer som anhöriga starkt förknippade med sin närstående blev 
inte lika meningsfulla. Att laga mat upplevde de anhöriga fortfarande kunde vara 
trevligt, men att äta själv upplevde de som ensamt. Ett alternativ till sin närståendes 
sällskap blev för de anhöriga att äta framför tv-n.  

”… det är det här med stugan och jag är där ute men jag har 
tappat intresset. Jag slår gräs och målar men… hon är inte 
hemma. Det är som man tappat lite av sin gnista. Som när vi åt 
på kvällen. Nu får jag bara plocka fram till mig…” 

För att inte känna sig så ensamma berättade anhöriga att de försökte göra saker på 
dagarna. Att vara upptagen med något arbete gjorde att ensamheten inte blev lika 
påtaglig. Samtidigt uttryckte anhöriga att de hellre vill vara ensamma än att ta hem sin 
närstående igen. De kunde finna en ro i sin ensamhet när de visste att deras närstående 
togs väl omhand på det särskilda boendet. 

”… det är väldigt tomt. Men jag arbetar mycket annars hade det 
nog varit svårt. Men jag har fått en annan ro här i lägenheten 
nu…” 

Att inte ha sin närstående hemma beskrev anhöriga som att få tillbaka sin frihet. Före 
sjukdomen hade de anhöriga olika aktiviteter som de succesivt fick dra ner på och nu 
kunde de återuppta dessa. 

”… jag har fått dra ner på en hel del åtagande som jag haft 
innan med styrelseuppdrag mm. Nu kanske jag kan återuppta en 
del av det…” 

Frihet beskrev anhöriga också som en lättnad i att kunna slappna av och inte behöva 
tänka på sin närstående hela tiden. Även om tankarna ofta fanns hos deras närstående så 
kände de sig friare när de inte behövde hjälpa sin närstående hela tiden. De anhöriga 
beskrev friheten som att de kunde åka på resor och besöka bekanta utan att känna sig 
stressade. De kunde nu lämna hemmet utan att vara oroliga för vad som kunde hända 
där hemma. 

”… jag var ju tvungen att passa honom hela tiden. Så han kunde 
nästan inte ta ett glas vatten själv eller gå på toaletten. Han bara 
stod där. Nu kan jag komma ifrån lite grann. Åka och träna utan 
att stressa…” 
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Att möta framtiden 
Att vara anhörig till en närstående med demenssjukdom som flyttat till särskilt boende 
gav även nya utmaningar och förväntningar i relation till framtiden. Att drabbas av 
obotlig sjukdom gav en ovisshet inför framtiden. 
 

Ovisshet 
Anhöriga gav uttryck för osäkerhet och ovisshet rörande sjukdomens förlopp och hur 
framtiden skulle gestalta sig. Anhöriga beskrev känslan av att se den närstående 
långsamt brytas ner men utan att kunna påverka på något annat sätt än att stå bredvid 
och titta på. De anhöriga upplevde en oro och ovisshet kring den närståendes tankar och 
känslor eftersom det inte gick att få reda på hur de närstående innerst inne tänkte eller 
kände. 
 ”… det är ju så att det är en dödlig sjukdom. Det finns alltså inget  
   hopp som det ser ut. Det är bara att vänta på slutet. Man ser 

nedbrytningen. Så det är väldigt svårt. Det får man säga, och man vet ju 
inte hur hon tänker. Om hon trivs och så…” 

 
De anhöriga beskrev också känslan av att ha svårt att gå vidare i livet. En känsla av att 
sitta fast mellan två liv.  Ett liv med sin närstående och ett liv utan. 
 
 ”… jag känner väl att jag sitter fast lite. Jag vill gå vidare men det 

fungerar inte. Inte än i alla fall. Det kommer kanske, men inte nu…” 
 

 Relationen till vårdpersonalen 
De anhöriga beskrev en glädje i det fina mottagandet från personalen på det särskilda 
boendet. Samtidigt som de var glada över att den närstående verkade trivas uttryckte de 
också en oro över hur personalen skulle orka och hinna ha koll på allt. 

”… de är jättebra tycker jag. Personalen är helt underbar. Lätta 
att prata med och man kan skoja med dem. De har ett tålamod 
som jag vet inte vad. Och alltid glada. Enastående, men man 
undrar ju hur de hinner ha kollen på allt. Man får hoppas att det 
fungerar…” 

De anhöriga upplevde att det var lätt att sjukvården tog till medicinering för att dämpa 
olika beteendeförändringar hos den närstående. Det fanns både en rädsla och en oro 
över att den närstående skulle få för mycket olika mediciner på boendet och att de inte 
skulle följas upp på rätt sätt. 
 
 ”… han gick så här hopsjunken. Ja, jag fick ju en chock. Han kunde inte 
 räta upp ryggen. Och han var så avtrubbad. Jag fick ingen kontakt med
 honom. Ja, han hade fått så många tabletter. Han var inte kontaktbar. 
 Ja, jag blev riktigt rädd…” 
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Anhörigstöd 
De anhöriga upplevde att det var värdefullt att få stöd från omgivningen. Både stöd från 
familj och vänner och stöd i organiserade anhöriggrupper som kommunen anordnade. I 
anhöriggrupperna kunde de anhöriga utbyta tankar och känslor med andra i liknande 
situationer vilket de fann stödjande och meningsfullt. 
 

”… utan stödet i familjen så går man under. Det blir en nästan  
självplågande situation för man tror och tror att det här fixar jag. 
Men man gör inte det. Man behöver någon som förstår och kan backa 
upp…” 

 
Anhöriga upplevde också att stödet från kommunen kom lite sent in i 
sjukdomsförloppet. I början trodde de att de skulle klara sig själva men med facit i hand 
önskar de att de tagit hjälp lite tidigare. 
  

”… jag har ju hela tiden trott att jag skall klara det här själv och 
 inte sökt något stöd eller så, men det är klart att det går till en  
viss punkt. Det gör det. Jag insåg ju att jag behövde hjälp. Med  
facit i hand skulle man kanske sökt lite tidigare för att få något stöd…” 
 
 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 
Resultatet i vår studie lyfter fram det som var studiens syfte, att beskriva anhörigas 
upplevelser i samband med att en närstående med demenssjukdom flyttat till särskilt 
boende i kommunen. Resultatet diskuteras utifrån studiens tre kategorier: Att vara 
närvarande i dåtiden, Att utmanas i vardagen och Att möta framtiden.  
 

Att vara närvarande i dåtiden 
Resultatet visar att anhöriga till närstående med demenssjukdom bär på en stor 
känslomässig börda. De anhöriga bär med sig minnet av hur det var före flytten som 
ständigt närvarande och de hade ett stort behov av att prata om hur livet var före flytten. 
Och även om flytten till ett särskilt boende gav en fysisk lättnad så fanns det fortfarande 
kvar en stor känslomässig börda i form av skuld, sorg och ensamhet. 
 
Resultatet återger att livet förändras för alltid när en närstående får en demensdiagnos 
och vägen fram till att behöva flytta isär kan många gånger vara kantad av både sorg 
och utmattning. Processen som leder fram till den närståendes flytt till annat boende kan 
liknas vid en krishanteringsprocess. Den startar med en tydlig vändpunkt där det blir 
ohållbart att bo kvar hemma, följt av en hanterande fas och därefter resultatet av 
processen (Graneheim, Johansson & Lindgren 2013). Som resultatet visar lever många 
anhöriga fortfarande kvar i de känslorna som fanns innan deras närstående flyttat till 
särskilt boende. Vi kan se att det behövs stöd i att bearbeta de här känslorna för att klara 
av att gå vidare i krishanteringsprocessen. I arbetet behöver distriktssköterskan vara 
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medveten om hur stor del av de anhörigas upplevelser som fortfarande fokuserar kring 
tiden före flytten. Då ökar chansen att stödja på ett bra sätt. 
 
Eftersom de allra flesta åtgärderna inom demensvården utförs av personal som oftast har 
kort teoretisk utbildning behövs olika insatser för att höja personalens kompetens och 
därmed förbättra kvaliteten på omvårdnaden och omsorgen av den demenssjuka. Den 
största effekten erhålls när praktisk och teoretisk utbildning kombineras tillsammans 
med regelbunden handledning (Socialstyrelsen 2010). Vi tror att professionella 
vårdgivare måste medvetandegöras om denna krisprocess och måste ha tillräcklig 
kunskap om den känslomässiga påfrestning det innebär att behöva släppa taget om sin 
närstående. Genom att belysa de anhörigas upplevelser av sin situation ökar 
förutsättningarna att få till stånd regelbunden utbildning och handledning av 
vårdpersonalen.  
 
Studien visar att de anhöriga upplevde att det kunde vara svårt att ta med den närstående 
med demenssjukdom i olika sociala sammanhang. Anhöriga upplevde att de var 
tvungna att passa sin närstående så inte fel eller missförstånd uppstod. Høgsnes et. al. 
(2013) skriver hur anhöriga väljer att inte ta med sin närstående ut på stan då den 
närstående har börjat uppföra sig annorlunda vilket känns pinsamt för den anhöriga. I 
samband med att demenssjukdomen försämrades och den närstående inte kunde lämnas 
själv längre ledde det till att den anhöriga allt oftare tvingades att avstå från aktiviteter. 
Om den anhöriga kom iväg på en aktivitet var ändå fokus på den närstående som var 
kvar i hemmet. Vi ser att det kan behövas stödinsatser för att avlasta de anhöriga så de 
kan fortsätta med sina egna aktiviteter. Genom att de anhöriga får utrymme att fokusera 
på sina egna behov tror vi att chansen ökar för att den närstående ska kunna bo kvar 
hemma längre. Ett exempel på åtgärd skulle kunna vara att utveckla det anhörigstöd 
som finns idag och vara mer generös med antalet timmar per vecka som beviljas för 
avlastning. Socialstyrelsen (2014, s. 81) skriver att anhöriga bör avlastas med hjälp av 
växelvård, där den närstående kan vistas till exempel en vecka och sedan komma hem 
en vecka, genom dagvård eller insatser via hemtjänst. Socialstyrelsen skriver att det kan 
vara värt att kombinera de olika sätten att avlasta anhöriga för att nå en hållbar 
utveckling. 
 
Resultatet visar att sömnen blir påverkad. De anhöriga sov ytligt och var oroliga att den 
närstående skulle gå upp och eventuellt gå ut. Høgsnes et. al. (2013) skriver också att 
anhöriga till närstående med demenssjukdom ofta upplevde en försämrad sömn. Den 
närstående var ofta orolig nattetid och de anhöriga var oroliga att den närstående skulle 
vakna och ta sig ifrån hemmet. Att inte få sova är utmattande och vi tror att det är en 
stor faktor till att den närstående till slut behöver flytta till särskilt boende. 
 
Vår studie visar att anhöriga upplevde att vården för deras närstående påverkade deras 
egen hälsa. Det centrala i vardagen var att vårda den närstående varför de anhöriga inte 
orkade tänka på sig själva. Istället blev de uppmanade av personer i sin omgivning att 
börja tänka mer på sin egen hälsa. Annerstedt et. al. (2008) skriver att vårda närstående 
med demenssjukdom ställer krav på och förändrar livssituationen. Det blir en börda för 
de anhöriga och den egna hälsan försämras. Som distriktssköterska tror vi att det är 
viktigt att ha detta i åtanke när vi möter patienter och anhöriga. Genom att visa 
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förståelse för hur situationen belastar de anhöriga kan distriktsköterskor fungera 
stödjande med en känslomässig avlastning. 
 
Att utmanas i vardagen 
Resultatet gör tydligt att de anhöriga upplevde en personlighetsförändring hos sin 
närstående både före och efter flytten. Förutom ett humör som växlade snabbt kunde 
den närstående anklaga anhöriga för olika saker. Det förekom mer ilska och irritation 
hos den närstående. Høgsnes et. al. (2013) skriver hur den närstående med 
demenssjukdom utsätter sin anhörig för psykiskt våld genom temperamentsväxlingar, 
misstänksamhet och hallucinationer vilket ibland kunde leda till fysiskt våld. De 
anhöriga beskrev att de ständigt var rädda då de inte hade kontroll över situationen. 
Genom att informera anhöriga om hur demenssjukdomen påverkar den närstående tror 
vi att det kan ge en större trygghet hos de anhöriga. Informationen skulle kunna ges via 
informationsblad, kontakt med anhöriggrupper eller via det enskilda samtalet hos 
distriktssköterskan. 
 
Att behöva flytta sin närstående till ett särskilt boende är förknippat med en känsla av 
misslyckande hos de anhöriga. De kan känna att de kunde ha kämpat mer för att orkat 
behålla sin närstående i hemmet. Samtidigt har de tagit beslutet om att flytta sin 
närstående till särskilt boende själva vilket bygger upp skuldkänslor hos den anhöriga 
(Høgsnes et. al. 2013). Att ha placerat sin närstående med demenssjukdom på ett 
särskilt boende gav de anhöriga i vår studie skuldkänslor. De funderade mycket kring 
om det var rätt beslut och kände att de svek ett löfte till sin partner. De anhöriga besökte 
sina närstående ofta för att de saknade dem. Førsund, Skovdahl, Kiik och Ytrehus 
(2014) skriver hur anhöriga till personer med demenssjukdom som flyttat till särskilt 
boende besöker sina närstående relativt frekvent för att på det viset kompensera för den 
påtvingade separationen. För att minska lite av de skuldkänslor som de anhöriga 
upplever tror vi att de anhöriga behöver få stöd i sitt beslut. De kan behöva prata med 
någon om hur de upplevt processen och varför de tvingades till det här beslutet och bli 
bekräftade i att det var rätt beslut. 
 
Resultatet återger att en annan orsak till skuld är när de anhöriga lämnar det särskilda 
boendet och den närstående på olika sätt reagerar med sorg och blir ledsna. Høgsnes et. 
al. (2013) beskriver hur vårdpersonalen uppmanat de anhöriga att bland annat ljuga för 
den närstående om varför den behöver stanna på det särskilda boendet i de situationer 
där den närstående blir ledsen och vill följa med den anhöriga hem. Att ljuga för sin 
närstående gav ytterligare skuldkänslor. Att som vårdpersonal uppmärksamma den här 
situationen och aktivt gå in och stödja de anhöriga i samband med att de lämnar det 
särskilda boendet tror vi kan minska skuldkänslorna. Om de anhöriga inte behöver ljuga 
för den närstående utan att vårdpersonal istället avleder den närståendes uppmärksamhet 
tror vi kan vara ett sätt att hantera situationen. 
 
Førsund et. al. (2014) och Mullin, Simpson och Froggatt (2011) beskriver hur anhöriga 
till närstående med demenssjukdom upplever en sorg i en förlorad livstid. I samband 
med att sjukdomen fortskred glömde deras närstående deras gemensamma minnen. Den 
närstående kände inte igen sig i deras gemensamma hem och glömde hur barnen såg ut. 
Anhöriga beskrev hur de försökte få sina närstående att minnas med hjälp av bland 
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annat fotografier, men när deras närstående inte minns vad fotografierna föreställer 
bekräftar det känslan av att inte höra ihop längre. De anhöriga blev ensamma med sina 
minnen. De anhöriga i vår studie upplevde en liknande sorg. De saknade att inte kunna 
prata om gemensamma minnen med sin närstående längre. I många år hade de bott och 
levt tillsammans och nu var ena halvan av den tiden till stor del bortglömd. De saknade 
också den gemensamma framtiden. Høgsnes et. al. (2013) skriver hur anhöriga upplever 
en sorg i att inte få uppleva sina framtidsplaner ihop på grund av demenssjukdomen. De 
anhöriga hade svårt att ta till sig att den gemensamma framtidsdrömmen inte kunde bli 
sann och att de nu var ensamma. 
 
De anhöriga i vår studie upplevde också en sorg i att inte få ha kvar sin relation med en 
frisk partner. Även om känslorna fanns kvar för deras närstående så blev relationen 
förändrad. Førsund et. al. (2014) skriver hur de anhöriga upplever hur känslan av att 
vara ett kärlekspar försvinner i samband med sjukdomen samtidigt som de 
känslomässiga banden finns kvar. Høgsnes et. al. (2013) menar också att relationen efter 
flytten till stor del beror på de anhöriga. När demenssjukdomen försämras minskar den 
närståendes kapacitet att visa känslor. De anhöriga känner igen utseendet och vissa 
personlighetsdrag hos sin närstående, men personen de tidigare bott tillsammans med är 
inte kvar. De anhöriga i vår studie pratade om en liknande känsla. De kunde se vissa 
drag från tiden före sjukdomen, men mycket hos deras närstående var förändrat. De 
saknade sin livskamrat. Vi tror att det är viktigt att hjälpa de anhöriga och deras 
närstående att hålla kvar sin relation och ge dem utrymme att vara tillsammans. Det kan 
till exempel handla om att inte störa för mycket när de anhöriga är på besök hos den 
närstående och respektera deras integritet så långt det är möjligt.  
 
Resultatet beskriver att flytten till boendet gör att vardagens utmaningar ibland kan bli 
väldigt tunga. Det kan handla om enklare vardagssysslor som den anhörige aldrig 
tidigare utfört till att ekonomin blir knaper och tuff när man tvingas betala för dubbla 
boenden. Även Paun (2003) beskriver de rollförändringar och nya utmaningar som 
anhöriga upplever. Hon beskriver känslan hos den anhörige när alla beslut vilar på deras 
axlar. Detta är något som hon sett skapar både stress och osäkerhet hos den anhörige. 
Att som distriktssköterska vara medveten om att de här utmaningarna kan uppstå tror vi 
kan öka chansen att erbjuda ett bra stöd. Det kan även vara bra att lyfta frågor kring 
ekonomin då vi tror att det för många är en känslig men viktig fråga. 
 
De anhöriga i vår studie beskriver hur de kände sig ensamma efter att deras närstående 
flyttat. De kunde sakna de ljud och vanor som förknippades med deras närstående. 
Førsund et. al. (2014) beskriver en liknande stark ensamhetskänsla hos anhöriga när 
deras närstående har flyttat. Det blir tomt i huset. Ingen sitter i stolen och ingen ligger i 
sängen. Det blir nästan en fysisk känsla av frånvaro. Att fylla en ensamhet tror vi kan 
vara en utmaning. De anhöriga behöver hantera den här känslan på sitt sätt för att hitta 
en väg till gemenskapen igen. Är de anhöriga väldigt ensamma och har svårt att hitta 
nya sätt att få känna sig i ett sammanhang tror vi att de kan behöva praktiska tips till var 
de kan vända sig. De behöver också få information om vilka stödgrupper och aktiviteter 
som finns runt omkring eller hjälp att få kontakt med en annan anhörig i en liknande 
situation. 
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Resultatet visade att de anhöriga kände en lättnad och en frihet när de inte längre 
behövde passa sin närstående dygnet runt. Deras sömn förbättrades och kvaliteten på det 
sociala livet började gradvis att öka igen. Graneheim, Johansson och Lindgren (2013) 
och Høgsnes et. al. (2013) menar att genom att släppa taget till att låta någon annan ta 
över vården av ens närstående så uppstår det motstridiga känslor. Känslor av sorg och 
saknad blandas med känslor av lättnad över återvunnen frihet och glädje över att den 
närstående nu får adekvat vård. För oss distriktsköterskor och för vårdpersonalen på 
boendet är det viktigt att lyssna och finnas till hands när den anhörige har behov av stöd 
och stöttning. Känslorna de anhöriga upplever kan vara både positiva och negativa och 
vårdpersonal behöver bekräfta dessa utan att lägga ytterligare skuld på de anhöriga. 

 
Att möta framtiden 
Førsund et. al. (2014) beskriver en frustration hos de anhöriga att inte kunna tolka sina 
närståendes tankar och känslor. Att inte veta vad deras närstående ville begränsade de 
anhöriga i att kunna hjälpa på det viset som de hade önskat. Funderingar fanns också på 
hur deras närstående mådde inombords och hur deras funderingar gick. I vår studie 
beskrevs en liknande osäkerhet inför att inte veta hur deras närstående uppfattade 
situationen. De kände oro och osäkerhet kring hur deras närståendes känslor och tankar 
gick då deras närstående inte längre kunde kommunicera med dem på samma nivå som 
före sjukdomen. Genom att ha vårdpersonal arbetar aktivt med de som bor på ett särskilt 
boende och försöker skapa en hemlik trygg miljö tror vi att en del av den här oron kan 
minska. Är miljön bra på det särskilda boendet och de anhöriga känner tilltro till 
vårdpersonalen tror vi att det även kan skapa större trygghet i situationen. 
 
En känsla av oro och osäkerhet inför framtiden leder till att de anhörigas livskvalitet 
påverkas i negativ riktning. Både den fysiska och den psykiska hälsan påverkas av 
ovissheten rörande sjukdomens förlopp. Almberg, Grafström och Winblad (1997) 
beskriver att när anhöriga ställs inför en osäker framtid och de inte vet hur länge en 
situation kommer att fortgå så är detta något som i hög utsträckning kan leda till både 
utmattning och utbrändhet hos de anhöriga. Ask et. al. (2014) menar att anhöriga till 
närstående med demenssjukdom upplever lägre livskvalitet än anhöriga med en frisk 
partner. Anhöriga till en närstående med demenssjukdom upplever också en högre grad 
av oro och ångest. Att den närstående med demenssjukdom har flyttat till särskilt 
boende ger enligt Ask et al. (2014) ännu lägre livskvalitet för de anhöriga än före 
flytten. Vi anser att vården av den närstående även behöver involvera de anhöriga. Att 
få känna sig delaktig och kunna påverka beslut kring den närstående främjar hälsan hos 
de anhöriga. Naido & Wills ( 2007) beskriver i sin artikel att delaktighet är något som 
anses vara mycket betydelsefullt inom det hälsofrämjande arbetet för anhöriga. 
 
Førsund et. al. (2014) och Høgsnes et. al. (2013) skriver hur anhöriga till närstående 
med demenssjukdom upplever att de sitter fast i situationen. De vet inte hur de ska 
planera för framtiden och de vet inte hur länge de får ha kvar sin närstående. Att leva en 
dag i taget var ett vanligt uttryck bland de anhöriga och de var väl medvetna om att de 
kommer bli själva. I vår studie framkom en liknande känsla av att sitta fast i livet. De 
anhöriga levde fortfarande mycket för sin partner och hade svårt att planera för 
framtiden vilket vi tror begränsar dem. Mullin, Simpson och Froggatt (2011) skriver hur 
anhöriga till närstående med demenssjukdom kan uppleva att döden vore en befrielse. 
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Både för att den närståendes livskvalitet var nedsatt på grund av sjukdomen och för att 
döden skulle vara lättare att bearbeta än den känslomässiga förlusten att ha en 
närstående med demenssjukdom. Att som anhörig ha tankar om att döden vore en 
befrielse tror vi kan ge skuldkänslor hos de anhöriga. Här gäller det åter att hjälpa de 
anhöriga att känna gemenskap och delaktighet för att de ska känna en mening med 
tillvaron. 
 
De anhöriga i vår studie beskrev en glädje i den nya relationen till vårdpersonalen på det 
särskilda boendet som den närstående flyttat till.  Johansson, Olsson Ruzin, Hällgren 
Graneheim och Lindgren (2014) skriver hur anhöriga till närstående med 
demenssjukdom som flyttat till särskilt boende upplevde att relationen med personalen 
på boendet var viktig. Kunde de anhöriga känna sig trygga i relationen främjade det 
känslan av att fortfarande ha en kärleksfull relation till sin partner.  
 
De anhöriga i vår studie beskrev en oro över att personalen på det särskilda boendet inte 
skulle orka och hinna med att ge ordentlig vård. Johansson et. al. (2014) beskriver en 
liknande oro där anhöriga till närstående med demenssjukdom hade svårt att lita på 
vården som gavs på demensboendet. De anhöriga upplevde att personalen på 
demensboendet saknade rätt kompetens för demensvård vilket gav en sämre 
vårdkvalitet. I upplevelsen av att deras närstående inte fick rätt vård på demensboendet 
upplevdes separationen svårare och blev mer stressande. De anhöriga upplevde att de 
var tvungna att kontrollera vilken vård deras närstående fick. Även Mullin, Simpson 
och Froggatt (2011) menar att de anhöriga delvis besökte sin närstående för att 
kontrollera att de får rätt vård. Samtidigt försökte de anhöriga kompensera för bristfällig 
vård genom att själva utföra en del av arbetsuppgifterna. Här anser vi att enhetschefen 
för det särskilda boendet har en viktig uppgift i att bemanna det särskilda boendet med 
utbildad personal i en mängd som räcker för att fylla de behov som finns på boendet. 
Olika personer har olika behov och vi tycker att det är viktigt att utforma vården som 
ges efter de individuella behoven hos varje person. Socialstyrelsen (2014, s. 69) skriver 
att vården ska vara personcentrerad och rikta in sig på person och inte diagnos. Genom 
att ta reda på personens levnadsberättelse går det att i den dagliga vården arbeta för att 
tillgodose den enskilda personens behov. 
 
Socialstyrelsen (2014, s. 16) ansvarar för att följa upp och utvärdera att vården av 
demenssjuka fungerar och utvecklas på ett optimalt sätt. När de anhöriga upplever att de 
behöver gå in och kontrollera den vård som ges till den närstående går det att ställa sig 
frågan hur väl detta sköts. Att inte ha en fungerande vård gör att det blir svårt att nå en 
hållbar utveckling. Vi tänker att en vård som inte fungerar leder till ökade kostnader för 
person och samhälle vilket motverkar en hållbar utveckling. Hållbar utveckling 
påverkar folkhälsan och innebär att alla ska ges möjlighet att aktivt delta i samhället och 
ha en meningsfull tillvaro (Kjellström, Håkansta & Hogstedt 2005, ss. 33–39). 
 Att vara anhörig till en närstående med demenssjukdom ger en social isolering både 
före och efter att den närstående flyttat till särskilt boende. Som distriktssköterska är det 
av betydelse av att vara medveten om den här känslan av att vara isolerad och hur 
demenssjukdomen påverkar hälsan hos de anhöriga. På det viset kan distriktsköterskan 
uppmärksamma aspekter av hälsan hos de anhöriga och göra riktade åtgärder vilket 
främjar en hållbar utveckling. 
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Det som tydligt kom fram i resultatet var att de anhöriga hade ett enormt behov av att 
prata med någon som hade tid och intresse av att lyssna till deras erfarenheter och 
upplevelser.  Detta talar för att distriktssköterskorna har ett stort ansvar gällande även de 
anhöriga och inte bara den demenssjuke. Det är viktigt att den anhörige kommer till tals 
och blir lyssnad på. Det är viktigt med kunskapsspridning och tidigt stöd till anhöriga. 
Socialstyrelsen (2014, s. 20) skriver i sin rapport att både kommuner och landsting 
behöver förbättra informationsspridning kring demenssjukdom, öka kunskapen om 
tidiga tecken på demenssjukdom men även samverka bättre gällande tidig 
diagnossättning så att fler personer får tillgång till de behandlingsinsatser som behövs. 
Vi ser det värdefulla i att arbeta i tvärprofessionella team eftersom det inom många 
olika områden uppmärksammats att multimodala insatser kompletterar och förstärker 
varandra. Socialstyrelsen (2014, s. 22) menar också att särskilda demensteam leder till 
större kontinuitet för den enskilde och ökar kvaliteten på insatserna. 
 
 

Metoddiskussion 
Forskningsresultat måste vara så tillförlitliga som möjligt och varje forskningsstudie 
måste utvärderas och ställas i relation till den metod som använts för att komma fram 
till resultatet (Graneheim & Lundman 2004). 
 
Syftet med studien var att beskriva anhörigs upplevelse i samband med att en närstående 
med demenssjukdom flyttat hemifrån till särskilt boende i kommunen. Utifrån studiens 
syfte valde författarna att utföra en kvalitativ intervjustudie. Lundman och Hällgren 
Graneheim (2008, ss. 159-160) skriver att i en kvalitativ intervjustudie med induktiv 
ansats är utgångspunkten människors berättelser kring en upplevelse vilka analyseras 
förutsättningslöst. För att nå studiens syfte valde författarna att intervjua anhöriga till 
närstående med demenssjukdom.  
 
I designen av studien behövde författarna reflektera över sin förförståelse, det vill säga 
kunskap kring fenomenet som ska studeras. Båda författarna hade med sig livs- och 
yrkeserfarenheter kring fenomenet som skulle studeras. Rosberg (2008, ss. 85-88) 
menar att författarens egen förförståelse behöver medvetandegöras inför en studie.  
  
För att göra studien trovärdig menar Graneheim och Lundman (2004) att den insamlade 
datan behöver svara mot syftet. För att få ett resultat som visar variationer i samhället 
behövs en variation i de deltagare som väljs till studien. Till vår studie valde vi att ha 
med både män och kvinnor. För att spegla skillnaden i att ha bott tillsammans och nu 
flyttat isär var ett inklusionskriterie att den anhörige och den närstående skulle ha bott 
tillsammans i mer än 10 år. Vi tänkte att efter en så pass lång period har parterna växt 
samman och har ett gemensamt liv på flera sätt. Vidare var ett inklusionskriterie att det 
hade fått gå högst ett år från det att den anhörige och den närstående hade flyttat isär. 
Anledningen till det inklusionskriteriet var att vi ville beskriva den första perioden efter 
flytten. Vi tror att upplevelsen av att vara själv förändras med tiden.  
 
Vi stötte på hinder när vi skulle få tag på våra deltagare. Genom att enbart skicka brev 
till enhetscheferna för de särskilda boendena utan att även ta en samtidig telefonkontakt 
gjorde att det till en början var svårt att få tag på informanter. Det visade sig efter 
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påringning till enhetscheferna att informationsbrevet försvunnit bland övrig mail i 
inkorgen. Detta försenade intervjuerna något. Inklusionskriterierna som författarna hade 
valt gjorde också att det var svårt att få tag i informanter då många anhöriga hade haft 
sina närstående på de särskilda boendena längre än ett år. Något som sågs som positivt 
var att inkludera både män och kvinnor i studien då detta visade sig ge ett rikt underlag 
till intervjuerna.  
 
Författarna genomförde fyra intervjuer var och detta ansågs ge tillräckligt med underlag 
för att svara an mot syftet. Graneheim och Lundman (2004) menar att studiens 
trovärdighet delvis bygger på mängden data som samlas in. Mängden data som behövs 
till en studie beror på hur komplext fenomenet som ska studeras är samt vilken kvalitet 
det är på datan som samlas in.  
 
Under intervjuerna fick informanterna möjlighet att berätta om sina egna upplevelser 
kring den närståendes flytt till särskilt boende. Här visade det sig att informanterna hade 
ett stort behov av att få samtala och att bli lyssnade på. De pratade i första hand om sin 
närstående och dess situation istället för att beskriva sina egna upplevelser. Stundtals 
var det svårt att få dem att fokusera på ämnet. Detta kan även ha haft sin orsak i 
författarnas brist på erfarenhet gällande intervjutekniken. Lundman och Hällgren 
Graneheim (2008, s. 171) menar att det är en fördel att använda en kvalitativ 
innehållsanalys då metoden kan anpassas bland annat till forskarens erfarenhetsgrad. 
 
I dataanalysen transkriberades intervjuerna ordagrant av den författare som genomfört 
dem. Därefter lästes alla intervjuerna igenom av båda författarna ett flertal gånger. 
Genom att som författare göra sig själv öppet medveten om att tidigare värderingar och 
erfarenheter har betydelse för hela forskningsprocessen gör att det blir lättare att 
reflektera över resultatet. Ett begrepp som beskriver denna medvetenhet är förförståelse 
(Priebe & Landström 2016, s. 45). Genom att hålla kvar denna öppenhet under hela 
tolkningsprocessen kunde författarna på så vis hålla förförståelsen tillbaka. Författarna 
har genom hela dataanalysen arbetat gemensamt med att tolka och försöka hitta 
gemensamma meningsbärande enheter. Författarna har även haft god analytisk hjälp av 
handledare under processen. Det var svårt att skilja på vissa underkategorier då flera 
meningar kunde höra hemma på olika ställen. Svarar resultatet på studiens syfte kan det 
anses vara giltigt (Lundman & Hällgren Graneheim 2008 s. 197). Lundman och 
Hällgren Graneheim (2008, ss. 169-170) skriver att resultatets giltighet bygger på om 
det som är typiskt för ämnet har lyfts fram.  Studiens tillförlitlighet stärks genom att 
forskaren bekräftar sina ställningstaganden genom processen. Att två forskare 
tillsammans genomför analysarbetet ökar tillförlitligheten i resultatet.  
 
En studies resultat anses vara överförbart om det har giltighet utanför studien (Priebe & 
Landström 2016, s.44). Resultatet beskriver åtta anhörigas upplevelser i samband med 
att en närstående med demenssjukdom flyttat till särskilt boende i kommunen. Då 
urvalet är litet och inte valts slumpmässigt är det svårt att dra generella slutsatser och 
överföra studiens resultat till en större grupp utanför studien. Däremot kan det säkert 
finnas anhöriga, personal och andra i liknade situationer som kan känna igen sig i denna 
studie. För att tydliggöra resultatet återgavs en del av den transkriberade texten i form 
av citat vilket stärker giltigheten i resultatet. 
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SLUTSATS 
De anhöriga i studien beskriver hur deras livsvärld på flera olika sätt påverkas när deras 
närstående flyttar hemifrån till särskilt boende. De lever kvar i dåtiden samtidigt som 
vardagen ställer nya krav på dem och framtiden upplevs oviss. Det behövs stöd tidigt i 
sjukdomsförloppet och information behövs om vilka möjligheter till stöd som finns i 
samhället. Stöd och kunskapsspridning till de anhöriga kan ge ett allt mer hållbart 
samhälle på sikt. Genom att implementera ett synsätt där vi tar tillvara på de anhörigas 
resurser och får dem att känna sig trygga och sedda leder till en känsla av sammanhang 
vilket också kan bibehålla hälsan hos de anhöriga. Studien kan hjälpa 
distriktssköterskan att förstå hur de anhöriga mår och på vilket sätt distriktssköterskan 
kan vara ett stöd för både närstående och anhöriga. Förslag till framtida forskning är att 
studera anhörigas upplevelse av det stöd som finns i samhället för anhöriga till 
närstående med demenssjukdom. 
 
 
KLINISKA IMPLIKATIONER 

• Att som distriktssköterska vara medveten om de känslor som den anhöriga kan 
uppleva i samband med att deras närstående med demenssjukdom har flyttat till 
särskilt boende. 
 

• Utbildning till vårdpersonal kring demenssjukdomens påverkan på livsvärlden 
för anhörig och närstående. 

 

• Informera om samhällets resurser till anhörig och närstående i ett tidigt skede. 
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Bilaga 1 
 

                                                              
 
Information till enhetschef 
 
Vi, Ulrica Järviniemi och Frida Karlsson, studerar till distriktssköterskor vid Akademin 
för vård, arbetsliv och välfärd vid Högskolan i Borås. Som en del i 
distriktssköterskeutbildningen gör vi ett examensarbete. 

Syftet med vårt examensarbete är att beskriva anhörigas upplevelse i samband med att 
en närstående med demenssjukdom flyttat till särskilt boende. Därför planerar vi göra 
åtta enskilda intervjuer med anhöriga. De anhöriga som vi söker ska vara över 6o år och 
äldre samt ha levt tillsammans med sin närstående under minst tio år. Den närstående 
ska ha flyttat till särskilt boende under det senaste året. 

Intervjuerna planerar vi att genomföra i oktober på särskilda boendet eller enligt 
överenskommelse. Tidsåtgången beräknas till 40-60 minuter. Intervjuerna kommer att 
ljudinspelas och raderas efter att examensarbetet examinerats. Att medverka i studien är 
frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. Allt material hanteras 
konfidentiellt och kan inte i examensarbetet varken spåras till den intervjuade eller till 
det särskilda boendet.  

Vi vill be Dig om hjälp med förmedling av bifogat informationsbrev till anhöriga enligt 
våra kriterier ovan. 
 
Vid frågor eller eventuella funderingar är Du välkommen att kontakta oss eller vår 
handledare 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Ulrica Järviniemi               Frida Karlsson 
Leg. sjuksköterska                                                Leg. sjuksköterska  
Distriktssköterskestudent                           Distriktssköterskestuderande 
  

 

Karin Josefsson Leg. sjuksköterska 
Docent, Universitetslektor 
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 
Högskolan i Borås 
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Bilaga 2 
 

 

Informationsbrev 

Till Dig som är anhörig till en närstående med demens som nyligen flyttat till särskilt 
boende  

Vi är två sjuksköterskor som specialistutbildar oss till distriktssköterskor vid Högskolan 
i Borås. Under hösten 2016 skriver vi ett examensarbete. Syftet är att beskriva anhörigas 
upplevelse i samband med att en närstående med demens flyttat till särskilt boende. 

Studiens upplägg  
Åtta enskilda intervjuer görs i oktober, 2016 av Ulrica Järviniemi och Frida Karlsson. 
Intervjuerna planeras pågå ungefär 40-60 min och kommer att ljudinspelas. Du får 
bestämma när och var intervjun genomförs.  

Vi frågar Dig att delta i studien som är anhörig till närstående med demenssjukdom. Du 
är 60 år eller över och ni har bott tillsammans under minst tio år. Flytten till det 
särskilda boendet har skett under det senaste året. Ditt deltagande är helt frivilligt. Du 
kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. Studien följer 
nationella forskningsetiska krav. Materialet får endast undertecknade och vår 
handledare tillgång till. Ditt deltagande kommer att presenteras i vår uppsats. Ingenting 
av det du sagt kommer att kunna härledas varken till dig eller till din närstående. Du får 
tillgång till färdig magisteruppsats om du vill.  

Om du är intresserad att delta, kontakta någon av oss, Ulrica Järviniemi eller Frida 
Karlsson, senast 160923.  

Ulrica Järviniemi                              Frida Karlsson 
Leg. sjuksköterska                                               Leg. sjuksköterska  
Distriktssköterskestudent                                     Distriktssköterskestudent 
 
 

Karin Josefsson, handledare                                                                             
Docent, universitetslektor                                                                          
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 
Högskolan i Borås 
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Bilaga 3 
 
Intervjuguide 
 

1. Presentera studien och dess syfte 
2. Har du några frågor om studien? 
3. Fyll i blankett för samtycke 

 
Inledningsfrågor 
Namn: 
Ålder: 
När flyttade din närstående till särskilt boende? 
Hur länge hade ni bott tillsammans? 
 
Öppningsfrågor 
Hur känns det för dig att inte bo tillsammans med … längre? 
Har något förändrats efter flytten? 
 
Följdfrågor 

• Kan du ge ett exempel… 
• Hur tänker du då? 
• Kan du utveckla det? 
• Berätta mera… 
• Kan du förklara? 

 

Avslutningsfråga 
Är det något du vill tillägga? 
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