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Sammanfattning    

Demens är en obotlig sjukdom som leder till ett beroende för den drabbade. Idag finns 

över 160000 människor som har diagnos demens i Sverige och den siffran kommer att 

öka i framtiden. De drabbade behöver vård och omsorg och det har blivit vanligt att 

anhöriga står för den insatsen. Samtidigt som de anhöriga upplever sorg och förlust har 

de också stor risk att själva drabbas av ohälsa då deras roll som anhörigvårdare är tungt 

och krävande. Syftet med denna studie var att undersöka hur anhöriga upplever att 

vårda en närstående med en demenssjukdom. Metoden som användes var en 

litteraturstudie som grundades på 11 kvalitativa och kvantitativa vårdvetenskapliga 

artiklar Resultatet i analysen framkom två teman: Anhörigas rutiner för att klara av 

vardagen och Samhällets ansvar gentemot de anhöriga samt fem subteman: Anhörigas 

upplevelser och strategier, Isolering – de anhörigas syn på vardagen och dess 

utmaningar, Anhörigas behov av stöd, Att finna balans i hemmiljö och Att våga släppa 

taget. I resultatet har det framkommit att anhörigvårdarna upplever sig ensamma och 

övergivna i sin roll som vårdare. Flertal anhörigvårdare har utvecklat egna strategier för 

att klara av vardagen. Strategierna visar dock att det finns ett ökat behov av stöd och 

information då de inte alltid räcker till. Anhöriga som vårdar fastnar lätt i sin vårdande 

roll och allt kretsar runt den närstående. Egen tid och tid för återhämtning existerar inte 

och många upplever en psykisk stress vilket leder till isolering och ohälsa. I 

diskussionen diskuteras när gränsen nåddes för de anhörigas situation och hur olika 

strategier som utvecklades kunde användas i ett förebyggande syfte samt behovet av 

stöd och information till anhöriga belystes. 
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INLEDNING 

Demens drabbar inte bara den enskilde individen utan även anhörigas roll förändras 

drastiskt vilket inte uppmärksammas då all fokus läggs på den sjuke. 

Anledningen till att detta ämne valdes är att vi vill fördjupa oss och få mer kunskap om 

hur anhöriga idag upplever sin livssituation när en närstående drabbas av en 

demenssjukdom. Eftersom människor lever längre ökar riskerna av att utveckla någon 

form av en demenssjukdom. De drabbade vårdas ofta av anhöriga i hemmet vilket leder 

till att de måste genomgå en livsstilsförändring. Anhöriga är en grupp människor som 

växer då de antingen är tvingade att vårda då bristen på vårdplatser är stor eller att de 

vägrar släppa taget om sin närstående till följd av det dåliga samvetet som uppstår. För 

anhöriga som själva valt att vårda en närstående och inte insett vad det innebär och hur 

det kommer att påverka deras liv kan detta upplevas påfrestande. Vilket i sin tur kan 

leda till att deras livssituation försummas och orsakar negativa effekter i deras tillvaro. 

Vidare kan följderna resultera i psykisk ohälsa, lidande och större kostnad för samhället. 

Anhöriga tas många gånger för givna av samhället då de i många fall förväntas ge vård 

och omsorg till sina närstående. 

  

 

BAKGRUND 

Demensförbundet (2017) skildrar anhöriga som den som vårdar medan närstående är de 

som tar emot vården då de beskriver demens som ”den anhöriges sjukdom”. I denna 

studie valdes att använda begrepp anhörig för att beskriva den som vårdar medan 

begrepp närstående beskriver den som tar emot vården. Vidare i studien används både 

anhöriga och anhörigvårdare vid beskrivning av den som vårdar. I studien beskrivs 

formella vårdgivare vilka är de som arbetar inom hälso och sjukvård. 

Enligt Edberg (2012, s. 21) leder en demensdiagnos hos en person i familjen att 

relationer inom familjen förändras. Det blir svårare att kommunicera och göra saker 

tillsammans. Jansson och Grafström (2012, s. 110) skriver att anhöriga tar på sig flera 

olika roller men den bevarande och beskyddande vården anses viktigast. Den är inriktad 

på att bevara den närståendes självrespekt, självbild och värdighet och kan främst ges av 

anhöriga då de känner den närstående bäst. 

Vikström, Josephsson, Stigsdotter - Neely och Nygård (2008) beskriver hur anhöriga 

påverkas psykisk och fysiskt av att vårda sina närstående vilket leder till symtom på 

psykisk ohälsa. Vidare beskrivs att anhöriga tar mer och mer över deras närståendes liv 

genom att bestämma och planera deras vardag, detta görs inte av illvilja utan mer för de 

vill skydda sina närståendes okränkbarhet. 

Kompetenscentrum för anhöriga, NKA (2014) arbetar med att ta fram mer forskning om 

hur anhöriga kan lära sig hantera omställningen vid vård av en närstående vilket kan 

vara mer ur en ekonomisk eller tidssynvinkel. Med detta menas hur de anhöriga blir 

påverkade ekonomiskt och hur mycket tid som de kommer att lägga på att vårda sin 

närstående. Tiden de kunde avsatt till arbete eller egna intressen upptas av rollen som 

anhörigvårdare. 
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Demens- en folkhälsosjukdom 

I Sverige har ungefär 160000 personer en demensdiagnos men tendensen riskerar att 

öka. De drabbade tillsammans med närstående är omkring 1 000 000 (Demensförbundet 

2017). Demens förknippas ofta med stigande åldern men det finns studier som visar att 

även yngre personer kan drabbas av denna sjukdom. I Sverige finns ca 9500 personer 

som är yngre än 65 år och har diagnos demens (Skovdahl 2012, ss. 135-136). 

 

Enligt Svensk Demenscentrum (2016) är demens ingen sjukdom utan ett samlings-

begrepp som omfattar olika diagnoser som uppstått till följd av hjärnskador. Den kan ha 

olika händelseförlopp, antingen smyger den sig på och oftast tar det lång tid innan 

diagnosen ställs eller så inträffar den utan förvarning. Den kännetecknas vanligen med 

svårigheter som annars är självklara för individen att komma ihåg saker och planera 

vardagssysslor, nedstämdhet och oro förekommer också. Andra kognitiva nedsättningar 

är svårigheter med språket och att inte kunna utrycka sig. Med tiden synliggörs 

sjukdomen mer och mer med svårare symtom som gör att den närstående inte klarar av 

att ta hand om sig själv utan blir beroende av anhörigas hjälp och stöd. Nya studier har 

visat att trots vetskapen att demens är mer vanligt i hög ålder är den ändå inget vanligt 

åldrande utan det finns omkring 100 olika sjukdomar som kan orsaka demens.  

 

Svensk Demenscentrum (2016) beskriver att det finns tre huvudgrupper som utmärker 

demens. Alzheimers sjukdom och Vaskulär demens är vanligast vilket står för 90 % av 

alla demensfall. Alzheimers sjukdom ingår i en grupp som heter primärdegenerativa där 

hjärnceller tynar bort och dör. Just den här typen av demens kommer smygande och 

tillståndet försämras gradvis av att hjärnskadan blir större med tiden. Beroende på 

skadans lokalisation kan man i vissa fall lindra symtomen men inte bota. Förutom 

Alzheimer ingår Fronttemporal demens, Lewy Body demens och Parkinsons sjukdom 

med demens i denna grupp. Vaskulära sjukdomar uppkommer då syretillförseln till 

hjärnan försämras vilket orsakas av blodproppar. Symtomen kommer plötsligt och kan 

som hos Alzheimer sjukdom uppstå i olika delar av hjärnan. Det är inte ovanligt att den 

här typen av demens inträffar efter en stroke. Alkoholmissbruk och könssjukdomar som 

HIV och syfilis är andra tillstånd som kan orsaka demens, dessa kallas sekundära 

sjukdomar. 

 

Anhörigas fysiska, psykiska och sociala hälsa 

Jansson och Grafström (2012, ss. 112-114) beskriver att de flesta anhöriga utsätts för 

stora påfrestningar när en familjemedlem drabbas av demens. Symtom som depression, 

stress, hälsoproblem och försämrad livskvalité är vanligt förekommande. Sjukdomen 

leder till rollförändringar och asymmetriskt förhållande där anhöriga oftast upplever sig 

tvingade att ta över vårdansvaret men också sköta sina egna och den närståendes 

arbetsuppgifter i hemmet.  

 

Graneheim, Johansson och Lindgren (2013) lyfter fram att det finns både positiva och 

negativa effekter. Den anhöriges ständiga stresspåverkan kan upplevas negativt vilket 

kan leda till utmattning och sömnproblematik. Anhörigas hälsa påverkas vilket gör det 

svårare för de att ta hand om sin närstående i hemmet. Anhöriga kan samtidigt känna 

tacksamhet för tiden de får tillsammans och upplever att de kommit sina närstående 

närmare. Vidare beskriver Jansson och Grafström (2012, ss. 110-120) att rollen som 
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anhörigvårdare kan också ha positiva effekter med stor tillfredsställelse hos den som 

vårdar. Förutsättningar är dock att vårdarbete inte är påtvingat. Göra gott och hjälpa 

närstående att bibehålla sin självkänsla och värdighet samtidigt som den närstående 

visar glädje och nöjdhet är några av källor till tillfredsställelse.  

 

Enligt Kimura, Maffioletti, Santos, Baptista och Dourado (2015) försummas anhörigas 

fysiska och psykiska hälsa samt det sociala livet när ens närstående får demens. 

Anhöriga hinner inte med någonting annat än det nödvändigaste då all tid går att ta hand 

om den närstående. Aktiviteter prioriteras bort men även mer viktiga saker som 

planerade operationer och undersökningar går bort eftersom man inte kan lämna den 

närstående ensam.  

 

 

Ensamhet - Isolering 

Demens orsakar ensamhet och isolering genom att den leder till att både den närstående 

och anhöriga drar sig undan. Anhöriga vill ofta skydda sina närstående genom att dölja 

problemen och undvikande av andra i rädsla att närstående ska utsättas för pinsamma 

och obehagliga situationer (Jansson & Grafström 2013, s. 114).  

Kimura et al. (2015) beskriver social isolering som en negativ upplevelse där många 

anhöriga känner sig ensamma. Anhöriga lider genom att ha förlorat sitt liv och tvingas 

leva den närståendes liv, förlust av vänner och konflikt med familjemedlemmar är 

många av anhörigvårdares negativa upplevelser. Granheim, Johansson och Lindgren 

(2013) framställer att vårda en närstående i hemmet leder till isolering från ens 

omgivning. Närstående behöver hållas under uppsikt och får inte vara själva, detta leder 

till ett ökat lidande för anhöriga då deras ansvar för sin närstående är psykiskt 

ansträngande. 

 

Jansson och Grafström (2013, s. 114) beskriver att för anhöriga uppstår en ensamhet då 

flera upplever att de måste skydda sina närstående mot deras sjukdom. Andra vill inte 

berätta för utomstående då det kan upplevas som generande då deras närstående fått en 

demensdiagnos. Enligt Kimura et al. (2015) är ensamhet, ilska och depression vanligt 

förekommande och det påverkar det känslomässiga och psykiska effekterna som bildas 

hos den anhörige som vårdar en närstående. 

Ford och Almeida (2017) beskriver att många närstående med en demensdiagnos 

upplevs ha humörsvängningar vilket kan vara tecken på smärta. Närstående med en 

demensdiagnos som har smärta är svårare att upptäcka vilket leder till ett ökat lidande 

för närstående och för den anhörige som vårdar. Jansson och Grafström (2013, s. 115) 

beskriver anhörigas oro att ta hand om sina närstående, känslan och vetskapen att inte 

ha kontroll över situationen då närstående kan hitta på vad som helst ansåg flera 

anhöriga som jobbigt. Ford och Almeida (2017) menar när närstående har fått en 

demensdiagnos påverkas och försämras deras kognitiva funktioner och det blir svårare 

att särskilja depression från en demenssjukdom. 
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Sjuksköterskans skyldigheter och etiska ansvar gentemot de anhöriga 

Anhörigvårdarna är en sårbar grupp som sällan synliggörs i samhälle. Därför har 

sjuksköterska enligt Svensk sjuksköterskeförening (2014) utifrån ICN:s etiska kod fyra 

ansvarsområde: att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. 

Tillsammans med samhälle ska sjuksköterska uppmärksamma och hjälpa de sårbara 

befolkningsgrupper, deras hälsa och sociala behov. Pellmer, Wramner och Wramner 

(2012, s. 99) beskriver att det finns riktlinjer och rekommendationer som socialstyrelsen 

har utvecklat vilka syftar till att hälso och sjukvården ska arbeta i ett förebyggande 

syfte. Dessa ligger till grund för att förebygga ohälsa samt bidrar till en hållbar 

utveckling.  

 

Svensk sjuksköterskeförening (2016) beskriver lidande som en del av människans liv. 

Hur var och en upplever det är individuellt eftersom det är personligt samt kopplat till 

individens känslor och upplevelser i olika situationer. Sjuksköterskan bör identifiera 

tecken på lidande för att kunna bistå och hjälpa individen att inse att det finns ett 

lidande. Det är viktigt enligt Dahlberg och Segesten (2010, ss. 120-121) att vården inte 

glömmer de anhöriga som vårdar. Anhörigas vårdande roll bör belysas i god tid för att 

förhindra lidande både för den närstående och anhöriga. 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

I dagens moderna och utvecklande samhälle lever människor längre och i samband med 

det ökar risker för sjukdom. Att drabbas av demens påverkar inte bara den närstående 

utan även de anhöriga som ofta är involverade från sjukdomens start.  Demens i första 

skede orsakar förlust av den kognitiva förmågan med minnesproblematik och 

kommunikation. Det innebär att närstående behöver mer stöd i hemmet och anhöriga tar 

ofta på sig rollen som vårdare. Rollen är till en början inte så krävande och kan ofta 

skötas utan att livet förändras så mycket. Stegvis blir den närstående mer beroende av 

att ha mer stöd av sin anhörig vilket bidrar till större förändringarna som inverkar på 

deras dagliga liv i form av förlorad inkomst och förlorad social nätverk. Anhöriga är en 

stor och tyst grupp vårdare som inte syns och uppmärksammas. Ur samhällets 

omedvetna synvinkel ses denna grupp som att det är en självklarhet att hjälpa sina 

närstående. Samhället behöver ta sitt ansvar för att minska stressen som den anhörige 

kan uppleva inför att vårda sin närstående. Vården behöver bli bättre på att känna igen 

och fånga upp denna grupp och därför ligger intresse att fördjupa sig i ämnet och belysa 

anhörigas livssituation utav att leva med en närstående som fått en demensdiagnos.  

Detta för att i vårt blivande yrke som sjuksköterskor kommer vi dagligen att möta 

anhörigvårdare som behöver höras, synas, stöttas och avlastas för att kunna bevara hälsa 

och välbefinnande. 

 

 

SYFTE 

Syftet var att undersöka hur anhöriga upplever att vårda en närstående med en 

demenssjukdom. 
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METOD 

Axelsson (2012, s. 203) beskriver hur litteraturstudier kan genomföras och på vilket sätt 

de kan vara uppbyggda på. Innan studien påbörjas är det viktigt att ta reda på vilken 

forskning som finns inom ämnet sedan tidigare. 

Metoden som användes i denna uppsats är en litteraturstudie grundat på vård-

vetenskapliga kvalitativa och kvantitativa artiklar från Tyskland, Norge, Australien, 

England, USA och Sverige, dessa baserades på primärkällor. Axelson (2012, s. 205) 

menar vidare att genomförande av litteraturstudien hjälper studenten att lära sig söka 

efter kunskap och hur kunskap kan bäst sammanställas för att kunna utveckla sin egen 

profession. 

 

Datainsamling och urval 

Studien som genomfördes är en integrerad litteraturstudier som är grundad på 

kvalitativa och kvantitativa artiklar. Enligt Axelsson (2012, s. 203) kan allmän 

litteraturöversikt och systematisk litteraturstudie användas. Den genomförda studien 

baserades på flera litteraturstudier där primära källor användes i resultatet och 

sekundära källor användes i bakgrund och metoddiskussion. Vårdvetenskapliga 

kvalitativa och kvantitativa artiklar användes för att kunna få en bättre upplevd och 

statistisk överblick över hur anhörigas upplevelser skiljer sig åt. Informationssökningen 

genomfördes i första skedet med en bred sökning för att få en uppfattning om hur 

mycket kunskap i det aktuella ämnet som fanns. 

  

I studien har flertal databaser använts, Cinahl, Medline och Pro Quest. 

Litteratursökningen begränsades till år 2007-2017 för att data som använt ska vara 

aktualiserad och relevant. Begränsningar som använts, Scholarly Journals och Nursing 

& Allied Health Databas. Därefter genomfördes flertal sökningar där sökorden 

Dementia, Caregiver, Family Caregiving in Dementia, Family Caregivers, Review, 

Family caregivers experiences, Nursing, Caregivers experiences, Elderly, Dementia 

caregivers, Caregivers or family members, Living with dementia, Family experiences, 

Strategy, Loneliness, Nursing home, Isolation, Patient, Upplevelser, Kin, Burdon, Äldre 

och Närstående användes i olika kombinationer.  

Sökningen resulterade i 27 stycken utvalda kvalitativa och kvantitativa vård-

vetenskapliga artiklar. Utav dessa valdes 7 stycken bort då abstrakt inte överensstämde 

med syfte i studien som gjordes.  

Utav dessa användes 20 stycken artiklar totalt, 11 original artiklar användes i resultatet 

och 9 stycken artiklar användes i bakgrund och resultatsdiskussion se bilaga 1 och 2. 

Antal träffar har varierat från 1- 3566. Inklusionskriterier för artiklarna var endast 

demenssjukdomar och inga andra sjukdomar. I alla artiklar skulle de anhöriga vårda en 

närstående med en demenssjukdom.  

 

 

Dataanalys 

Enligt Axelsson (2012, s. 12) ska de valda artiklarna som användes läsas noggrant för 

att göra en sammanställning. Analysen genomfördes genom att granska artiklarna mer 

ingående. Artiklarna lästes var för sig, sedan diskuterades artiklarnas innehåll 
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tillsammans. Genom att jämföra och påvisa likheter och skillnader mellan de valda 

artiklarna gjordes en sammanställning i resultatet där syftet och problemformuleringen 

besvarats. För lättare tolkning av resultatet sammanfattades litteraturstudierna slutligen i 

form av teman och subteman. Artiklarna delades upp i fyra högar utefter artiklarnas 

innehåll där överstrykningspennor i olika färger användes för att förtydliga och få en 

översikt över artikeln samt att lättare hitta i artikeln under arbetes gång. 

Överstrykningspennorna användes främst för att lättare kunna se direkt att gul 

markering var artikelns syfte, grön markering var artikelns metod, blå markering var 

artikelns resultat, röd markering var artikelns diskussion samt rosa markering som 

visade eventuella delar som kunde tas upp i resultatet senare. Efter detta gjordes en 

sammanställning av varje artikel. Artiklarna delades in på nytt utefter innehåll och 

relevans. Vidare diskuterades två högar fram med två tydliga inriktningar. Dessa två 

högar formades om till två slutgiltiga huvudteman. Utifrån de två huvudteman 

diskuterades sedan fram och formades fem subteman utefter artiklarnas innehåll och 

relevans för studien som skulle göras.  

Enligt Axelsson (2012, s. 204) är det viktigt att de artiklar som använts ska ha granskats 

med hjälp av en mall som styrker validiteten i artiklarna och ökar trovärdigheten. Vidare 

beskrivs nyttan med att använda både kvalitativa och kvantitativa artiklar i studien som 

genomför för att få bättre helhetsperspektiv. 

 

 

RESULTAT 
 

Resultatet sammanfattades med två teman och fem subteman enligt tabellen 1 nedan. 

 

Tabell 1.  Resultatöversikt 

TEMA SUBTEMA 

Anhörigas upplevelser för att klara av 

vardagen. 

Anhörigas erfarenheter och strategier. 

Isolering - en del av den nya rollen. 

Att finna balans i hemmiljö 

 

Samhällets ansvar gentemot de 

anhöriga. 

Anhörigas behov av stöd. 

Att våga släppa taget 

 

Anhörigas upplevelser för att klara av vardagen 

Vård av en närstående med en demensdiagnos kräver bestämdhet och uppoffring av en 

del av sitt eget liv. Samtidigt innehåller vardagen ny utveckling och nya utmaningar 

som kan rymma blandade känslor. Med detta tema beskrivs anhörigas upplevelser och 

strategier för att få vardagen att fungera.  

 

Anhörigas erfarenheter och strategier 

I Kindell, Sage, Wilkinson och Keady (2014)  studie framkommer att familjen formade 

sitt liv efter den närståendes rutiner då det var en utmaning att genomföra förändringar 

för närstående. Rutinerna underlättade till en viss del för de anhöriga. Det här ledde till 

minskat beroende och upplevelse av självständighet för den närstående. Samtidigt avtog 

spontaniteten och detta upplevdes negativt för anhöriga. Anhöriga såg personlighetens-
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förändringar utvecklas vilket resulterade i att de måste lära känna den nya individen på 

nytt. Då sjukdomen framskred ansåg anhöriga att det var viktigt att planera, vara 

flexibel, utveckla strategier samt att adaptera från dag till dag. Anhöriga beskrev stress 

och frustration som en del i deras vardag då de uppfattade sig själva som övervakare åt 

deras närstående dygnet runt.  

 

I Bulls (2013) studie framkom fyra strategier som stöd för vårdandet, baserat på tidigare 

livserfarenhet, ta hand om sig själv, förlita sig på sin tro och sökandet efter information. 

Strategierna framställdes för att hjälpa vårdaren in i den nya rollen att ta hand om en 

närstående med en demensdiagnos samt minska förekomst av psykisk ohälsa. Genom 

livserfarenhet, problemlösning och erfarenheter inom området kunde strategierna 

utvecklas. Schüz et al. (2015) beskriver att fritidsaktiviteter och medlemskap i olika 

föreningar har visat sig ha en positiv inverkan på anhörigas psykiska hälsa. Olika 

aktiviteter att umgås med människor som har samma intresse leder till reducerad ångest.  

 

Bull (2013) beskriver vidare att aktiviteter är viktiga för att ladda batterierna igen och få 

nya krafter. Tro visade sig ha en positiv inverkan hos flera. Anhörigvårdarna sökte 

aktivt efter information som kunde vara till hjälp då de ville kunna förutse vad som 

kommer att hända. Deras förhoppningar var att vara förberedda och inneha kunskap. 

Ovanstående strategier styrktes genom anhörigas positiva upplevelser av deras mående 

och välbefinnande. Risken för anhörigas psykiska ohälsa minskade och deras 

självförsörjande strategier förstärktes.  

Vidare beskriver Meichsner, Psych, Schinköthe och Wilz (2015) andra strategier för att 

anhöriga ska kunna hantera de kommande förändringarna. Deras förhoppningar och 

känsla av skuld som kunde uppstå när deras närstående försämrades i sin sjukdom eller 

dog var viktig att identifiera. Strategierna var inriktade på att anhöriga skulle försonas 

med känslor av förlust och tomhet som de upplevde i samband med deras närståendes 

demenssjukdom. Med hjälp av terapeuter kunde anhöriga känna igen och acceptera de 

kommande förändringar och förlusten av en närstående, ta i tur med framtida förluster, 

att normalisera förlusten för de anhöriga och omdefiniering av förhållandet som 

kommer att ske då deras närstående försämras.  

 

Isolering - en del av den nya rollen 

Slutsatsen som framkom i Wester, Larsson, Olofsson och Pennbrant (2013) studie 

skildrar anhörigvårdarnas upplevelser av frustration i samvaron, behovet av att tillhöra 

någon, styra sin vardag samt att ha behovet av socialt stöd. Anhöriga kände en sårbarhet 

och ensamhet då det var deras ansvar att ta alla beslut kring vården runt den närstående. 

Anhöriga ansåg att kontakt med vården inte var givande då det mer upplevdes som en 

börda. Vidare uttryckte anhöriga en smärtsam känsla av att gå miste om den psykiska 

och fysiska närheten med sina närstående. Detta var plågsamt för anhöriga att se 

närstående förändras och bli en annan person och ledde till psykisk ohälsa, en känsla av 

sorg och tomhet.  

Vidare beskrevs att vården som utövades pågick ofta under en längre tid vilket gjorde 

att anhöriga fick svårigheter att orka med och resulterade i isolering, psykisk ohälsa och 

sjukdom. Anhöriga visste inte hur länge de skulle orka. Egen tid var önskvärt och 

viktigt för att återfå energi. Samtidigt behövde anhöriga bearbeta sina egna känslor och 

få utlopp för sin frustration samt ventilera sina tankar.  
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När anhöriga inte orkade mer och närstående flyttande in till ett särskilt boende blev 

skuld och ledsamheten mer påtaglig. För anhöriga som fortsatte ta hand om sina 

närstående försämrades livskvalité då de kände att de inte kunde överge sina närstående 

och ville skydda de mot omgivningen. Isoleringen som följde blev mer tydlig då 

anhörigas sociala nätverk minskade för vårdandet upptog större delen av deras tid.  

 

I Sanders, Ott, Kelber och Noonan (2007) studie skildras förlusten av en livskamrat då 

demenssjukdomen blev mer påtaglig med förändringar som ledde till sorg och 

förtvivlan hos den anhörige. Vidare framkommer att anhörigvårdare som upplevde en 

stor sorg hade en ökad risk att drabbas av isolering. Tiden att vårda en närstående 

upptog större delen av den anhöriges liv vilket förde med sig ett psykisk och socialt 

lidande. Närståendes kognitiva försämring ledde till att vårdgivarnas isolering 

förstärktes då vänner drog sig undan i rädsla för de visste inte hur de skulle hantera 

mötet med den närstående. Behovet av stöd var påtagligt och många upplevde att 

formella vårdgivarna inte förstod anhörigas situation och vilket det verkliga behovet 

var. 

 

Att finna balans i hemmiljön 

Mahoney, LaRose och Mahoney (2015) skildrar i sin studie vikten av att anpassa sig till 

den nya miljön som skapats utav den närståendes progression i sin demenssjukdom. 

Detta underlättade för både anhöriga som vårdar och närstående som vårdas i hemmet. 

Anhöriga försökte bibehålla vanligt förekommande strukturer och mönster i den 

närståendes dagliga liv. Avvikande beteende uppmärksammades inte då de inte ville 

göra den närstående förlägen. Vidare belystes att tidsaspekten inte var viktig utan 

närstående fick tid att utföra dagliga sysslor. Närstående blev ofta irriterade på sig själva 

då de insåg att de har svårigheter med att utföra vissa moment. I studien beskrevs 

genom att hjälpa närstående att välja ut kläder kunde anhöriga spara lite tid för att sedan 

låta den närstående ta på sig själv i sin egen takt. Anhöriga förstod att det tog längre tid 

att utföra vissa moment men för att bi bevara närståendes integritet var de tvungna att ta 

ett steg tillbaka. Vissa anhöriga tog över i vissa situationer dels för att den närstående 

inte lyckades och dels för tiden som det tog för närstående att utföra vissa moment. Bull 

(2013) menar att genom att använda strategier underlättades vardagen för anhöriga som 

vårdar en närstående. 

 

Ytterligare framkom i Mahoney, LaRose och Mahoney (2015) då demens är en 

progressiv sjukdom där omvårdnadsbehovet ökar succesivt innebär detta att närståendes 

tillstånd kommer att försämras och nya behov kommer att uppstå. För att hantera den 

kommande stressen som skapas behöver anhöriga hitta nya sätt för att handskas med 

detta. 

 

Samhällets ansvar gentemot de anhöriga 

Vårda en närstående med en demensdiagnos kräver ett bra stöd från samhället och ett 

stort socialt nätverk. Genom att vårda utsätter de anhöriga sin kropp och själ för ohälsa 

då fokusen läggs på den närstående. Anhöriga ska kunna känna trygghet vare sig om de 

vårdar hemma eller om anhöriga är involverade i deras närståendes vård då de bor på ett 
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boende. Med detta tema beskrivs upplevelser som skildrar skillnaderna mellan hem och 

boendemiljö samt påvisas att det finns ett behov av stöd för anhöriga. 

 

 

Anhörigas behov av stöd 

Wester et al. (2013) menar att socialt stöd är av stor betydelse för att anhöriga ska orka 

och känna sig involverade i sin närståendes vård. Anhöriga upplevde svårigheter och 

frustration i vårdandet detta var något som de fick finna sig i då ansvaret att vårda var 

ett beslut som de tog själva. Vidare framlades det att anhöriga var i behov av socialt 

stöd för att känna kontroll över situationen. Genom att använda sig utav fokusgrupper 

gjorde Karlsson et al. (2014) en studie där det framkom att fokus skulle vara på 

information, samarbete och kommunikation mellan den närstående och den formella 

vårdgivaren. Deltagarna i studien konstaterade att närstående och anhöriga framställdes 

som experter på deras livssituation som de befann sig i just då. I studien lades dessutom 

fram att anhöriga och närstående konstaterade ett behov av att få kunskap, information 

och stöd. Vidare poängterades att vård och service skulle individanpassas och att det 

skulle finnas möjlighet till en mer aktiv roll i vårdprocessen. 

 

En annans studie som genomfördes av Wester et al. (2013) framkom det att formella 

vårdgivare inte alltid uppmärksammade de behov som anhöriga behövde. Anhöriga 

upplevde ensamhet och kände sig utlämnade samt tvungna att själva söka upp 

information och få hjälp. I studien blev det uppenbart att anhörigas behov av socialt stöd 

behövdes för att de skulle få en känsla av kontroll. Detta berörde både deras dagliga 

aktiviteter samt deras roll som vårdgivare. Stensletten, Bruvik, Espehaug och Drageset 

(2016) beskriver att anhöriga riskerade att drabbas av psykisk ohälsa då de upplevde sig 

själva som stressade och nedstämda till följd av brist på stöd och förståelse som 

uteblivit från de formella vårdgivarna. Dessutom framkom att bördan som följde med 

vårdandet av en närstående var lättare att hantera då relationen mellan anhörige och 

närstående varit stark innan sjukdomens utbrott.  

 

 

Att våga släppa taget 

Släppa taget och ta beslutet om flytten till ett särskilt boende visade sig i många fall ta 

tid och vara svår för anhöriga. Vetskapen om att närstående kommer att få det bättre på 

ett särskilt boendet hjälper många anhöriga att acceptera beslutet och känna sig trygga. 

En del hade dock svårare med det och behövde försäkran av de formella vårdgivarna 

från det särskilda boendet att det är omöjligt för närstående att bo kvar hemma 

(Crawford, Digby, Blommer, Tan & Williams 2014). I Johansson, Olsson Ruzin, 

Hällgren Graneheim, & Lindgren (2014)  studie beskrevs hur formella vårdgivare bör 

redan i ett tidigt skede ge ut individanpassad information om demens och hur 

sjukdomen utvecklas följaktligen kan anhöriga får tid att förbereda sig samtidigt som de 

får fundera på de olika alternativen som finns tillgängliga idag. I informationen 

inkluderades olika boendeformer och annat socialt stöd som finns tillgängligt. Vidare 

beskrevs olika känslor och upplevelser som anhöriga kände när det blev aktuellt för 

närstående att flytta in på ett boende. Negativa förväntningar på demensvården på 
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boenden ledde till att anhöriga inte kände något förtroende eller upplevde trygghet att ge 

över ansvaret för vården till de formella vårdgivarna.  

 

Crawford et al (2014) skildrade känslor av hopplöshet och att inte kunna axla sig rollen 

som anhörigvårdare längre upplevdes både positivt och negativt. Anhörigas ständiga 

behov av att passa och övervaka sina närstående tog inte slut och deras sociala liv blev 

lidande vilket ledde till psykisk ohälsa. Anhöriga upplevde en känsla av sorg då de 

visste att deras närstående lever men deras förändrade personlighet gjorde det jobbigare 

att acceptera sjukdomen. Det var inte endast vårdtyngden i sig som upplevdes som 

besvärlig utan även att helt plötsligt inte bo tillsammans. Förändringarna som skedde 

gradvis var påfrestande och svåra att se.  

Smärtan för anhöriga att se en människa som de bott och levt tillsammans med en större 

del av sina liv plötsligt brytas ner långsamt och inte klara av vardagliga bestyr längre 

var mödosamma. Somliga anhöriga i studien upplevde att frigörelsen från vårdansvaret 

var skönt men det var en omställning att komma hem till ett tomt hus och ingen att ta 

hand om längre, då ansvaret var överlämnat till andra. Övergången uppfattades som en 

jobbig tid för anhöriga. Somliga anhöriga fick stöd från deras familjer men kände att det 

fortfarande var svårt att släppa taget helt. Flertalet anhöriga hade ett fortsatt ansvar om 

att vara delaktiga i vården vilket i längden gjorde det lättare att klara av hela situationen 

med att flytta sin närstående till ett annat boende. Andra föredrog att släppa på 

kontrollen och inte vara informerade då det upplevdes som svårare att hantera.  

 

Vidare beskriver Johansson et al. (2014) när livssituation förändras i samband med en 

närståendes flytt till annat boende upplevde vissa anhöriga att de fortfarande kunde vara 

delaktiga i deras närståendes liv. Anhöriga betraktades sig själva som en stor del i den 

närståendes vård vilket formella vårdgivarna uppmärksammade och tog hjälp av i 

vården av deras närstående. När formella vårdgivare har ett gott bemötande avspeglades 

detta i de anhöriga vilket ledde till att de kände sig trygga. Anhöriga upplevde att det 

var lättare att ställa frågor och framföra sina önskningar. Ett bra utvecklat socialt 

nätverk underlättade för många anhöriga då planeringsprocessen uppfattades svår.  

 

Känsla av samhörighet beskrivs mer ingående i (Stensletten et al. 2016) studie där 

skildras anhörigas lägre känsla av samhörighet vilket leder till att anhöriga faller lättare 

offer för psykisk ohälsa. För att kunna hjälpa och identifiera denna riskgrupp så bör 

formella vårdgivarna i ett tidigt skede förutse dessa risker och införa åtgärder för att 

lindra det lidande som kan uppstå. Anhöriga och närstående bör ses som en enhet och 

erhålla hjälp utifrån deras behov. I Mahoney et al. (2015) studie beskrivs att vårda en 

närstående som utmattande i det långa loppet och anhörigas upplevda svårigheter att 

kunna möta de krav som de ställdes inför. En del insåg att det finns ett behov av hjälp 

utifrån för att orka. Det framkom vidare att en del formella vårdgivare hade svårigheter 

att vårda närstående då de hade för lite kunskap om demens. Detta i sin tur blev då en 

ökad stressfaktor för anhöriga att hitta formella vårdgivare med rätt kompetens. 

Anhöriga behövde hitta en balans mellan stöd av kompetenta formella vårdgivare och 

deras egen roll som anhörigvårdare och de kunskaper de hade med sig då sjukdomen 

utvecklades. 
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DISKUSSION 

Resultats sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar flertalet studier att många anhöriga väljer att vårda närstående 

i hemmet när de drabbas av en demenssjukdom. Många ser det som ett krav och en 

självklarhet att ta hand om sina närstående. Kravet kommer mer ifrån de anhöriga då de 

känner det som en plikt att stanna kvar och vårda sin närstående. I de flesta fall leder 

detta till psykisk och fysisk utmattning för de anhöriga. Anhöriga kan uppleva en 

frustration då de behöver offra tid till att vårda samtidigt som en del ser det som en 

självklarhet och det positiva i att vårda en närstående. Möjligheten att kunna bo 

tillsammans och kunna leva ihop så länge som möjligt upplevdes som positivt.  Fokus 

ligger främst på att ta hand om sin närstående på bekostnad av sin egen hälsa. Genom 

socialt stöd och information kan anhöriga känna en trygghet i att vårda sina närstående i 

hemmet. Strategier utvecklades för att hjälpa de anhöriga att vårda en närstående. Dessa 

strategier underlättade vardagen vilket ledde till ökat välbefinnande samtidigt fanns det 

en del anhöriga som inte hade tillgång till vilka strategier som kunde användas, detta 

ledde till psykisk ohälsa. Vidare framkommer att behov av stöd och information bör 

finnas och vara tydlig och lättillgänglig för de anhöriga. 

 

 

Resultats diskussion 

Frustration och svårigheter är två begrepp som har förekommit i resultatet och som 

oftast drabbar anhöriga som vårdar en närstående som har en demenssjukdom. 

Flexibilitet och anpassning var viktigt för anhöriga som vårdar då detta var ett verktyg 

att hantera den förändrade situationen som de befann sig i. Frustrationen att det sociala 

nätverket försvann med tiden ansågs hos en del som en påfrestning då anhöriga 

upplevde sig mer och mer ensamma i sin situation. Deras vardag var styrd av rutiner 

vilket var en av anledningarna till att den sociala delen i deras liv avtog, då vänner hade 

svårt att sätta sig in och acceptera den förändring som skett för den närstående och den 

anhörige som vårdar (Kindell et al. 2014 & Wester et al. 2013).  

Yong och Price (2014) bekräftar att det finns svårigheter med att vårda i hemmet och att 

många anhöriga väljer att inte ta stöd utifrån utan försöker så länge som det går att klara 

sig själva vilket inte alltid går då detta orsakar lidande och ohälsa. Wiklund (2003, s. 

79) beskriver för att kunna uppleva hälsa behövs det stöd för att lindra lidandet där 

människans hälsa ställs i fokus framför sjukdomen. Vidare beskriver Wiklund (2003, s. 

123) lidandet som en kamp. Människans förmåga att kunna bevara sin värdighet och 

hantera den sorg och de skamkänslor som uppstår vid kampen. Lidande enligt Wiklund 

(2003, ss. 170-171) kan lindras genom vårdande samtal, genom att patienten känner sig 

sedd, bekräftad och förstådd kan livsglädjen lyftas upp samt upplevelse av värdighet 

kännas. Det som sjuksköterska kan göra är att bekräfta lidandet och sårbarhet hos 

patienten genom att vara närvarande, ge stöd och tröst samt ge patienten utrymme att 

berätta om sina upplevelser i situationen.  

 

Kvalitén på vårdandet kan ändras när anhörigvårdaren upplever frustration i situationen. 

Hur påverkas den närstående av att ens anhörig inte mår bra? 

Uppoffring från anhöriga att vårda en närstående i hemmet uppfattades som 

ansträngande. Samtidigt finns det en förståelse för deras känslor och hur de upplever 
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situationen. Vidare är det viktigt att bekräfta lidandet som en del anhöriga upplever och 

som blivande sjuksköterskor är det betydelsefullt att uppmärksamma och identifiera 

tecken på förändringar. Vården ska vara vårdvetenskapligt förankrad och utformad 

utefter ett livsvärldsperspektiv. Genom att visa intresse kan sjuksköterskor i vården ge 

anhöriga rätt verktyg att kunna hantera sin frustration och de svårigheter som kan uppstå 

i den förändrade livssituationen. En del anhöriga ser dock inte svårigheter utan att 

vårdandet ska vara en självklarhet, att ta hand om sina närstående när de är hjälplösa 

eller i ett behov av vård.  

Segersten (2011, ss. 81-82) menar att sjuksköterskeyrket baseras på kunskap och 

forskning. Genom en förståelse och att sjuksköterskan arbetar evidensbaserat med 

vårdvetenskap som utgångspunkt kan sjuksköterskan hantera olika situationer och 

möten med patienter på ett professionellt sätt. Sjuksköterskan ska genom att ha ett 

vårdvetenskapligt förhållningssätt kunna hjälpa och förmedla kunskap.  

 

Behov av socialt stöd och individanpassad information förekommer tydligt i resultatet. 

Anhöriga upplever att minskat stöd från formella vårdgivare, vänner och familj ledde 

till isolering och ensamhet. Genom ökad kunskap kan oro minskas hos anhöriga vilket 

leder till ökad trygghet både för anhöriga och närstående. Vidare framgår det att ett ökat 

behov av stöd från samhället behövs för att förbättra och optimera vårdandet för de 

inblandade (Wester et al. 2013; Karlsson et al. 2014 & Johansson et al. 2017). Yong et 

al. (2014) styrker tidigare studier genom att bekräfta att informationen är viktig. 

Individanpassad information underlättar vårdandet och anhöriges upplevelse av mer 

kontroll i situationen som de befinner sig i. Ett starkt etablerat socialt nätverk runt sig är 

en klar fördel för de drabbade familjerna. Inte alla har detta nätverk upprättat och det 

kan upplevas ensamt och avskilt från andra i liknande situationer samtidigt som det är 

självvalt för vissa. Vidare är det viktigt att möta de drabbade där de befinner sig just nu 

för att kunna ge rätt anpassat stöd.  

 

Wiklund (2003, s. 169) menar att det är sjuksköterskans ansvar att skapa en relation 

med patienten. En god relation för vårdandet är av stor vikt, detta för att kunna skapa 

trygghet för människan och kunna utläsa deras behov och stöd samt vilka hälsohinder 

som kan uppstå. Larsen, Normann och Hamran (2017) styrker anhörigas behov av stöd 

från samhället samtidigt som formella vårdgivare vill bevara och stödja närståendes 

autonomi. Personer med en demensdiagnos vägrade se sig själva som patient de ville 

inte acceptera sin sjukdom, särskilt i det tidiga stadiet. Dilemmat som uppstår är då var 

går gränsen över självbestämmande? Det framgår tydligt att det finns ett ökat behov av 

stöd från samhället, stödet finns fast utnyttjas inte till fullo. Varför utnyttjas inte detta 

mer? Är det otillräcklig kunskap hos de formella vårdgivare som respekterar 

närståendes beslut eller deras lagliga rättighet att fatta beslut då de inte har 

sjukdomsinsikt.  

 

I resultatet framgår det att många anhöriga använder sig av olika strategierna för att 

klara av vardagen. Vara förberedd, ha rutiner, planera och kunna vara flexibel är själva 

grundstenen för en lyckad vård. Strategierna som togs till var viktiga för anhöriga att 

upprätthålla ett normalt liv. Behovet av att få avlastning, finna intressen är något som 

gör att anhöriga får ett eget socialt liv så inte hela livet styrdes runt den närstående detta 

upplevdes meningsfullt (Kindell et al. 2014; Bulls et al. 2013; Meichsner et al. 2015 & 

Schuz et. al. 2015). Caceres (2015) bekräftar att strategier för anhöriga behövs för att 
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orka med beteende förändringar som förekommer hos de närstående. Samtidigt beskrivs 

vikten av att anhöriga behöver ha intressen utanför hemmet.  

 

Dahlberg och Segesten (2010, ss. 62-63) beskriver för att uppleva välbefinnande och 

hälsa behövs livskraft. Livet är fullt av hinder, men samtidigt finns det möjligheter och 

för att klara av att leva fullt ut behövs livskraft. Tänka lite på sig själv och genomföra 

egna projekt oavsett storlek så är det själva utförandet som har betydelse. Upplevelsen 

av att känna en mening är den centrala delen i att må bra. Wiklund (2003, s.139) menar 

för att uppleva hälsa måste människan ha upplevelse av mening och då blir det lättare 

att integrera lidande. Känsla av meningslöshet leder till att situationer blir svåra att 

överblicka och bidra till kaos i tillvaron. Om människan kan uppleva möjligheter i 

situationer är det tänkbart att finna en mening i lidandet vilket leder till möjlighet att 

uppleva hopp, glädje och lust.  

 

I studierna som undersöktes tydliggörs att de strategier som förekommit har haft en 

effekt i vårdandet. Det är intressant att läsa om hur vissa anhöriga själva finner egna 

strategier på att förbättra sin livssituation utan involvering från andra formella 

vårdgivare. Samtidigt som egna strategier inte alltid räcker till så behövs ett utökat stöd 

i form av utbildning till anhöriga. Anhöriga behöver ha mer kunskap om sjukdomen för 

att kunna förstå hur framtiden kommer att se ut. Det är inte alla anhöriga som är 

intresserade av att hitta nya metoder för förbättring i vårdandet. En del anhöriga vill inte 

förändra utan att saker och ting ska vara som det alltid har varit. Somliga lever i 

förnekelse medan andra har accepterat den närståendes sjukdom och det som den 

medför. I dessa fall som blivande sjuksköterskor uppfattas vikten av att underlätta 

vardagen för dessa anhöriga som vill ha hjälp och stöd.  Anhöriga som avböjer stöd ska 

uppmuntras även om de inte inser själva att behovet av stöd kan ses som en fördel i 

vårdandet.  

 

I de studier som lyftes i resultatet visade det sig att psykisk ohälsa var vanligt 

förekommande i vårdandet av en närstående som har en demensdiagnos. Närståendes 

behov av tillsyn upplevdes av anhöriga som en stressfaktor, påfrestande och mödosam. 

Wiklund (2003, s. 108) beskriver ”att göra rätt för sig” har en central betydelse för det 

livslidande som uppstår i olika situationer. Dahlberg och Segesten (2010, ss. 122-123) 

skriver att vårda någon kan leda till svåra upplevelser vilket medför negativa känslor 

och de påpekar att dessa känslor måste hanteras och bearbetas.  

Anhöriga som nämnts i artiklarna menar att deras sociala liv försvann när de antog 

rollen som vårdare vilket orsakade ohälsa. Anhöriga upplevde en sorg i att se deras 

närstående förändras i sitt beteende och hade svårt att acceptera detta. Livskvalitén 

försämrades då anhöriga inte hade mycket tid för sig själva längre utan all tid gick till 

att vårda (Crawford et al. 2014; Wester et al. 2013; Stensletten et al. 2016 & Mahoney 

et al. 2015). Sutter et. al. (2015) studie styrker påståenden att anhöriga till en närstående 

med en demensdiagnos har en ökad risk att drabbas av psykisk ohälsa än att vårda en 

närstående med en annan sjukdom. Ångest, depression och försämrad livskvalité leder 

till skadliga hälsoeffekter för anhöriga men också kvaliteten på vården påverkas då 

omvårdnadsbördan upplevs negativt. Effekt av detta kan leda till beteendeförändringar 

hos anhöriga och resultera i försämrad vård. 
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Psykisk ohälsa uppfattas som ett växande problem. Är det acceptabelt att själv drabbas 

av ohälsa för att kunna ge vård åt någon annan. Är det värt att betala det priset och rätt 

gentemot närstående? Kan det vara trogenhet eller upplevelse av förlust av sin 

livspartner som gör att anhörigvårdare har svårare att be om hjälp och råd? Som 

blivande sjuksköterskor finns det ett ansvar att främja hälsa och förhindra lidande för 

närstående och anhöriga. Anhörigvårdare behöver få mer resurser, avlastning och stöd 

för att minska riskerna för psykisk ohälsa. Genom information och utökad kunskap både 

till anhörigvårdare och formella vårdgivare kan ett utökat samarbete formas. 

Sjuksköterskan kan reducera psykisk ohälsa genom att finnas till och uppmärksamma 

behov som inte uttalas men som kvarstår då inte alla anhöriga förmedlar att det finns ett 

behov av hjälp. Kan det vara sorg eller upplevelse av förlust av sin livspartner som gör 

att anhöriga har svårare att be om hjälp och råd?  

Hur du som människa sörjer är individuellt då vi alla är unika och har olika 

förutsättningar detta kan påverka förmågan att be om hjälp när man behöver. Förlora sin 

livspartner kan resultera i ensamhet och vidare till isolering och det kan upplevas som 

svårare att be om hjälp i detta skede. Då det är svårt att veta hur man ska nå de anhöriga 

i denna stund behövs det mer forskning inom detta ämne för att kunna åstadkomma 

förbättringar i framtiden. 

 

 

Metoddiskussion 

I början diskuterades vilken metod som skulle användas, litteraturstudie eller en 

empirisk studie. Litteraturstudien valdes i slutändan då tidsramen för en empirisk studie 

var för smalt. Axelsson (2012, s. 219) menar att genom att använda en litteraturstudie 

införskaffas ny kunskap vilken kan leda till vidareutveckling som kan nyttjas i 

praktiken.  

Det positiva med att använda litteraturstudie i denna uppsats var att det fanns ett stort 

utbud med tidigare forskning vilket underlättade insamling av material och 

sammanställningen i studien. Funderingar kvarstod dock om användandet av en 

empirisk studie hade fått ett annat resultat då den individuella upplevelsen kan tolkas på 

olika sätt och är unik. 

 

Litteraturstudie som genomfördes baserades på kvantitativa och kvalitativa 

vårdvetenskapliga artiklar, för att få ett bredare perspektiv. Då själva upplevelsen 

synliggjordes samtidigt som konkret fakta förtydligades. Axelsson (2012, s. 203) menar 

att artiklar som är baserade på primärkällor är skrivna av den personen som genomförde 

undersökningen. Vidare beskriver Axelsson (2012, s. 205) att artiklarna ska vara 

vetenskapligt förankrade och evidensbaserade. Studien bygger på 11 vårdvetenskapliga 

artiklar. Avsikten var att söka de relevanta artiklarna i en och samma databas vilket 

resulterade i många träffar. Antal träffar besvarade inte fullt ut förväntade önskningar. 

En sekundär sökning genomfördes där beslutades att använda flera databaser som skulle 

ingå i sökning och sammanlagt användes tre: Cinahl, Medline och ProGuest. Nackdelen 

med det höga antal träffar kan ha lett till att relevanta artiklar kan ha valts bort. För att 

hålla sig så nära ämnet som möjligt utnyttjades för det mesta likadana sökord i de olika 

databaserna. Då anhöriga har fått mer uppmärksamhet de senaste åren har valdes därför 

att inte ha äldre artiklar än från 2007 för att få så färsk forskning som möjligt samt 

annan litteratur. 
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Inklusionskriterier som användes i vissa studier skulle det framgå att anhöriga som 

vårdade skulle bo tillsammans med närstående. Det har förekommit utvalda studier där 

den närstående hade flyttat eller på väg att flytta till ett boende. Detta påverkade inte 

resultatet av studierna då majoriteten av deltagarna som ingick i studien hade bott ihop 

med närstående. 

 

Forskningen som användes kom från Tyskland, Norge, Australien, England och USA. 

Endast två studier från Sverige användes som motsvarade kriterier som studien utgick 

ifrån. I en annan studie som användes genomfördes ett forskningssamarbete mellan 

flertal länder. Detta sågs som positivt då en överblick av hur vårdsituationerna i olika 

länder såg ut. Flera av studiernas olika kulturer kan ha påverkat resultatet i den 

undersökande studie som genomfördes. Beroende på vilken del i världen individen 

kommer ifrån och vilka förutsättningar som finns kan själva ansvaret för vården skiljas 

åt.  

 

 

SLUTSATSER 

Anhörigvårdare som bor med och vårdar närstående i hemmet upplever det både som ett 

krav och som en plikt att ta hand om sina närstående. De anhöriga gör en uppoffring för 

sina närstående även fast deras hälsa blir lidande. Psykisk ohälsa och reducerad 

livskvalitet är ett utbrett problem som kan förebyggas till viss del genom ökad kunskap 

och information. Många anhöriga känner att deras sociala nätverk minskas vilket leder 

till isolering. Strategier har framtagits för att underlätta livskvalitén för anhörigvårdarna 

och de närstående samtidigt som de kan utvecklas. Det är en tung börda samtidigt som 

det är en vinst att vårda sina nära närstående. Både positiva och negativa uttalanden har 

gjorts i flera studier. Trots att det finns resurser i samhället når de inte alltid de som är i 

behov av stöd och hjälp. Stödet från samhället och hälso- och sjukvården idag anses 

otillräckligt för att kunna möta de anhörigas behov. Studiens resultat visar att samhället 

och hälso- och sjukvården behöver arbeta mer för att uppmärksamma denna grupp, 

lindra deras livslidande och öka välbefinnande. Människan är en unik individ och som 

anhörig ser många det som en gåva att kunna vara medmänniska. Vidare är resultatets 

slutsatser att problemet är belyst men det krävs mer insatser för att anhöriga ska synas 

och uppmärksammas.  

 

 

Kliniska implikationer 
 

 Utöka forskning och utveckling inom demensvården det är förutsättning för att 

förbättringar ska kunna göras. 

 

 Primärvården bör utvecklas mer, en demenssjuksköterska bör finnas i varje 

kommun och att det utvecklas team som anhöriga kan vända sig till för 

information och stöd.  
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 Vid en demensdiagnos är det av betydelse att utse en kontaktsjuksköterska som 

kan ha en regelbunden kontakt med närstående och anhöriga.  

 

 Uppföljning av anhörigas hälsa och möjlighet till utökat stöd vid behov. 

 

  Anhöriga behöver ha tillgång till egen tid och avlastning, detta kan genomföras 

i form olika typer av avlastning så som växelvård och anhörigstödjare. 

 

 Hälso-och sjukvårdens personal ska ge kontinuerlig information både muntlig 

och skriftlig samt att informationen är individ-anpassad. 
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Databas Sökord Antal träffar Vald artikel 

Cinahl 

170225 

Strategie, family 

caregivers, dementia 

42  

 

4 

Medline 

170302 

Dementia, 

caregivers, 

loneliness 

20 10 

Cinahl 

170227 

Family caregivers 

experiences, 

dementia, nursing 

home. 

12  

 

1 

Cinhal 

170225 

Caregivers, dementia 

och kin 

2 6 

Cinhal 

170302 

Living with 

dementia, familys 

experiences 

58 3 

Cinhal 

170225 

Caregivers of family 

members and 

dementia caregivers. 

138 

 

 

24 

Medline 

170302 

Dementia, caregivers 

and physical health. 

 

213 8 

Cinhal 

170302 

Caregivers of family 

members and 

demetia caregivers 

and elderly. 

67 

 

5 

Cinhal 

170426 

Isolation, dementia, 

caregiver 

43 7 

Medline 

170302 

Dementia, 

caregivers, mental 

health 

232 2 

Pro Quest 

170227 

Caregivers 

experiences, elderly 

3566  

 

 

 

2 
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Författare 

Årtal 

Titel 

Tidskrift 

Syfte Metod och 

Urval/kriterier 

Resultat 

Bull, J. M 

 

2014 

 

Strategies for 

Sustaining Self Used 

by Family 

Caregivers for Older 

Adults With 

Dementia. 

 

Journal of Holistic 

Nursing 

 

Syftet med denna 

studie var att 

beskriva strategier 

som 

familjeomsorgsmedl

emmar använder för 

att fortsätta i sin 

vårdande roll trots de 

utmaningar som 

uppstår vid vård av 

en äldre 

familjemedlem med 

demens och beskriva 

dessa 

anhörigvårdares 

motståndskraft och 

psykiska nöd. 

-En deskriptiv studie 

med en blandad 

metod-del. Dels ett 

berättande 

tillvägagångssätt och 

dels genom att 

använt skalor. 

 

-18 familje- 

medlemmar 

intervjuades via 

telefon. De var över 

18 år, talade och 

förstod engelska. 

 

Resultatet visade att 

den insamlade data 

påvisade att 

strategier hade 

utvecklas för att 

upprätthålla och på 

ett effektivt sätt 

hantera de 

kommande 

utmaningar som de 

anhöriga stod inför. 

Crawford, K., 

Digby, R. Bloomer, 

M., Tan, H. & 

Williams, A. 

 

2014 

 

Transitioning from 

caregiver to visitor 

in a long-term care 

facility: the 

experience of 

caregivers of people 

with dementia 

Aging & Mental 

Health 

 

Syftet med denna 

studie var att 

utforska 

vårdgivarnas 

erfarenheter under 

övergången från att 

vara den dagliga 

vårdgivaren till en 

person med demens 

till en besökare på 

långtidsvårds 

boende. 

 

-Kvalitativ 

deskriptiv design. 20 

personer som 

vårdade en 

demenssjuk 

närstående eller vän 

intervjuades. En 

semistrukturerad 

design användes.  

-10 män och 10 

kvinnor deltog som 

var mellan 34-92 år 

gamla 

-Intervjuerna 

genomfördes enskilt. 

-De intervjuade var 

vårdare till 

närstående som hade 

fått beslut och 

väntade på att flytta 

till ett boende. 

Studien visade att de 

personer som deltog 

hade upplevt 

blandade känslor i 

samband med 

flytten.  

Den nya rollen var 

svår att hantera och 

det var delade 

känslor i samband 

med flytten. 
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Johansson, A., 

Olsson Ruzin, H., 

Hällgren Graneheim, 

U. & Lindgren, B-

M. 

 

2014 

 

Remaining 

connected despite 

separation – former 

family caregivers’ 

experiences of 

aspects that facilitate 

and hinder the 

process of 

relinquishing the 

care of a person with 

dementia to a 

nursing home. 

 

Aging & Mental 

Health 

Syftar till att belysa 

tidigare 

familjevårdgivares 

erfarenheter och 

aspekter som 

underlättar och 

hindrar processen 

från att avstå vården 

av en person med 

demens till ett 

vårdhem. 

 

-Kvalitativ innehålls 

analys, deskriptiv 

studie. 

 

-10 familjer 

rekryterades för 

studien. 

- Vårdgivaren hade 

hjälpt  en 

familjemedlem med 

demens att flytta till 

ett vårdhem under de 

senaste 12 

månaderna. 

- Aktiva i den 

närståendes vård. 

-Deltagarna var 

mellan 56-86 år. Sex 

manliga vårdgivare 

och äkta makar. Fyra 

kvinnor. Tre döttrar 

och en fru.  

-Vårdtiden sträckte 

sig mellan sex 

månader till sex år. 

Resultatet visade att 

deltagarna ville vara 

involverade trots att 

de inte bor 

tillsammans längre.  

Anhöriga behövde få 

reda på från början 

att det var okej att 

hjälpa den 

närstående in på ett 

boende och 

demensvård.  Det 

sker ett förbättrat 

samspel mellan 

vårdare och 

anhöriga.  De 

anhöriga ska uppleva 

mindre skuld och att 

de ska känna sig 

trygga. 

 

 

Karlsson, S., 

Bleijlevens, M., Roe, 

B., Saks. K., Soto 

Martin. M., Stephan, 

A., Suhonen. R., 

Zabalegui. A. & 

Hallberg, I.R 

 

2015 

 

Denentia care in 

Europan contries 

from the perspektive 

of people with 

dementia and their 

caregivers. 

 

Journal of Advanced 

Nursing 

Syftet med studien 

var att undersöka 

Patient med en 

demensdiagnos och 

deras informella 

vårdgivare 

synpunkter på 

intersektoriell 

information, 

kommunikation och 

samarbete under hela 

vårdbanan, från 

diagnos till 

livomsorg i åtta 

europeiska länder. 

-Kvalitativ studie 

-Personer med 

demens och deras 

informella 

vårdgivare 

intervjuades under 

2011.  

-137 deltagare i 

studien. 

-17-18 deltagare per 

land som varierade  

mellan 4-10 

deltagare per fokus 

grupp. 

 

Studien har kommit 

fram till att det 

väsentliga så ska 

fokusen ligga på 

information, 

samarbete och 

kommunikation hos 

de informella 

vårdgivarna. 

information, 
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Kindell, J., Sage, K., 

Wilkinson, R. & 

Keady, J. 

 

2014 

 

Living With 

Semantic Dementia 

A Case Study of One 

Family’s 

Experience. 

 

Qualitative Health 

Research 

Syftet är att beskriva 

erfarenheterna av en 

fru och en son som 

tar hand om en man / 

pappa med sematisk 

demens. 

-En fall studie 

baserat på olika 

teman där en 

narritativ 

analysmetod har 

använts. 

-1 familj med en 

familjemedlem med 

en 

frontallobsdemens. 

I resultatet framkom 

att: 

-Familjen fick följa 

patientens rutiner 

istället för att  

försöka ändra sig.  

-Anhöriga upplevde 

stress och frustration 

då de varje dag var 

tvungna att begränsa  

patientens aktiviteter  

- Genom att göra 

patienten delaktig i 

samtal började 

patienten använda 

mer ord och 

gestikulera med sina 

händer mer för att 

kommunicera. 

Mahoney, D. F., 

LaRose, S. & 

Mahoney, E. L. 

 

2015 

 

Family caregivers 

perspectives on 

dementia-related 

dressing difficulties 

at home: The 

preservation of self 

model. 

 

Dementia 

Syftet var att 

utforska Alzheimers 

familjeomsorgsgivar

ens perspektiv på 

frågor som uppstår 

när 

familjemedlemmarn

a förlorar 

möjligheten att klä 

sig själva.  

-Grounded theory 

användes till denna  

deskriptiva studie. 

Kvalitativ 

forskningsanalys. 

- En vårdare som 

vårdar en 

familjemedlem som 

har Alzheimers. 

-Uppvisat 

svårigheter i att klä 

på sig själv under 

minst ett år. 

-Deltagarna skulle 

kunna konversera på 

engelska och 

svenska samt ge 

muntligt och 

skriftligt samtycke.  

-Deltagarna 

rekryterades under 

en sex månaders 

period med start i 

oktober 2011. 

-25 vårdgivare 

deltog. 

Resultatet visade att 

vårdgivare som 

klarade att klä 

Alzheimers patienter 

som var 

problematiska möter 

problem som 

emotionella, 

beteendemässiga och 

fysiska stressorer. 

Det finns ett ökat 

behov av att öka 

medvetenheten. 

Särskilt för de 

patienter som 

försämras i sin 

sjukdom. Behovet av 

att utveckla och testa 

nya innovativa 

metoder för hur du 

lättare kan hjälpa en 

patient att klä på en 

patient. Både för 

patienten och deras 

anhöriga. 
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Meichsner, F., 

Schinköthe, D. & 

Wilz, G. 

 

2016 

 

Managing Loss and 

Change: Grief 

interventions 

Caregivers in a CBT 

– Based Trial. 

 

American Journal of 

Alzheimers. 

Syftet med denna 

studie var att hjälpa 

vårdgivare att 

hantera förluster och 

därtill hörande 

känslor. Med hjälp 

av analyserade 

interventionsstrategi

er som tillämpades 

av terapeuter i en 

randomiserad 

kontrollerad studie i 

Tyskland.  

 

-Kvalitativt 

Randomiserad 

kontrollerad studie. 

 -Telefonsamtal 

mellan terapeuter & 

anhöriga samlades & 

transkriberades.  

-Rekryteringen 

gjordes via tidningar, 

läkare & 

institutioner.  

-Anhörigvårdare 

vårdar på heltid en 

demenssjuk anhörig.   

-Anhörigvårdare fick 

inte delta samtidigt  i 

någon psykoterapi, 

inte heller ha någon 

fysisk eller psykisk 

sjuk 

dom. 

-229 vårdgivare 

deltog. 

 

I studien framkom 

att terapeuter riktade 

sig till namngivna 

förluster. Kodade 

interventionsstrategi

er användes. 

Acceptans vid 

förlust, framtida 

förluster och 

normalisering av en 

förlust och sorg. 

Sällsynta fall 

användes okodade 

strategier. Flertal 

terapeuter använde 

minst en eller två 

strategier vid varje 

möte. 

 

 

Sanders, S., Ott, C., 

Kelber, S. &  

Noonan, P.  

 

2007 

 

The Experience of 

High Levels of Grief 

in Caregivers of 

Persons with 

Alzheimer's Disease 

and Related 

Dementia  

 

Death Studies 

 

Syftet med denna 

studie är att beskriva 

den levande 

erfarenheten av 44 

makar och vuxna 

barn som är 

vårdgivare för 

personer med 

Alzheimers sjukdom 

och relaterad demens 

(ADRD) och som 

fick höga poäng på 

Marwit och Meuser 

Caregiver Grief 

Inventory skalan och  

Short Form (MM-

CGI.SF) profilen. 

Blandad metodisk 

beskrivande studie. 

Baserad på 

kvalitativa och 

kvantitativa metoder. 

-Deltagarna som  

gav vård mellan 0,5-

24 timmar om dan 

fyllde i enkäter och 

intervjuades. 

-Deltagarna bestod 

av 44 makar och 

vuxna barn mellan 

41-90 år gamla. 

Studien visar att 

anhörigvårdarna 

kände stor sorg i vid 

omhändertagande av 

en närstående. 

Isolering, ångest och 

skuld, begränsat 

frihet och 

hanteringsstrategier 

var andra faktorer 

som anhöriga 

handskades med. 
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Schuz, B., 

Czerniawski, A., 

Davie, N., Miller, L., 

Quinn, M. G., King, 

C., Carr, A., Elliott, 

K-E. J., Robinson, 

A. & Scott, J. L. 

 

2015 

 

Leisure Time 

Activities and 

Mental Health in  

Informal Dementia 

Caregivers. 

 

Health and Well-

Being 

Syftet med denna 

studie är att 

undersöka huruvida 

upplevd förändring 

av fritidsaktiviteter 

är en 

arbetsmekanism som 

kopplar samman 

stress och börd 

erfarenhet i demens 

omsorg för att 

minska mental hälsa 

och om det finns 

gruppbaserade 

fritidsaktiviteter som 

kan dämpa skadliga 

effekter. 

-Kvantitativ studie 

-346 informella 

australiensiska 

vårdare deltog online 

som vårdade 

dementa kvinnor 

mellan 18-82 år  

- I studien framkom, 

vårdgivarens 

förtjänst med 

fritidsaktiviteter. 

Framförallt sociala 

aktiviteter och 

självhjälpsgrupper 

som tar bort de 

negativa effekterna 

av vårdandet  

Stensletten, K., 

Bruvik, F., 

Espehaug, B. & 

Drageset, J. 

 

2016 

 

Burden of care, 

social support, and 

sense of coherence 

in elderly caregivers 

living with 

individuals with 

symptoms of 

dementia. 

 

Dementia 

I denna studie 

undersöktes 

sambandet mellan de 

sociala 

stöddimensionema 

och känslan av 

sammanhållning och 

vården av vård bland 

äldre människor som 

vårdar en partner 

med demens. 

Tvärsnittsobservatio

nsstudie som ger 

informell vård till en 

partner med demens. 

-Data samlades in 

mellan feb- juni 

2012.  

Rekryterade 

vårdgivare från sju 

kommuner I olika 

storlekar I västra 

Norge. 

-97 deltog i studien, 

alla var över 65 år 

och skulle alla leva 

tillsammans med en 

demenssjuk partner 

som hade symtom på 

demens.-  

Studien visar ett 

samband mellan 

bördan av vård och 

SOC. 

Sjukvårdspersonal 

bör vara medvetna 

över det de har att 

vänta, en sambo med 

en partner med 

demens måste 

genomgå. Vara 

känslig för 

variationer i de 

bördor som kan 

uppkomma för 

denna patientgrupp. 

Sjuksköterskan, 

informella 

vårdgivare kan vidta 

åtgärder för 

förbättringar. 
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Wester, A., Larsson, 

L., Olofsson, L. & 

Pennbrant, S. 

 

2013 

 

Caregivers’ 

experiences of 

caring for an elderly 

next of kin in 

Sweden. 

 

Vård I Norden 

Syftet var att 

utforska hur 

vårdgivare upplever 

att vårda en äldre 

närmaste 

familjemedlemmar i 

det vanliga livet. 

-Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Intervjuer 

-Semistrukturerande 

intervjuer med 11 

svenska vårdgivare. 

Åtta fruar mellan 

åldern 65-85 år och 

två män mellan 

åldrarna 76-85 år. 

Vårdtiden var mellan 

3-15 år. 

Vårdgivarna 

upplevde sin 

situation jobbig och 

frustrerande. 

Problem och 

frustrationen i denna 

studie tolkades 

genom tre olika 

kategorier.  

Behov av att tillhöra 

någon, kontrollera 

ens vardagliga liv 

och socialt stöd. 

 

 

 

 

 

 

 

 


