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Sammanfattning 
Demens är en typ av kognitiv svikt som drabbar cirka 25 000 personer varje år. Beteen-
deförändringar och psykiska symtom är vanliga och det som påverkar de närstående 
mest. Närstående till personer med demensdiagnos syns genom hela vårdkedjan och 
befinner sig i en svår och utsatt situation. Genom att belysa de närståendes situation, 
kan de berörda mötas med rätt kompetens. Syftet med litteraturöversikten var att ut-
forska närståendes upplevelse av att leva med en person med en demensdiagnos. Över-
sikten utformades enligt Friberg (2017, ss. 141-142) och baserades på sex kvalitativa 
och fem kvantitativa artiklar. Analysen mynnade ut i fem teman: Upplevelse av sårbar-
het, Upplevelse av förändrad relation, Behov av att finna mening, Upplevelse av att 
vaka och Behov av stöd. Resultatet visade att närstående upplevde det påfrestande att 
vårda personen med demensdiagnos. De upplevde ensamhet och isolering och ett ute-
blivet stöd från vänner, familj och vården. Vilket förändrade deras relation och roll då 
de fick kliva in i en ny roll. Att vara närstående till en person med demens är komplext 
och påverkas av många faktorer. Egna strategier och utgångspunkter spelar en stor roll i 
vårdandet av personer med demensdiagnos.  
 
Nyckelord: Demens, vårdande, närstående, upplevelse, mening, partner, transition, 
stöd. 
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INLEDNING 
Författarna har genom utbildningen mött många personer med en demensdiagnos. Dessa per-
soner ses genom hela vårdkedjan, de vårdas på olika vårdavdelningar, inom hemsjukvården 
och hemtjänsten. Personen med en demensdiagnos kan vara en nära vän, en förälder till dig 
eller din kollega. Något som vi uppmärksammat är att närstående till personer med en de-
mensdiagnos befinner sig i en svår och utsatt situation. Vi har mött många närstående som 
känner en stor frustration över sin situation och upplever sig begränsade i vardagen. Vi har 
därför valt att fokusera på närståendes upplevelse av att leva med en person med en demens-
diagnos. 
 
BAKGRUND 

Att leva med demens 
Enligt Socialstyrelsen (2017) lever cirka 130 000–150 000 personer med demens i Sverige 
idag, vilket är en siffra som förväntas stiga i framtiden. Olika bedömningar visar på att cirka 
25 000 personer insjuknar varje år (Socialstyrelsen 2017). Demens är en typ av kognitiv svikt 
som beror på olika specifika sjukdomar i hjärnan. Det finns olika typer av demens där Alz-
heimers sjukdom är vanligast förekommande, Vaskulär demens och Lewykroppsdemens är 
två andra typer. Demenssjukdomar kommer ofta gradvis, tillståndet försämras successivt i 
takt med att hjärnskadan breder ut sig. Här kan symtomen också variera beroende på vilken 
del av hjärnan som är påverkad av sjukdomen (Socialstyrelsen 2017). Beteendeförändringar 
och psykiska symtom är vanligt förekommande hos individer med demens. Minnet kan svikta 
och personen känner inte längre igen sin familj, platser eller saker. Enkla vardagliga sysslor 
som att äta, skriva och gå på toaletten kan utgöra stora utmaningar för individen. Minnesför-
lusten och förvirringen kan också skapa en misstänksamhet mot omvärlden. Känslor av oro 
kan bidra till rastlöshet vilket kan göra att personer med demens ofta vandrar omkring för att 
motverka rastlösheten. De kan uppleva sig som främlingar i sitt eget hem samtidigt som de 
också söker efter det hem som tidigare varit och funnits för dem (Svenskt demenscentrum 
2017). Beroende på vilken del av hjärnan som skadats kan ovanstående symtom variera, och 
idag finns dessvärre ingen effektiv behandling mot demens men symtomen kan i vissa fall 
lindras (Socialstyrelsen 2017). 
 

Demensvård i Sverige idag  
Socialstyrelsens Nationella riktlinjer (2017) beskriver rekommendationer angående vård och 
omsorg vid demens. Riktlinjerna behandlar exempelvis utredning och uppföljning, stödinsat-
ser, läkemedelsbehandling, utbildning och multiprofessionellt arbete. En medicinsk utredning 
är viktigt att initiera vid misstanke om demenssjukdom. Utredningen ämnar fastställa vilken 
sorts demenssjukdom patienten har, vilket kan vara betydelsefullt för vidare behandling och 
prognos samt för att utesluta andra sjukdomstillstånd. En demensutredning av vård och om-
sorgsbehovet ger även ett underlag för individuellt anpassat stöd och omvårdnad. En basal 
demensutredning innefattar flera olika åtgärder, såsom intervjuer med närstående, kognitiva 
tester och strukturell hjärnavbildning med datortomografi. Basal demensutredning är något 
som Socialstyrelsen (2017) rekommenderar att alla med misstänkt demenssjukdom erbjuds. 
Vidare kan en utvidgad demensutredning bli aktuell där den basala demensutredningen inte 
varit tillräcklig, vilket kan inkludera tester som lumbalpunktion och strukturell hjärnavbild-
ning med magnetröntgen. Stödinsatser vid demenssjukdom bör ges utifrån ett personcentrerat 
perspektiv och ska utgå från personens kvarvarande funktionsnivå och behov. Daglig verk-
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samhet är ett betydelsefullt inslag som kan stimulera personen med demens och ge struktur i 
tillvaron, samtidigt som de närståendes situation kan förbättras. Stöd till anhöriga är en central 
del i demensvården. Utbildning, stöd till unga närstående och eventuell avlösning är åtgärder 
som kan vara till hjälp, och minska de närståendes fysiska och psykiska påfrestning. Kontinu-
erlig uppföljning ska bedöma personens behov av medicinskt stöd så väl som psykosocialt. 
Socialstyrelsen rekommenderar att personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten 
som möter personer med demens får kontinuerlig utbildning. Utbildning, praktisk träning och 
handledning kan leda till en demensvård av bättre kvalitet och ett mer personcentrerat vår-
dande (Socialstyrelsen 2017).  

 
Närstående till personer med demens 
Socialstyrelsen (2004) beskriver den anhöriga som en person i familjen eller bland de närm-
aste släktingarna. Vidare definieras närstående som en person den enskilde har en nära relat-
ion till (Socialstyrelsen 2004). I denna litteraturöversikt kommer begreppet närstående använ-
das med betydelsen att det exempelvis kan innefatta make, maka, partner, barn samt andra 
nära och betydelsefulla personer, på så sätt inkluderas viktiga individer i den demensdrabbade 
personens värld. Vidare kommer termen partner att förklara olika former av kärleksrelationer 
såsom make, maka, sambo och partnerskap. När en person drabbas av sjukdom kan livet dras-
tiskt ändras för de närstående. Patientbegreppet innefattar de närstående. Deras situation och 
hälsa är sjuksköterskans ansvarsområde. När en patient drabbas påverkas även familjen och 
de närstående med denne, vilket kan beskrivas som ett osynligt lidande (Arman 2015, s.88-
89). De närståendes personliga behov kan försummas, vilket kan skapa fysisk och psykisk 
ohälsa. Det kan även innebära att den närstående behöver vårda personen med demensdia-
gnos. Det kan handla om assistans vid toalettbesök, tunga lyft och hjälp vid måltider. Detta 
kan leda till en känsla av isolering och ett behov av att ständigt behöva hålla uppsikt över per-
sonen med demensdiagnos och att alltid finnas till hands för denne (Socialstyrelsen 2017). 
Caceres, Frank, Jun, Martelly, Sadarangani och De Sales (2016) menar att forskning där häl-
san och välbefinnandet hos närstående till en person med en demensdiagnos granskas är brist-
fällig och det behövs mer forskning kring ämnet.  
 

Teoretiska utgångspunkter 
Vårdvetenskap  
Arman, Ranheim, Rydenlund, Rytterström och Rehnsfeldt (2015) beskriver vårdande som ett 
naturligt fenomen där patientens livsvärld, sårbarhet, hälsa och lidande är primärt. Vårdande 
kännetecknas av ett förhållningssätt av lyhördhet och öppenhet gentemot patientens upple-
velse av sin situation. Det är även vårdande handlingar som kan stärka hälsa och lindra li-
dande, vårdande kan utföras av både sjukvårdspersonal och närstående (Arman, Dahlberg & 
Ekeberg 2015, s.11). Inom vårdandet är relationen och dialogen essentiell. Det finns en natur-
lig aspekt i vårdandet, det faller sig naturligt för människan att ta hand om en annan männi-
ska. Eriksson menar att medkänsla och barmhärtighet är naturliga element för människan, 
medan Dahlberg menar att naturligt vårdande kännetecknas av ett naturligt förhållningssätt 
och ett krav från andra människor, vilket kan vara oreflekterat och påverkat av egen förförstå-
else och tyst kunskap (Arman et al. 2015). Att vaka eller vara vakande är en del av att vårda. 
Fridh och Bergbom (2006) menar i sin begreppsanalys att vaka över en döende eller sjuk per-
son är något som gjorts i alla tider och är ett begrepp som används av alla människor, närstå-
ende och sjukvårdspersonal. De menar att vaka är ett begrepp som har många dimensioner. 
Två synonymer som tas upp är att vara vaken och att vakta. Det begrepp som har starkast 
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koppling till att vaka, är att vara vaken. Vilket menas att vara alert, uppmärksam och lyhörd. 
Att vakta betyder att värna, skydda, försvara, ta hand om och vårda en person. Relationen till 
den som vakas över är viktig. Det är en person som är älskad, en person som är sjuk, en per-
son som inte kan ta hand om sig själv och behöver beskydd och trygghet. En person som be-
höver hjälp. Vakandet kan ske under alla dygnets timmar, dag som natt. Att vaka är att vara 
uppmärksam och att vara i beredskap, att hålla ut och vara orolig och att inte lämna personen 
ensam. Personen som vakar kan vara både sjukvårdspersonal och en närstående, och beskrivs 
som en allmänmänsklig handling. Att ha en person som vakar över en är att vara trygg och att 
känna att någon vakar över en, när personen inte kan vakta sig själv (Fridh & Bergbom 2006).  
 
Patientens livsvärld är den förgivet tagna och naturliga hållning genom vilken vi upplever 
världen. Den är unik samtidigt som den delas med andra och här ses patienten som expert på 
sin situation. Att vårda med livsvärlden som grund, är att beakta hälsa, lidande och sjukdom 
som det erfars av patienten (Ekebergh 2015, s. 18, s. 67, s. 75). Det är av yttersta vikt att se på 
människan med en helhetssyn. En människa är en helhet av flera olika dimensioner, fysiska, 
psykiska, existentiella och andliga delar som formar en enhet. Eriksson menar att människan 
är ett integrerat väsen som förenar kropp, själ och ande. När människan blir patient är det just 
dessa delar som skall tas i beaktning. En odelbar enhet där helheten är större än delarna (Ar-
man et al. 2015). Ett patientfokuserat vårdande är tongivande och en utgångspunkt i vårdve-
tenskapen. Patientens eget perspektiv på dess hälsa, ohälsa och livssituation är viktigt. Detta 
exkluderar inte de närstående, utan deras perspektiv inkluderas i det patientfokuserade vår-
dandet (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 118-119). Dahlberg och Ekebergh (2015, s. 95) menar 
att livsvärldsteorin alltid innefattar patientens levda sammanhang, i vilket de närstående ryms. 
De närstående har ett stort värde som är viktigt att beakta, speciellt i vård av äldre och vid 
långvariga sjukdomstillstånd. Dahlberg och Segesten (2010, ss. 118-119) menar att närstå-
ende är de personer som valts av patienten och som också accepterar rollen som närstående.  
 
Eriksson och Martinsen (Arman et al. 2015) nämner inga sjukdomar i sina skrifter, utan näm-
ner ett lidande som är ofrånkomligt och som också är en del av att vara människa. Hälsa är ett 
grundläggande begrepp i vårdvetenskapen, tillsammans med lidande skapar dessa begrepp ett 
gemensamt sammanhang av varandra. Lidandet ses som en naturlig del av hälsa, något som 
drabbar alla människor och är en oundviklig del av livet. Arman (2015, s. 38) menar att li-
dande och hälsa är förutsättningar som är grundläggande för livet, de förutsätter varandra och 
är en oumbärlig del av en människas liv. Lidande är nödvändigtvis inte något som måste und-
vikas, men med stöd från andra kan lidandet förändras i det avseende att det lindras. 
 

Existensfilosofi 
Vårdvetenskapen har sin grund och startpunkt i livet och den mänskliga existensen. Att exi-
stera är att vara människa, ett exempel på detta är att lidande är en del av den mänskliga exi-
stensen och på så vis en del av att vara människa. Genom att vara öppen gentemot detta li-
dande kan människan uppleva livet på ett autentiskt sätt (Arman et al. 2015). Att vara männi-
ska kännetecknas av en längtan efter sammanhang och att söka efter mening. Viljan till sam-
manhang är kopplad till hållningen till livet och till andras och vår egen existens (Ekebergh 
2015, s. 36. ss. 70-71). Existensen innefattar frågor, som att leva eller att icke leva och hur jag 
som människan har möjlighet till att leva (Arman 2015, s. 84). Jacobsen (2000, ss. 32-33) 
beskriver de fyra grundvillkoren för människans existens, vilka är meningslöshet, att vi ska 
dö, att vi är ensamma i svåra stunder och att vi är fria att välja våra liv. Grundvillkoren ses 
som en struktur alla människor föds in i, som bildar ramarna och dagordningen för en män-
niskas liv. Ju bättre vi kan acceptera denna struktur och ju öppnare och mer medvetet männi-
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skan kan se på dessa villkor, desto bättre kan människan leva sitt liv. Vissa människor har 
svårt att acceptera denna struktur. Ett exempel är att vissa inte vill tänka på döden, detta gör 
snarare att döden blir mer inflytelserik än att dess inflytande uteblev. Ur en existentiell ut-
gångspunkt kan det slås fast att sökande efter mening är ett grunddrag hos människan. Det 
kan ses som en lindans mellan meningsfullhet och meningslöshet. I avgrunden skymtar kao-
set, samtidigt som människan strävar tillsammans med eller mot andra, efter det som är viktigt 
och betydelsefullt. När en människa upplever mening i sitt liv, kan hon se mönster och sam-
manhang i livet samtidigt som hon känner ett syfte med sina handlingar och åtaganden. När 
en människa inte kan känna mening, kan hon uppleva tillvaron som splittrad. Det kan vara 
svårt att se poängen med det man gör och vad som händer (Jacobsen 2000, ss. 32-33). Önskan 
och viljan till sammanhang och mening är nära länkad till upplevelsen av hälsa och lidande. I 
ett sammanhang som är meningsfullt kan människan samla kraft och må bra, vad som är me-
ningsfullt för varje människa är subjektivt och personligt. Här kan människor, platser och 
saker inrymmas. Utan sammanhang och mening kan människan med sannolikhet inte uppleva 
hälsa eller välbefinnande. Dessa två begrepp hör ihop och måste existera tillsammans för att 
människan ska kunna uppleva hälsa (Ekebergh 2015, s. 36, ss. 70-71).  
 

Transitionsteori  
Transition beskrivs som en rörelse mellan två förhållandevis stabila perioder i livet där de 
närstående går från en fas till en annan. Denna transition kan innebära stora förändringar i de 
närståendes värld. Att lämna något som tidigare var en säker plats och en trygghet för att nu 
kliva in i en främmande värld, det okända kan kännas som en förlust eller sorg (Meleis 2009, 
s. 130). Meleis (2009, ss. 38, 41) anser också att generella kännetecken för transitioner är en 
process, riktning och förändring i grundläggande livsmönster. För individen och familjen sker 
det en förändring i identiteter, roller, relationer, förmågor och beteenden (Meleis 2009, ss. 38, 
41). Under dessa transitioner utvecklas det nya färdigheter, nya relationer och nya handlings-
strategier (Meleis 2009, s. 130). Förändringar symboliserar transitionen, exempelvis i hälso-
tillstånd, relationer, förväntningar eller förmågor. Resultatet av processen härleds då till tran-
sitionen och är en sammansättning av interaktioner mellan människor och miljöer. Det kan 
innebära att mer än en person är inkluderad i sammanhanget och situationen (Meleis 2009, s. 
67). Att genomgå en transition kan innebära att träda in i en ny roll och skepnad. För att kliva 
in i en ny roll måste de närstående uppleva en transition. Transitionen blir en lärande process 
vilket krävs för att den nya rollen ska bli effektiv. Tidigare gynnsamma transitioner främjar 
för en bättre övergång (Meleis 2009, ss. 572-573). 
 
PROBLEMFORMULERING 
Enligt Folkhälsomyndigheten (2018) har medellivslängden i Sverige ökat de senaste åren. 
Socialstyrelsen (2017) uppger att efter år 2020 kommer demenssjukdomarna att öka kraftigt. 
Detta på grund av att den stora andelen personer födda på 1940- talet uppnår en hög ålder. 
Caceres et al. (2016) menar att beteendestörningen hos den sjuke är det som påverkar närstå-
endevårdare mest. Närstående kan uppleva en stor vårdtyngd som kan generera sömnbrist och 
tilltagande depressionssymtom vilket kan påverka deras hälsa och välbefinnande. Som tidi-
gare nämnt är de närstående en del av patientbegreppet och deras hälsa en del av sjuksköters-
kans ansvarsområde (Arman 2015, s. 88). Caceres et al. (2016) menar att forskning där hälsan 
och välbefinnandet hos närstående till en person med en demensdiagnos granskas är bristfällig 
och det behövs mer forskning kring ämnet. De beskriver vikten av att vårdpersonal tillgodoser 
de närståendes unika behov av hjälp och stöd. De hävdar även att framtida forskning behöver 
fokusera på undersökningar om huruvida olika sorters interventioner kan användas i mötet 
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med närstående. Utveckling av olika strategier som kan minska de närståendes bördor bör 
utformas (Caceres et al. 2016). Sverige står inför en ökad population av äldre och sjuka per-
soner. Många kommer att insjukna i demens de kommande åren, med detta följer ett stort an-
tal närstående. Därför behövs mer forskning angående de närstående och deras situation. Utan 
tillräcklig forskning kan de närstående riskeras att utsättas för ett onödigt lidande. Genom att 
belysa de närståendes situation, kan de berörda mötas med rätt kompetens. 
 
SYFTE 
Syftet är att utforska närståendes upplevelse av att leva med en person med en demensdiagnos 
 
METOD 
Studien genomfördes som en litteraturöversikt med hjälp av Fribergs modell (Friberg 2017, 
ss. 141-142). Litteraturöversikten gjordes för att ge möjlighet att sammanställa kunskaper från 
tidigare forskningsresultat samt ge en bred översiktsbild över det valda området. 
 

Datainsamling 
För att få en första överblick av det valda området testades olika sökord. För att hitta relevanta 
sökord användes Svensk MeSH och olika artiklars nyckelord, vilket gav inspiration till fort-
satt litteratursökning. Detta gav ett brett och varierande resultat av artiklar. Sökningen fördju-
pades sedan och sökord som slutligen valdes var Dementia, Family caregivers, Family, Ca-
regivers, Caregiver, Spouses, Health, Nursing, Nurse, Experience, Quality of life, Psycholo-
gical health, Burden of caregiver och Burden.  Sökningar gjordes utan ordet Burden för att få 
fram artiklar med en mer neutral infallsvinkel. Olika sökord kombinerades för att specificera 
sökningen ytterligare. Databaserna Cinahl och Medline användes, då det gick att söka på 
dessa två databaser samtidigt och att sökningarna enkelt kunde sparas och återupptas senare. 
Kvalitativa såväl som kvantitativa artiklar som kunde svara an till syftet söktes. Genom data-
basen PubMed hittades samma artiklar som i Cinahl och Medline och därför redovisas inte 
detta. En artikel söktes även genom sekundärsökning, denna artikel hittades genom att manu-
ellt söka genom andra artiklars referenslistor (se bilaga 1). Artiklarnas abstract lästes först för 
att få en överblick om artiklarnas innehåll. Vidare lästes artiklarnas slutsatser för att under-
söka om artikeln svarade an på litteraturöversiktens syfte. Först efter detta bestämdes det om 
artikeln kunde inkluderas eller inte. Tolv artiklar lästes och elva valdes ut för vidare analys, 
varav sex kvalitativa och fem kvantitativa artiklar (se bilaga 2). Inklusionskriterierna syftade 
till att alla artiklar skulle vara granskade enligt peer rewied och var från senast 2008. Artiklar-
na skulle komma från “västerländer” för att resultatet skulle kunna relateras till Sverige (Nat-
ionalencyklopedin u.å.). Artiklarna kommer från USA, Kanada, Spanien, Australien, Storbri-
tannien, Portugal och Sverige. Artiklarnas kvalitet granskades enligt Fribergs granskningsmall 
för kvalitativa samt kvantitativa studier (Friberg 2017, ss.187-188). Vidare granskades artik-
larna med stöd av Critical Appraisal Skills Programme (CASP) för att öka litteraturöversik-
tens kvalitet ytterligare (Critical Appraisal Skills Programme 2018). 
 

Analys 
Dataanalysen gjordes med stöd av Fribergs modell (Friberg 2017, ss. 148-150). Inledningsvis 
lästes artiklarna noga för att få en känsla för helheten och för att skapa en översiktlig bild av 
artikeln. Metod, urval, inklusionskriterier och exklusionskriterier samt etiska överväganden 
markerades. Vidare markerades text som väckte intresse hos författaren och svarade an till 
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syftet, samt material som kunde vara aktuellt för vidare analys. Svåra ord översattes till 
svenska för att få en ökad kunskap om innehållet. Anteckningar fördes även i artiklarnas mar-
ginal. Artiklarna lästes i sin helhet flera gånger för att fördjupa förståelsen för dem. En matris 
skapades där artiklarnas titel, författare, tidskrift, årtal, syfte, metod, urval och resultat kortfat-
tat beskrevs. Artiklarna sammanfattades kortfattat och vidare identifierades ord som samman-
fattade artiklarna och som svarade till syftet. Genom dessa ord identifierades meningsbärande 
begrepp, vilka markerades med olika färger för att tydligare se likheter och skillnader mellan 
de olika begreppen. Begrepp med liknande innebörder kategoriserades. När alla ord hade ka-
tegoriserats bildades subteman och sedan teman av orden. Fem teman skapades och tolv sub-
teman, efter detta kunde resultatet sammanställas. En översikt av analysprocessen presenteras 
i Tabell 1. En viss del förförståelse har funnits i analyserandet av artiklarna, då båda författar-
na är eller var varit närstående till en person med en demensdiagnos. Ett öppet och profess-
ionellt förhållningssätt har genomsyrat arbetet för att höja kvaliteten på litteraturöversikten. 
Vi diskuterar frågan om förförståelse mer utförligt på sidan 12. 
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Tabell 1- Översikt av analysprocessen redovisat som exempel på meningsbärande begrepp, 
subteman och teman. 

Exempel på meningsbärande 
begrepp 

Subtema Tema 

Ensamhet 
Isolering 
Utsatthet 
 
Otillräcklighet 
Uppgivenhet 
Börda 
Skam 
 
Smärta 
Misstro 
Frustration 

Känsla av ensamhet och 
isolering 
 
 

Upplevelsen av börda 
 
 

Upplevelsen av lidande 

 
 
 
 

Upplevelse av sårbarhet. 

Omställning av livsstil 
Svårighet att kombinera med 
andra aktiviteter 
Familjepåverkan 
 
Relationsförändring 
Plikt 
Känsla av förlust 
Negativ inställning 

Upplevelsen av en förändrad 
roll 
 
 

Upplevelsen av en förändrad 
relations 

 
 
 

Upplevelse av förändrad 
relation. 

Mening med livet 
Att välja en positiv attityd 
Acceptera den nya situationen 
 
Självuppfyllande 
Personlig utveckling 
Framtidstro 

Upplevelsen av att känna 
hopp/hoppfullhet 
 
 

Att växa som människa 

 
 

Behov av att finna mening. 

Att tvingas vårda 
Att känna att jag måste välja att 
vårda 
 
Valet att stå kvar 
Valet i att vårda 

Tvingas att vårda 
 
 

Valmöjligheten i att vårda 

 

Upplevelse av att vaka. 
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Behov av stöd 
Brist på stöd 
 
Brist på kommunikation 
 
Att aktivt söka resurser 
Förebyggande åtgärder 
Kommunikation 

Upplevelsen av otillräckligt 
stöd 
 
Upplevelsen av otillräcklig 
kommunikation 
 
De närståendes egna strate-
gier 

 
 

Behov av stöd. 

 
 
 
RESULTAT 
Litteraturöversiktens resultat påvisade närståendes upplevelse i fem olika teman. Upplevelse 
av sårbarhet, Upplevelse av förändrad relation, Behov av att finna mening, Upplevelse av att 
vaka och Behov av stöd. Resultatet presenteras med varje tema som rubrik för att ge struktur 
åt resultatet. Begreppet närstående användes för att beskriva viktiga personer i personen med 
demens värld. Termen partner har används här för att förklara olika former av kärleksrelation-
er såsom make, maka, sambo och partnerskap.  

 

Upplevelse av sårbarhet 
Att som närstående vårda en person med demens innebar stora utmaningar. Lethin, Hallberg, 
Karlsson och Janlöv (2016) beskriver närståendes upplevelse av att vara ensam och isolerad. 
Denna isolering ökade i takt med att vänner och familj slutade att hälsa på. Bristen på social 
samvaro från vänner, bekanta och personal i vården ökade upplevelsen av börda och innebar 
en låg självkänsla.  
 
Det fanns skillnader i upplevd börda och självkänsla mellan vuxna barn och partners, vilket 
beskrivs i studien av Chappell, Dujela och Smith (2015). De vuxna barnen upplevde en större 
börda och bättre självkänsla än vad partners till personer med demens upplevde. Den lägre 
självkänslan som sågs hos partners jämfört med vuxna barn kunde ses på grund av den mer 
negativa upplevelsen av vårdandet som fanns hos fruar jämfört med döttrar. Ålder spelade 
även in, ju yngre närstående var desto mer påfrestande upplevdes bördan. Det fanns ett sam-
band mellan upplevelsen av börda och självkänsla inom alla grupper av närstående och en 
högre påfrestning och börda var likställt med lägre självkänsla. Antal timmar av given vård, 
tidigare relationer och ålder är faktorer som påverkar upplevelsen av börda och självkänsla. 
Conde-Sala, Garre-Olmo, Turró-Garriga, Vilalta-Franch och López-Pousa (2010) visar att 
upplevelsen av börda av att vårda en person med demens var större bland vuxna barn som 
vårdade sina föräldrar. Skillnader i upplevelsen av börda mellan vuxna barn och partners an-
sågs här inte vara associerad med ålder, fysisk hälsa eller kliniska faktorer hos personen med 
demens utan till skillnader i familjerelationer. Partnern ansåg att det var deras plikt och en del 
i äktenskapet att ta hand om sin partner med demens, det föll sig naturligt och skapade inte en 
så hög känsla av börda. Den upplevda bördan var störst bland de vuxna barn som bodde med 
sina föräldrar och störst känsla av skuld fanns bland de vuxna barn som inte bodde med sina 
föräldrar. En bidragande faktor var att de unga vuxna hade svårt att anpassa sig och hantera 
den nya situationen och det berodde inte på personen med demens beteende. O’Dwyer, 
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Moyle, Zimmer-Gembeck och De Leos (2016) visar på liknande resultat då de upptäckte att 
unga närstående var mer sårbara och utsatta i rollen att vårda. Beteendeförändringen hos den 
sjuke hade en stark påverkan på deras självkänsla. De kände en misstro till socialt stöd utifrån 
och litade inte på den hjälp de erbjöds från samhället. Upplevd ångest, hopplöshet och depres-
sivitet gjorde att de uttryckte en vilja av att avsluta sina liv. De äldre deltagarna i studien hade 
bättre förutsättningar då högre ålder, mer erfarenhet och livsgnista var en skyddande faktor 
mot suicidtankar.  
 

Studien av Abreu, Rodrigues, Sequeira, Pires och Sanhudo (2018) visade på psykiska svårig-
heter i olika dimensioner, bland annat kroppsliga symtom, tvångshandlingar och ångest. Detta 
tydde på en ökad risk för psykologisk och fysisk morbiditet och nedsatt kapacitet till att vårda 
personen med demens. Det visade även att närstående upplevde psykologisk stress när de vår-
dade sin förälder eller partner med demens. Högre grad av beroende och svårare demens 
ökade sannolikheten för värre psykiska svårigheter för de närstående.  
 
 

Upplevelse av förändrad relation 
Enligt Oyebode, Bradley och Allen (2013) upplevde närstående en utmaning i att acceptera 
personlighetsförändringen sjukdomen resulterade till. Den sjuke var inte längre samma per-
son, kvar fanns bara ett skal av personen som en gång varit. De kände inte längre igen perso-
nen vilket orsakade känslor av sorg och förlust. De kvaliteter och personlighetsdrag som fun-
nits var borta. Detsamma med relationen som en gång varit, vilket förändrade de närståendes 
roll. De närstående fick stå till svars för den sjukes beteende i sociala sammanhang vilket på-
verkade deras egna sociala liv. Det fick själva stå tillbaka och göra uppoffringar för att göra 
den sjukes vardag mer stimulerande och betydelsefull. De närståendes roll var förändrad, de 
hade förvandlats från en livspartner till en vårdare. Lethin et al. (2016) beskriver hur en de-
mensdiagnos påverkade övergången från att vara närstående till att vårda. De närstående fick 
plötsligt att träda in i en ny roll, från närstående till vårdare utan tillräcklig förberedelse. De 
fick en ny livssituation och roll i relationen. Conde-Sala et al. (2010) beskriver vuxna barns 
svårigheter att acceptera sin roll som närstående till en person med demens. Att vårda sin för-
älder innebar en stor omställning i de vuxna barnens livsstil och gjorde det svårt att kombi-
nera vårdande med andra familjeaktiviteter, egna barn och arbete. Rollerna hade kastats om 
och de hade ändrats från att bara vara vuxna barn till att vara sina föräldrars vårdare. 

Tatangelo, McCabe, Macleod & Konis (2018) menar att svårigheter inom familjerelationen 
har sitt ursprung i att behöva förhandla med syskon om vem som ska ta hand om personen 
med demens. Detta medförde stress och ett motstånd i att samarbeta inom familjen. Bristande 
kommunikation och avståndstagande från de andra familjemedlemmarna skapade konflikter 
inom familjen. Chappell, Dujela och Smith (2015) beskriver att ju fler timmar vårdande de 
närstående utförde desto mer distanserad blev relationen mellan de närstående och personen 
med demens. Skillnader fanns mellan vuxna barn och partners, de som var gifta såg den för-
ändrade rollen som en del i deras äktenskapliga plikt och upplevde istället vårdandet som en 
normal del i förhållandet. I studien av Conde-Sala et al. (2010) beskrivs att närstående som 
var partners och levde med en demenssjuk person ansåg det vara en del i äktenskapet att ta 
hand om sin sjuka partner. De upplevde därför inte situationen som svår. Att vårda sin föräl-
der innebar en stor omställning för vuxna barn, vilket ledde till att relationen förändrades.   
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I studien av Shim, Barroso och Davis (2012) beskrivs många positiva och tillfredsställande 
delar av att vårda sin partner med demens, exempelvis att sätta sin sjuka partner först och att 
se till att ens partner har det bra och känner sig tillfreds. Samtidigt beskrivs en stor sorg av 
den förlorade relationen som kan upplevas efter att en partner insjuknar i demens. Upplevel-
sen av den nuvarande relationen berodde ofta på hur relationen sett ut innan sjukdomen. Även 
Chappell, Dujela och Smith (2015) menar att relationen mellan den närstående och personen 
med demens innan vårdandet och sjukdomen började spelar en stor roll. Shim, Barroso och 
Davis (2012) beskrev vidare att en relation som varit kantad av negativa aspekter så som 
misstro och övergrepp förblev negativ efter sjukdomens början. Relationer med många posi-
tiva aspekter såsom kärlek och respekt kunde ofta leda till en mer positiv relation efter sjuk-
domens början. Många närstående upplevde tillfredsställelse av att vårda sin partner med de-
mens trots att deras förhållande gått förlorat. Dock kunde dessa positiva känslor inte alltid 
leda till en bra relation eller en positiv upplevelse av att vara närstående. Framgångsfaktorer 
som kunde ses var att de närstående kunde sätta partnern med demens behov framför sina 
egna, var tacksamma för den relation som varit och den som fanns kvar. Vilket gjorde att de 
närstående kunde vara uppmärksamma för partnern med demens värdighet och självbevarelse 
och kunde behålla en god relation. Den känslomässiga kontakten mellan paren var det som 
sågs som nyckeln till framgång (Shim, Barroso & Davis 2012). Shim, Barroso, Gilliss och 
Davis (2013) framför att relationen var viktig för de närstående och att de ville göra det som 
var bäst och det som hade varit meningsfullt tidigare för personen med demens. Den föränd-
rade relationen sågs här ur ett positivt perspektiv och de närstående såg en chans att ge till-
baka till sin partner med demens och önskade omfamna förändringen i livet och relationen. 
Andrèn och Elmståhl (2008) kunde se att närstående med bra självkänsla och god hälsa hade 
bäst förutsättning för att ta hand om sin partner med demens. De hade bättre strategier för att 
hantera vardagen på ett tillfredsställande sätt vilket bidrog till mindre belastning på de närstå-
ende.  

 

Behov av att finna mening 
Upplevelsen av att finna mening i att vårda sin sjuka partner hade sitt ursprung i vårdandet 
eller partnern. Att finna mening kunde upplevas genom att vårda sin sjuka partner i hemmet 
istället för att låta partnern bo på ett demensboende. Att som närstående kunna göra saker som 
upplevdes bra och meningsfulla för den sjuka partnern samt att se vårdandet ur ett positivt 
perspektiv, kunde leda till att de närstående kunde finna mening i att vårda sin sjuka partner. 
Att finna mening i att vårda någon kan skänka de närstående tillfredsställelse och en känsla av 
tacksamhet. De närstående kunde finna mening genom att sätta en annan persons behov före 
sina egna och se situationen som en chans till personlig utveckling. Att finna mening genom 
att vårda en sjuk partner kunde relateras till att växa som människa (Shim et al. 2013).  
 
Studien av Shim, Barroso och Davis (2012) visar att närstående fann mening i att ge tillbaka 
till sin partner, vilket blev mest framträdande hos de närstående som antar en positiv inställ-
ning. För dessa närstående handlade mening om att acceptera de förändringar som sker. I för-
hållandet, i vårdsituationen och de närståendes personliga förändring. Denna acceptans hand-
lade om att vårda glädjen framför att sörja de förluster som upplevdes. Om de närstående 
kunde visa kärlek, empati, medkänsla, förståelse och acceptans för de många förändringar 
som vårdandet medför och vad vårdandet kunde tillföra till deras liv, kunde de finna mening. 
De närstående som kunde acceptera situationen och den nya relationen samtidigt som de vi-
sade empati och medkänsla för sin partner med demens kunde finna mening i att vårda (Shim, 
Barroso & Davis (2012). 
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Upplevelse av att vaka 
Många närstående accepterade verkligheten som den såg ut och valde frivilligt att vårda sin 
partner trots vetskapen att framtiden kunde bli problematiskt och svår. Det var något som de 
närstående ville göra och något som sågs som ett eget val och inte en skyldighet. De valde att 
stå kvar. Valet att vårda sin partner med demens sågs som ett sätt att ge tillbaka, att återgälda 
det stöd och den kärlek den närstående fått under åren tillsammans. Detta sågs som ett första 
steg till att anta ett positivt förhållningssätt till sin situation som närstående. I och med detta 
blev det tydligt att närstående kunde välja hur de såg på sin situation. De närstående upplevde 
att de inte hade kontroll över sin sjuke partners demens och studien visar att fokus borde ligga 
på saker som den närstående kan ha kontroll över. Att som närstående acceptera situationen 
och stå kvar, genom att se bortom det som gått förlorat kunde den närstående anta ett positivt 
förhållningssätt och se det fina och glädjen i att vårda sin partner med demens (Shim et al. 
2013). 

Shim, Barroso och Davis (2012) hävdar att vissa närstående upplevde att valet att vårda inte 
var frivilligt. De menar vidare att vissa närstående såg det som ett uppdrag att vårda sin part-
ner med demens och upplevde en tillfredsställelse när de utförde sin “uppgift”. De hade svå-
righeter att finna mening och upplevde svårigheter i att ta in hur deras partner var förändrad 
och inte kunde återgälda dem på samma sätt som förut. De närstående försökte se sin sjuka 
partners behov och försökte förstå dennes beteende men fann de svårt då de inte kunde accep-
tera situationen. Osäkerhet präglade deras vårdande och de kände sig överväldigade och käm-
pade för att ta sig igenom dagen. De kände sig utom kontroll och kunde inte styra över situat-
ionen (Shim, Barroso & Davis, 2012). Många upplevde sig fångna i sin vårdande roll. De 
upplevde en känsla av plikt inför att vårda eftersom de var närstående och inte hade något val. 
Detta skapade konflikter och frustration inom familjen vilket också påverkade personen med 
demens negativt (Tatangelo, McCabe, Macleod, & Konis 2018). 

 

Behov av stöd 
När en person drabbades av demens var det viktigt att de närstående tidigt fick stöd från vår-
den. När stödet från vården uteblev upplevde de närstående känslor av ensamhet och kände 
sig utlämnade. Känslan av besvikelse gentemot vården blev stor då de själva tvingades för-
söka förstå hur vårdsystemet fungerade. Att behöva kämpa för att få vård blev en stor an-
strängning. Bristande samarbete och motstånd från vården pressade de närstående hårt. Brist-
fällig information och stöd från vården resulterade i en känsla av ensamhet och isolering. De 
gånger de närstående var tvungna att lämna hemmet kände de en stor oro över att lämna per-
sonen med demens ensam. En känsla av otillräcklighet och att inte finnas till hands, gjorde att 
de ofta tog hjälp av grannar eller andra familjemedlemmar för att vaka över personen med 
demens när de själva var borta (Lethin et al. 2016).  
 
Andrèn och Elmståhl (2008) fann i sin studie att förhållandet mellan börda och upplevd hälsa 
hos de närstående påverkas av deras egna strategier. Närstående som upplevde en hög känsla 
av sammanhang hade bra strategier som stärkte deras egen hälsa vilket genererade mindre 
stress. Bra stöd från vänner och bekanta gjorde att de närstående upplevde sig mindre stres-
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sade. Genom stöd från vården fick de närstående verktyg för att lättare hantera sin situation 
och få balans i livet. Detta påvisas även av Czekanski (2017), närstående som besökte stöd-
grupper upplevde att det var till stor hjälp och såg det som en investering i deras egen hälsa. 
Även Shim et al. (2013) framhåller att aktivt söka resurser och stöd hjälpte de närstående att 
uppleva styrka och att fortsätta vårda personen med demens. Exempel på sådana resurser 
kunde vara att medverka i studier eller stödgrupper. Att dela positiva berättelser om vårdandet 
kunde ge inspiration, hopp och hjälp till närstående som upplevde svårigheter. Detta kunde ge 
närstående en chans att se vårdandet som en positiv upplevelse. Det kunde även handla om att 
läsa om och skaffa sig kunskap om demenssjukdomen. På detta sätt kunde de närstående tyd-
ligare se vad de kunde förvänta sig av framtiden. Att underhålla sina egna intressen och gläd-
jeämnen, och att uppleva stöd från vänner och familj var viktigt. Detta kunde leda till att de 
närstående upplevde en balans i tillvaron. Allra viktigast var dock stödet och trösten de när-
stående fick från sin partner med demens. Detta kunde ske sällan och ofta spontant och sågs 
som glimtar av de som en gång varit, vilket värdesattes högt av de närstående (Shim et al. 
2013).  
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion  
Den metod som valdes var en litteraturöversikt där redan befintliga studier som svarade an till 
syftet granskades och sammanställdes. Fribergs modell (2017, ss. 141-142) valdes då den 
kändes tydlig och enkel att förstå. Författarna anser att en god förståelse för metoden kan leda 
till en högre kvalitet av studien. En alternativ metod skulle kunna vara en kvalitativ fenome-
nologisk studie med livsvärldsintervjuer, där vi intervjuat närstående till personer med de-
mens. Detta hade givit en djupare insikt i de närståendes unika situation och liv. Både kvalita-
tiva och kvantitativa studier har inkluderats i denna studie då båda typer av resultat kunde 
svara an till vårt syfte. Ett bredare resultat kan fås vid kombinering av dessa metoder. Förför-
ståelse och intresse har funnits i ämnet, vilket har kunnat påverka resultatet. Författarna har 
under VFU och privat mött personer med demens och dess närstående. Vår upplevelse var att 
närståendes situation ofta var komplex och stundtals betungande, samtidigt som kärlek och 
respekt för personen med demens kunde ses. Den vårdande rollen sågs som tillfredsställande 
och givande. Detta är något vi varit medvetna om och har försökt åsidosätta. Vi har medve-
tandegjort vår förförståelse och diskuterat detta för att nå ett professionellt och forskningse-
tiskt förhållningssätt.  
 
Författarna har inte träffat de närstående själva, de primära informanterna och förstahandskäl-
lorna. Vårt resultat är byggt på andra forskares resultat, baserat på framförallt intervjuer och 
enkäter. Detta kan påverka vårt resultats kvalitet negativt, då det bygger på andra författares 
tolkningar och resultat. Fyra av de artiklar som slutligen valts har sökts med ordet burden i 
olika variationer, vilket är ett ord med negativ innebörd. Det kan diskuteras om det är riktigt 
att söka artiklar med detta ord. Vilket kan ses som att vår förförståelse säger oss att det är en 
börda att vara närstående redan innan vi påbörjat vår studie. Detta diskuterades mellan förfat-
tarna och vi beslutade tillslut att inkludera detta ord och dess sökningar då vi fann många in-
tressanta artiklar i dessa sökningar. Artiklarna innehöll mycket väsentlig och positiv informat-
ion om närståendes upplevelse. Artiklar på engelska har inkluderats för att ge ett större urval, 
då det fanns fler artiklar publicerade på engelska. Artiklar på svenska har inte inkludera, men 
många av författarna till artiklarna är från Sverige. Att skriva sin artikel på engelska ser vi 
som en styrka då den kan publiceras globalt och nå ut till fler. Att välja artiklar på de språk 
man behärskar är en styrka då det är lättare skapa en förståelse för artiklarna vilket underlättar 
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arbetet. Mycket värdefull fakta kan dock gå förlorad då det med stor sannolikhet kan finns 
mycket relevant och intressant forskning på andra språk. Artiklarna vi valt kommer från 
Europa, Nordamerika och Australien. Författarna önskade inkludera artiklar där den rådande 
vårdkulturen i landet är närliggande vårdkulturen i Sverige. Detta kan vara en styrka, då vårt 
resultat kan vara överförbart till svenska förhållanden. Det kan även vara en svaghet då Sve-
rige är ett land som blir allt mer mångkulturellt, därför kan flera olika vårdkulturer och kul-
turer behöva inkluderas i framtida forskning som belyser närståendes upplevelser. I denna 
litteraturöversikt belyses både vuxna partners och vuxna barns upplevelser, vilket är ett med-
vetet val. I dessa grupper finns både likheter och skillnader som vi anser viktiga att lyfta. Ex-
empelvis skillnader i roller samt äktenskapets och partnerskapets betydelse. 
 
Artiklarna är från senast 2008, även nyare forskning som var relevant för och besvarade litte-
raturöversiktens syfte hade varit önskvärd. Något vi upptäckt var att många av våra artiklar 
refererar till tidigare forskning som studerar närståendes upplevelse, vi upplevde att det i nu-
läget görs sparsamt med forskning i ämnet. De nyare artiklarna är mer specifika till enskilda 
fenomen eller specifika patientgrupper inom demenssjukdomen och har en smalare inriktning. 
Här diskuterades om äldre artiklar skulle sökas i ett försök att hitta artiklar som svarade bättre 
an till syftet eller att välja nyare artiklar. Valet blev det senare. Det är en styrka att ha nya 
artiklar, men det kan ses som en svaghet då äldre artiklar hade kunnat svara an till syftet på ett 
mer tillfredsställande sätt.  
 
Valet att fokusera på de närstående föll sig naturligt, då demens inte bara förändrar livet för 
den som drabbas av sjukdomen, utan förändrar även livet för den närstående (Svenskt de-
menscentrum 2017). Det hade också varit mycket intressant att studera demenssjukas upple-
velser av sjukdomen och sin situation, något som kan vara mycket komplicerat. Detta på 
grund av att sjukdomen är komplex och mångfacetterad, vilket försvårar studier av personer 
med demens främst ur ett etiskt perspektiv.  
 

Resultatdiskussion  
Litteraturöversiktens resultat påvisade närståendes upplevelse i fem olika teman. Upplevelse 
av sårbarhet, Upplevelse av förändrad relation, Behov av att finna mening, Upplevelse av att 
vaka och Behov av stöd. Resultatdiskussionen redovisas här under respektive tema för att ge 
tydlighet och struktur för diskussionens innehåll. 
 

Upplevelse av sårbarhet 
Litteraturöversikten resultat för detta tema visade att de närstående upplevde flera svårigheter 
i att vårda personen med demens. De mest tydliga begreppen var börda samt ensamhet och 
isolering. Dessa begrepp har ett nära samspel i de närståendes upplevelse av att leva med en 
person med demens. Lethin et al. (2016) beskriver upplevelsen av ensamhet och isolering. En 
känsla som tilltog desto längre den närstående vårdade personen med demens och som relate-
rades till att vänner och familj allt mer sällan kom på besök. Ensamheten sågs även som en 
produkt av bristen på social samvaro från vårdpersonal, vänner och familj. Enligt Jacobsen 
(2000, ss. 32-33) är vi i svåra stunder ensamma. På samma sätt är både närstående och perso-
nen med demens ensamma i svåra stunder. Detta är ett faktum som människan måste förhålla 
sig till. Jacobsen (2000, s. 144) beskriver vidare att vara ensam är att vara överlämnad åt sig 
själv och sitt eget öde, här kan människan känna en känsla av att vilja vara med andra männi-
skor. Ensamhet ses som något negativt, en känsla av att personen är ensam, sviken och över-
given mot sin vilja. Det som beskrivs i resultatet kan också ses som en isolering, att de närstå-
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ende är ensamma i en social bemärkelse. Isolering kan vara både frivillig och ofrivillig, bero-
ende på vad personen i fråga önskar (Jacobsen 2000, ss. 143-144).  
 
Börda är det andra tongivande begreppet i resultatet. Här sågs stora variationer mellan olika 
grupper, såsom partners och vuxna barn. Genomgående i detta tema var att vuxna barn upp-
levde en stor börda och utsatthet. Chappell, Dujela och Smith (2015) beskriver bland annat att 
de vuxna barnen upplevde en större börda än partners, men de besatt dock en högre själv-
känsla än partners. Vidare var upplevelsen av börda störst bland vuxna barn som bodde med 
sina föräldrar. O’Dwyer et al. (2016) beskrev unga närstående som extra utsatta och visade på 
känslor av ångest och hopplöshet. Partners beskrev känslor av plikt och såg det som en del i 
äktenskapet att ta hand om sin partner med demens, det föll sig naturligt och skapade inte en 
så hög känsla av börda (Conde-Sala et al. 2010). Farina et al. (2017) visar fynd som tyder på 
motsatsen. Här beskrivs partners till personer med demens som mer utsatta och med en upp-
levelse av sämre livskvalitet, jämfört med vuxna barn. I sin avhandling beskriver Söderlund 
(2004) liknande fenomen, de närståendes tillvaro präglas av en bundenhet och ett stort ansvar 
gentemot personen med demens. En börda som var psykisk, men även fysisk. Det beskrivs 
även en ensamhet, för personen med demens likväl som de närstående. På samma sätt som 
Jacobsen (2000, ss. 143-144), beskriver Söderlund en ensamhet som inte är självvald, utan 
övergivenhetens ensamhet. Som litteraturöversiktens resultat visar, visar även Söderlund 
(2004) på vänner och familj som drar sig undan, en umgängeskrets som blir allt mindre. Hon 
beskriver vidare den kamp som de närstående måste föra för att inkludera personen med de-
mens i det liv som pågår. Vilket kan ses som ett försök att få personen med demens tillbaka 
till den verklighet den närstående befinner sig i.  
 
Börda kan ses som en form av lidande. Arman et al. (2015) beskriver att lidande kan ses som 
en naturlig och oundviklig del av livet och av att vara människa. Arman (2015, s.38) menar 
även att lidande och hälsa är grundläggande delar i livet och de förutsätter varandra. De ena 
måste finnas för att de andra ska kunna existera. Hon menar att lidande inte är något som 
måste tas bort till varje pris, men det kan lindras genom stöd från andra. Rantala, Ekwall och 
Forsberg (2016) beskriver att närstående har en stark önskan att bli avlastade de vårdande 
ansvar de besitter och att samtidigt inte bli övergiva. En del i att bli avlastad är att bli lyssnad 
till och förstådd. Ett behov av gemenskap blir tydligt här, genom gemenskap med andra män-
niskor kan lidande, ensamhet och isolering avhjälpas. Jacobsen (2000, s.150) beskriver att 
människor i realiteten ingår i olika gemenskaper hur ensamma de än känner sig, att ingen 
människa är en ö. Söderlund (2004) beskriver vikten av gemenskap för både de närstående 
och personen med demens. Gemenskap med andra kan skänka en känsla av glädje och trygg-
het, vilket kan leda till en mer harmonisk existens för de närstående.  
 
 

Upplevelse av förändrad relation 
Resultatet visar att närstående upplevde sin relation och roll som förändrad. Rollen var för-
ändrad i det avseendet att de närstående trädde in i en ny roll som de inte kände sig förberedda 
inför. De närstående gick från att vara partner eller vuxna barn till att bli en vårdare. Detta 
upplevdes som något negativt och något de närstående sörjde. Närstående upplevde svårighet-
er med den förändring personen med demens genomgick. Det som en gång varit, var försvun-
net och med detta kom känslor av sorg och förlust. Meleis (2009, ss. 572-573) menar att en 
transition kan vara ansträngande och stressande och kan påverka individen på många olika 
sätt, beroende på om personen ser situationen ur en positiv eller negativ synvinkel. Otillräck-
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lighet inför den nya rollen kan infinna sig om individen har orealistiska förväntningar på olika 
innebörder, attityder, värderingar och förmågor som den nya rollen genererar. Vilket kan leda 
till en hög nivå av stress som kan komma till uttryck som ångest, depression, frustration, ilska 
mot sig själv och andra. Om en individ väljer att inta en ny roll och kan förbereda sig inför 
den, kan det innebära mindre stress för individen (Meleis 2009, ss. 572-573). Liknande reso-
nemang går att finnas hos Andrèn och Elmståhl (2008). De närstående som var vid god hälsa 
och med en stark självkänsla resulterade i positiva effekter på relationen och på förändringen 
som sker. De hade bättre strategier vilket främjade relationen och skapade bättre förutsätt-
ningarna i vårdandet av personer med demens. Benzein (2017, ss. 320-321) menar att närstå-
endes hopp skildras genom en rörelse från nuet till en positiv framtid. Genom en tro på en 
förbättring härdar man ut den svåra situationen. Att som närstående uppleva hopp resulterar i 
kontroll och minskad osäkerhet och oro vilket underlättar för att kunna hantera sin livssituat-
ion. En god psykosocial och fysisk hälsa är det som starkast påverkar närståendes upplevelse 
av hopp (Benzein 2017, ss. 320-321).  
 
Inom vårdvetenskapen lyfts det att relationen människor emellan utformas på olika sätt och 
kan innehålla vad som helst. Det grundläggande är att den bygger på en sannhet och trovär-
dighet. Förbindelsen mellan människor kan också många gånger utformas till något tomt och 
meningslöst givande av konkreta föremål eller tjänster utan väsentligt innehåll. Det verkliga 
innehållet finns i själva relationen i varandet mellan människa och människa. Det är när män-
niskan utvecklas och växer i sin tro som relationer stärks till medmänniskan, den andra (Er-
iksson 2018, s. 275). Chung, Ellis-Hill och Coleman (2017) menar att motivationen hos de 
närstående att vårda den demenssjuka bottnar i en kärlek, passion, ömsesidighet samt positiva 
erfarenheter mellan de förflutna och nutid. Vårdvetenskapens resonemang kring relationen 
stämmer på många sätt bra överens med litteraturöversiktens resultat. En tidigare stark relat-
ion till varandra kan göra det lättare att vårda personen med demens. Känner de närstående 
mening med sitt vårdande får de en starkare tro på sig själva och växer som människor som i 
sin tur stärker de relationer de befinner sig i. Vårt resultat visar att det är en stor omställning 
för närstående att bli vårdare. Det ställer stora krav på den närstående med många anpass-
ningar och kan innebära en förändrad roll i relationen. Anpassningarna och förändringarna i 
relationen är en ständigt pågående process i samband med att demenssjukdomen progredierar.  
 
 

Behov av att finna mening 
Resultatet visade att närstående kunde uppleva att de fann mening av att vårda personen med 
demens. Genom handlingar som upplevdes goda och meningsfulla för personen med demens 
kunde de närstående känna tacksamhet och tillfredsställelse. Att kunna sätta en annan män-
niskas behov före sina egna resulterade i en upplevelse av att växa som människa. Även Fa-
rina et al. (2017) visar att finna mening i att vårda kan leda till ökad livskvalitet. Ekebergh 
(2015, s. 36, ss. 70-71) menar att söka efter mening är naturligt för människan och hon har en 
längtan efter sammanhang. Denna längtan är nära kopplad till den naturliga hållning vi har till 
livet samt till vår egen och andras existens (Ekebergh 2015, s. 36, ss. 70-71). Arman beskriver 
att existensen innefattar olika frågor, såsom hur jag som människa har möjlighet till att leva 
(2015, s. 84). Jacobsen (2000, ss. 32-33) menar att alla människor står inför att skapa mening 
utav något som är till synes meningslöst. Han beskriver de grunddrag som finns hos männi-
skan, att söka efter mening. Vidare beskriver Jacobsen (2000, s. 32) att människan ser möns-
ter och ett syfte med sina handlingar och åtaganden när hon känner mening. Ekebergh (2015, 
s.36, ss. 70-71) beskriver ett meningsfullt sammanhang där människan kan samla kraft och 
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må bra, utan ett meningsfullt sammanhang kan vi varken uppleva hälsa eller välbefinnande. 
Hon beskriver vidare att det som är meningsfullt för varje människa är subjektivt, alltså indi-
viduellt för varje enskild människa.  
 
Genom att finna mening och sammanhang i att vårda en person med demens, har du accepte-
rat ett av de fyra grundvillkoren. Du har skapat mening i något som tett sig meningslöst. Vil-
ket ger dig bättre förutsättningar att ta dig an de utmaningar varje människa möter i livet. Att 
möta lidande är en del av att vara människa och att existera, att genomgå lidande i livet är att 
leva autentiskt (Arman et al. 2015). Att som närstående känna sammanhang och mening i att 
vårda en person med demens är subjektivt. Närstående som upplever detta vårdande samman-
hang som meningsfullt och ser ett syfte med det kan samla kraft i detta, i vetskapen av att hon 
gör något gott. Hon kan uppleva hälsa och känna välbefinnande och växa som människa. Vil-
ket kan leda till ett mer meningsfullt sammanhang för personen med demens. Vårt resultat 
visade att en positiv inställning var en strategi som de närstående använde sig av. Shim, Bar-
roso & Davis (2012) beskriver att de närstående som antar en positiv inställning kunde finna 
mening i att ge tillbaka till sin partner. Shim et al. (2013) menar att en positiv inställning till-
sammans med att göra saker som upplevdes bra och meningsfulla för personen med demens 
kunde leda till att de närstående fann mening i att vårda personen med demens. En människa 
som har en positiv syn och en tro på livet har något bättre förutsättningar att nå långsiktiga 
mål, är friskare och lever ett mer meningsfullt liv (Rosengren (2017, s. 311).  
  

Upplevelse av att vaka 
Resultatet visade på två olika synsätt av att vaka. En del av resultatet visade på närstående 
som upplevde att de ofrivilligt befann sig i situationen att vaka. De upplevde det svårt att ac-
ceptera situationen och de präglades av en känsla av osäkerhet och upplevde ingen kontroll 
över sin situation. Känslor av plikt och en upplevelse av att vara fången i situationen kunde 
ses.  
 
Vårdandet anses vara en kärlekshandling, där vårdades innersta kärna är att hjälpa en männi-
ska att vara en hel människa. Att se de mänskliga livet som en helhet och att det berör hela 
människans existens (Söderlund 2017, ss. 296-297). Detta stämmer väl överens med Fridh 
och Bergboms (2006) definition av att vaka. Exempel på detta är att vara uppmärksam och 
lyhörd, att värna och skydda samt att vakta och ta hand om en person som är sjuk. Den som 
blir vakad över är en person som är älskad och som inte kan ta hand om sig själv (Fridh & 
Bergbom 2006). Vilket står i enlighet med den andra delen i resultatet, som visade på närstå-
ende som såg den vakande rollen som något naturligt och upplevde det som ett eget val. Det 
sågs som ett sätt att ge tillbaka och återgälda kärlek, de närstående valde att stå kvar vid per-
sonen med demens. Karlsson (2017, ss. 342-345) beskriver begreppet ”bry sig om”, vilket kan 
ses som en del av att vaka. Att bry sig om någon är ett personligt engagemang där man bryr 
sig om den andres hälsa och vill skydda dem mot skada. Begreppet ”bry sig om” innefattar en 
mängd betydelser. Att visa omtanke, ta hänsyn till, bekymra sig om, vara omsorgsfull och att 
oroa sig för, är några av innebörderna i begreppet. En vårdande relation hör samman med 
”bry sig om” då man har något gemensamt med den som man vårdar. Att ”bry sig om” berör 
hela människan genom ett andligt förhållningssätt och medlidande. Detta kan ses som en ut-
gångspunkt i att vaka. Att se vakande som ett engagemang och en handling som görs utav 
kärlek till sin medmänniska (Karlsson 2017, ss. 342-345).  
 
Jacobsen (2000, ss. 32-33) menar att människan är fri att bestämma över sitt liv. På samma 
sätt måste den finnas en valfrihet i att vaka. Den som vill vaka och känner att de behärskar det 
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måste få göra det. Samtidigt bör det finnas möjlighet för de närstående som inte vill vaka att 
avstå. Vårdens ansvar kan vara att kunna bemöta detta och se till att skapa andra lösningar för 
personerna med demens som drabbas av detta. Ytterligare kan det diskuteras vad detta skulle 
göra för vakandet. Upplevs det på samma sätt att bli vakad över av vårdpersonal som av en 
närstående? Fridh och Bergbom (2006) förklarar att relationen mellan den som vakar och blir 
vakad över är viktig. Personen som blir vakad över är älskad, en person som behöver hjälp 
och trygghet. Kan den medmänskliga kärlek en sjuksköterska känner för sin patient likställas 
med den kärlek som en närstående känner? Och kan den trygghet sjuksköterskan försöker 
ingiva skänka samma trygghet som en närstående kan? 
 

Behov av stöd 
Bristen av stöd från vården är någon som de närstående upplever frustrerande, vilket framgår 
tydligt i artikeln av Lethin et al. (2016). Farina et al. (2017) beskriver att närstående ofta an-
såg att de inte fick tillräckligt stöd och att det stöd de fick inte svarade till deras förväntningar. 
Vilket resulterade i en önskan om mer stöd. För att underlätta för de närstående betonar 
Conde-Sala et al. (2010) vikten av att utbildning och känslomässigt stöd behöver skräddarsys 
för den specifika vårdaren. Partnern eller den närstående behöver erbjudas utökat stöd i hem-
met och gruppbaserade tjänster för att kunna lösa olika brister. Abreu et al. (2018) poängterar 
vikten av stöd från den formella vården för att underlätta för de närstående. Detta är något 
som Day et al. (2018) har studerat, de ansåg att det är viktigt att erbjuda utbildning och stöd 
till de närstående. Detta gav en större säkerhet och kunskap bland de närstående som också 
gjorde att de upplevde en bättre livskvalité. I ett vårdvetenskapligt perspektiv har de närståen-
des närvaro en betydande roll. De kan ge den demens drabbade harmoni, trygghet, säkerhet 
och ett inre lugn (Ylikangas 2017, s. 273). Vårt resultat visar på att det kan det vara en stor 
påfrestning för närstående att vårda en person med demens. Sjuksköterskans arbete att stötta 
närstående blir viktigt då många närstående upplever att det stödet brister. Resultatet indikerar 
att vården måste bli bättre på att se de närståendes behov för att tidigt kunna ge rätt och ade-
kvat stöttning. Enligt International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor är 
sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden att lindra lidande, främja och återställa hälsa 
samt förebygga sjukdom. Det innebär bland annat att hen delar ansvar med samhället i att 
påbörja och främja insatser som gynnar allmänhetens hälsa och behov (Svensk sjuksköterske-
förening 2017). 
 

Hållbar samhällsutveckling 
För att en hållbar utveckling ska vara möjlig krävs det att befolkningen upplever hälsa. Detta 
innefattar patienter såväl som närstående. Då fler och fler drabbas av demens, kommer antalet 
närstående som vårdar en person med demens att öka. I och med detta behövs mer forskning 
på ämnet. Genom ytterligare forskning kan detta ökande antal av människor mötas med rätt 
kompetens och kunskap. Genom denna litteraturöversikt kan närståendes situation belysas 
och en hållbar utveckling blir möjlig. I enlighet med Caceres et al. (2016) kan detta i förläng-
ningen leda till en mer hållbar vardagssituation för de närstående. Exempelvis kan olika inter-
ventionsprogram och strategier arbetas fram. Det kan även leda till ökade stödinsatser och 
hjälpmedel i hemmet, stödgrupper för de närstående och daglig verksamhet för personer med 
demens. Denna litteraturöversikt kan även leda till en utökad kunskap bland vårdpersonal. 
Översikten kan även fungera som ett stöd för närstående, då de finner en samhörighet med 
andra personer i liknande situation. Detta är några av de samhällsekonomiska vinster som kan 
göras.  
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SLUTSATSER 
Att vara närstående till en person med demens kan upplevas som påfrestande i många situat-
ioner. Närstående kan ofta uppleva en ensamhet och isolering i samband med att personen 
med demens insjuknar. En upplevelse av börda och lidande är tydligt och påverkar de närstå-
ende negativt. Vidare framkom att närstående kunde uppleva sin relation som förändrad, 
gentemot personen med demens men även till andra närstående exempelvis partners eller 
vuxna barn. Närstående upplevde också att deras roll var förändrad, då de tvingades gå från 
att vara partner eller vuxna barn till att bli vårdare. En sorg över förlusten av det som en gång 
varit blev tydlig. Resultatet visar på att närstående kunde finna mening i att vårda personen 
med demens, att se situationen ur ett positivt perspektiv var hjälpsamt. Att vaka över personen 
med demens kunde ses ur två synvinklar. Att känna ett tvång i att vårda och att vilja stå kvar 
vid personen med demens. Slutligen framkom närståendes avsaknad av stöd och kommunikat-
ion och vikten av egna strategier. Slutligen vill författarna framföra att närståendes upplevelse 
av att leva med en person med demens är ett komplext fenomen som påverkas av många fak-
torer. Det är inte lätt att ringa in och ytterligare forskning behöver bedrivas för att till fullo 
förstå de svårigheter närstående ställs inför.  
  

Kliniska Implikationer  
Denna litteraturöversikt kan tillämpas på det sättet att resultatet kan tillhandahålla information 
till både närstående och sjuksköterskor. Vilket kan bidra till ökad kunskap om närståendes 
situation och upplevelser. Resultatet kan leda till utveckling av olika strategier och förhåll-
ningssätt gentemot närstående till personer med demens. I framtiden ser vi det som önskvärt 
och betydelsefullt med forskning inom följande områden:  
 

• Studier som fokuserar på kvinnliga närstående. Vad anser kvinnor om sin situation 
och vad önskar de för stöd? Här kan även närståendes upplevelse i ett genusperspektiv 
belysas.  

• Studier där stödprogram utformas för närstående till personer med demens. Förslag på 
innehåll kan vara tidigt insatt stöd och utbildning i positivt förhållningssätt. Stödpro-
grammet kan sedan testas på en testgrupp parallellt med en kontrollgrupp som ej er-
håller samma stödprogram.  

• Studier som fokuserar på vuxna barn. Hur kan vården underlätta för vuxna barn som 
vårdar en förälder med demens och hur kan de stöttas i sina vardagliga liv?  
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NHP (nottingham 
health profile), CBS 
(caregiver burden 
scale) och SOC (sense 
of coherence). Vari-
ablerna undersöktes 
med Kolmogorov-
Smirnov-testet. 
Statistisk signifikans 
accepterades om p 
<0E05. 

En demenssjukdom har 
stor inverkan på närståen-
des välbefinnande när det 
gäller börda och upplevd 
hälsa. Närstående men en 
hög nivå egen hälsa och 
sammanhang upplevde 
vårdtyngden mindre stres-
sande. 
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Titel: 
Caregiver Well-Being: 
Intersections of Rela-
tionship and Gender. 
Författare: 
Chappell, N L., Car-
ren, D. & Smith, A. 
Tidskrift: 
Research on Aging; 
37(6): ss. 623-645.  
Årtal: 
2014 

Att undersöka sam-
bandet mellan kön 
och relation bland 
personer som vårdar 
en släkting med de-
mens i British Co-
lumbia, Kanada.  

Kvantitativ studie där 
flera olika enkäter 
användes för att samla 
in data.  
Informanterna rekry-
terades från en vård-
utvärdering som var 
en del av läkemedels-
forskning. Personerna 
rekryterades via re-
miss av läkare, egen-
remiss, sjuksköterska 
eller kontaktades via 
telefon av läkeme-
delsföretaget. Inklus-
ionskriterierna var att 
närstående skulle 
prata engelska, vara 
familjemedlemmar, 
utföra minst 3 tim-
mars vård per vecka, 
den sjuke skulle ta 
läkemedlet kolineste-
rashämmare och bo 
hemma. 873 makor, 
makar och vuxna barn 
intervjuades.  

Artikeln undersöker sam-
bandet mellan kön och 
relation samt vårdarnas 
börda och självkänsla. Att 
undersöka kön separat 
eller relation separat kan 
maskera skillnader, därför 
borde båda dessa aspekter 
undersökas. Stora skillna-
der kunde ses i de olika 
grupperna. Faktorer som 
kön, ålder, relation, in-
komst och utbildning spe-
lade en stor roll. Även 
upplevelsen av självkänsla 
korrelerade med dessa 
faktorer. Bördan av att 
vårda en närstående med 
demens är större bland 
vuxna barn som vårdar 
sina föräldrar, speciellt 
dem som bor med sina 
föräldrar. Det fanns en 
stark korrelation mellan 
börda och mental hälsa.  
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Titel: 
Differential features of 
burden between spouse 
and adult-child care-
givers of patients with 
Alzheimer’s disease: 
An exploratory com-
parative design. 
Författare: 
Conde-Sal, J L., Garre-
Olmo, J., Turro ́ -
Garriga, O., Vilalta-
Franch, J. & López - 
Pousa, S.  
Tidskrift: 
International Journal 
of Nursing Studies 
47(10): ss. 1262-1273. 
Årtal: 
2010 

Att identifiera och 
jämföra faktorer 
associerade med 
börda hos 
maka/make och 
vuxna barn. 

Spansk kvantitativ 
tvärsnittsstudie med 
intervjuer. Data sam-
lades in från 251 pati-
enter och deras vård-
givare, 112 ma-
kor/makar och 139 
vuxna barn. Kriterier 
var en klinisk diagnos 
av Alzheimers sjuk-
dom. Patienten skulle 
ha mellan 10-28 po-
äng på MMSE. För att 
bestämma effekten av 
variablerna på vård-
bördan utfördes en 
multivariabel linjär 
regressionsanalys. 
Data bearbetades och 
analyserades med 
hjälp av SPSS.  

Bördan av att vårda en 
närstående med demens är 
större bland vuxna barn 
som vårdar sina föräldrar, 
speciellt dem som bor 
med sina föräldrar. Det 
fanns en stark korrelation 
mellan börda och mental 
hälsa. Skillnaden i börda 
mellan maka/make och 
vuxna barn som vårdar 
var skillnaden i förhållan-
det. Att vårda sin förälder 
innebar en stor omställ-
ning för vuxna barn. Ut-
bildning och känslomäss-
igt stöd behöver utformas 
efter vårdarens behov och 
situation.  
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Titel: 
The experience of 
transitioning to a care-
giving role for a family 
member with alzhei-
mer's disease or related 
dementia.  
Författare: 
Czekanski, K. Tid-
skrift: 
AJN American Journal 
of Nursing, 117(9): ss. 
24-45.  
Årtal:  
2017 

Närståendes upple-
velse av att bli när-
ståendevårdare åt en 
familjemedlem med 
Alzheimer´s sjuk-
dom eller demens. 

En Amerikansk kvali-
tativ hermeneutisk 
fenomenologisk stu-
die. Studiedeltagarna 
drogs från forsk-
ningsdatabasen Pro-
ject ACT. Deltagarna 
skulle vara vårdare 
för en familjemedlem 
med demens. 8 kvin-
nor och 2 män deltog. 
Uppgifterna samlades 
in genom djupgående 
semistrukturerade 
intervjuer, tillsam-
mans med observat-
ionsanteckningar. 

Resultatet visar på föränd-
ring och utmaningar när-
stående möter i över-
gången till att bli vårdare 
åt sin familjemedlem. 
Behov av bättre kommu-
nikation och resurser kan 
ses. Detta för att kunna ta 
hand om sig själv men 
också för att kunna möta 
den nya osäkra framtiden. 

Titel: 
Family caregivers ex-
perience of formal care 
when caring for person 
with dementia through 
the process of the dis-
ease.  
Författare: 
Lethin, C., Rahm-
Hallberg, I., Karlsson, 
S. & Janlöv, A-C.  
Tidskrift: 
Scandinavian Journal 
of Caring Sciences, 
30(3): ss. 526-534. 
Årtal: 
2015 

Närståendes upple-
velse av den for-
mella vården under 
sjukdomsförloppet 
när de vårdar en 
närstående med de-
mens.  

En kvalitativt Svensk 
studie med fokus-
gruppsintervjuer med 
4 -7 deltagare i varje 
grupp. Datan analyse-
rades med hjälp av 
innehållsanalys. Kri-
tikerna för de närstå-
ende var att de skulle 
bo hemma med per-
sonen med demens 
eller besöka dem 
minst två gånger i 
månaden i deras hem. 
23 deltagare deltog, 
både makor/makar 
och vuxna barn.  

Resultaten visar att när-
stående kräver en bättre 
samverkan med vården för 
att få stöd anpassat till 
individens behov. De när-
stående upplevde att vår-
den inte svarade upp på 
deras behov och vilket 
ledde till ett ohälsosamt 
lidande i samband med 
sjukdomsprogression. De 
ansåg även att vården bör 
vara mer förebyggande för 
att kunna hjälpa och stötta 
de närstående tidigare i 
sjukdomsförloppet. 
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Titel: 
Suicidal ideation in 
family carers of people 
with dementia.  
Författare: 
O´Dwyer, S., Moyle, 
W., Zimmer-Gembeck, 
M. & De Leo, D.  
Tidskrift: 
Aging & Mental He-
alth, 20(2): ss. 222-
230. 
Årtal: 
2015 

Att vidare undersöka 
närståendes upple-
velse av suicidtankar 
samt identifiera möj-
liga riskfaktorer. 

Kvantitativ tvärsnitts-
studie från Australien. 
566 deltagare. 119 
män och 447 kvinnor. 
medelålder 62,93 år.  
Deltagarna rekrytera-
des genom ett be-
kvämlighetsurval. 
Inklusionskriterier var 
att de skulle läsa eng-
elska och vara den 
som vårdade personen 
med demens. Alla 
data matades in i 
SPSS Version 21. 
Alla analyser ansågs 
betydande vid p <.01 

Närstående till en person 
med demens kan ha 
självmordstankar. De-
pression är en riskfaktor 
medan stigande ålder och 
att ha en livsgnista är 
skyddande faktorer.  

Titel: 
Relatives’ Experiences 
of Frontal- Variant 
Frontotemporal De-
mentia  
Författare: 
Oyebode, J., Bradley, 
P. & Allen, J.  
Tidskrift: 
Qualitative Health 
Research, 23(2): ss. 
156-166. 
Årtal: 
2013 

Att utforska erfaren-
heter av att ha en 
närstående med 
frontallobsdemens, i 
syfte om att förbättra 
medvetenhet om de 
utmaningar det in-
nebär för de närstå-
ende. 

Kvalitativ fenomeno-
logisk studie från 
England. Semistruk-
turerade djupinter-
vjuer med 6 deltagare. 
Inklusionskriterier var 
att deltagarna var in-
volverade i vården av 
den demenssjuka. De 
bestod av 3 makar, 1 
maka, 1 dotter och 1 
bror. 

Det förändrade personlig-
hetsdraget hos den de-
menssjuke var en utma-
ning för de närstående. De 
upplevde en sorg och för-
lust i att förlora personen 
som en gång varit. De 
upplevde stora utmaningar 
socialt då de ofta fick för-
svara den sjukes beteende. 
Genom att stå upp för den 
drabbade. Genom accep-
tans, humor och kunskap 
om sjukdomen kunde de 
lättare hantera situationen 
och bli stärkta genom det.  
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Titel: 
A comparative qualita-
tive analysis of stories 
of spousal caregivers 
of people with demen-
tia: Negative, ambiva-
lent, and positive expe-
riences. 
Författare: 
Shim, B., Barroso, J. & 
Davis, L L.  
Tidskrift: 
International Journal 
of Nursing Studies 
49(2): ss. 220–229. 
Årtal: 
2011 

Att utforska hur 
upplevelserna skiljer 
sig mellan ma-
kor/makar som vår-
dar sin maka/make 
med demens. 

En amerikansk kvali-
tativ sekundäranalys 
av intervjuer. Urvalet 
som tillämpades var 
att maka/make till 
personer med Alz-
heimers sjukdom in-
kluderades, då de an-
togs ha svårast situat-
ion. 57 intervjuer från 
21 makor/makar som 
vårdade sin 
maka/make med Alz-
heimers sjukdom ana-
lyserades. Intervju-
data analyserades 
med hjälp av manifest 
och latent innehållsa-
nalys teknik. 

Studien resulterade i tre 
grupper av närstående, En 
negativt inställd grupp, en 
ambivalent inställd grupp 
och en positivt inställd 
grupp. Upplevelser av att 
vårda skiljde sig åt i de 
olika grupperna. Exem-
pelvis deras nuvarande 
eller tidigare relation, hur 
de kan acceptera de för-
ändringar som sker, om de 
kan fokusera på personen 
med demens behov och 
om de kan finna mening i 
att vårda sin familjemed-
lem med demens. De som 
beskrev positiva upplevel-
ser av att vårda en de-
menssjuk fokuserade på 
deras makas/makes behov 
och hur de kunde finna 
personlig mening i att 
vårda.  
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Titel: 
Finding meaning in 
caring for a spouse 
with dementia. 
Författare: 
Shim, B., Barroso, J., 
Gilliss, C L. & Davis, 
L L.  
Tidskrift: 
Applied Nursing Re-
search 26(3): ss. 121–
126. 
Årtal: 
2013 

Att utreda hur 
maka/make kunde 
finna mening i deras 
upplevelse av att 
vårda sin 
maka/make med 
demens. 

I denna studie har en 
deskriptiv kvalitativ 
ansats använts och 
datainsamling har 
skett genom semi-
strukturerade inter-
vjuer. Tematisk kvali-
tativ innehållsanalys 
har använts. Infor-
manterna rekryterades 
genom ett bekvämlig-
hetsurval på lands-
bygden i sydöstra 
USA.  
Deltagarna skulle 
vara närstående till 
sin make/maka med 
demens och utföra 
minst 3 timmar vård 
per dag och ha 1 års 
erfarenhet av att vårda 
sin närstående. Stu-
dien bestod av 11 
deltagare. 5 män och 
6 kvinnor. 

Resultatet visar på olika 
teman exempelvis; Att 
finna mening i att vårda, 
acceptera situationen, att 
välja en positiv attityd och 
att aktivt söka resurser. 
Att dela positiva historier 
med personer som kämpar 
i sin situation, kan inspi-
rera dem till att känna 
hopp och att finna mening 
i att vårda sin maka/make. 
De anhöriga i denna stu-
die menar att mening i att 
vårda kan skänka tillfreds-
ställelse, tacksamhet och 
kan leda till personlig 
utveckling. Detta påver-
kade vårdens kvalitet, 
vilket resulterade i att den 
närstående visade stor 
kärlek och empati för per-
sonen med demens. 
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Titel: 
I just can’t please them 
all and stay sane: 
Adult child caregivers’ 
experiences of family 
dynamics in care-
giving for a parent 
with dementia in Aus-
tralia. 
Författare:  
Tatangelo, G., 
McCabe, M., Macleod, 
A. & Konis, A. 
Tidskrift: 
Health & Social Care 
in the Community, 
26(3): ss. e370-e377. 
Årtal: 
2017  

Att undersöka hur 
familjedynamiken 
påverkas av unga 
vuxnas ångest i 
samband med att de 
tar hand om en när-
stående med de-
mens. 

Studie med kvalita-
tiva semistrukturerade 
intervjuer gjord i Au-
stralien. Studien an-
nonserades ut via ny-
hetsbrev från en vård-
givare. Deltagarna 
anmälde sitt intresse 
genom att kontakta 
forskarna. Antalet 
deltagare bestämdes 
av datamättnad. Alla 
deltagarna vårdade 
sin mor eller sin 
svärmor. 17 vuxna 
barn deltog, 14 kvin-
nor och två män.  

Det fanns specifika pro-
blem som kan ha orsakat 
ångest hos de unga vuxna 
när de vårdade sin närstå-
ende, samtidigt som de 
var tvungna att förhandla 
med sina syskon. Detta 
skapade splittringar och 
konflikter inom familjen  
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