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Sammanfattning    

 

Att leva med en demenssjukdom innebär för många en markant förändring när det gäller 

livet i stort. I takt med att livet förändras för den sjuke påverkas även de anhörigas 

livssituation. För det är just de anhöriga, vare sig de handlar om barn eller makar till den 

demenssjuke som oftast, vare sig de vill eller inte får ta på sig rollen som vårdare.  

Syftet med denna litteraturstudie är därför att beskriva anhörigas upplevelser av att 

vårda och leva med en demenssjuk familjemedlem. Sökningar i databasen Cinahl är 

gjorda, även sekundärsökningar i specifika tidskrifter inriktade på demens och åldrande 

har gjorts. Totalt inkluderades 12 artiklar. Översiktstabell enligt Axelsson (2008) 

användes för att sammanfatta litteraturen. Resultatet beskrivs med hjälp av tre teman 

och 10 subteman. De tre temana var: Anhörigvårdarens vardag, Anhörigvårdarens 

behov av stöd samt Anhörigvårdarens upplevelse av den förändrade relationen. I 

resultatet framgår att de anhöriga, i samband med demenssjukdomen, upplever en 

mängd svåra känslor, men även upplevelsen av att diagnosen kan medföra något 

positivt, visas. I diskussionen valde författarna att belysa frågor som, varför man väljer 

att vårda, känslor av att vårda, och den ensamhet som upplevdes, relationens 

förändringar samt positiva aspekter av vårdarrollen. Här belyses även hur 

sjuksköterskan kan stötta och lindra de anhörigas lidande.  
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INLEDNING 

Då en person drabbas av demenssjukdom läggs de största insatserna på den sjuke, och 

man tenderar att glömma bort den drastiska livsförändring som drabbar de anhöriga. Att 

anhöriga är en grupp som ofta blir bortglömda eller bortprioriterade vid 

demenssjukdom, är något som vi uppmärksammat då vi båda arbetat, samt gjort praktik 

inom äldreomsorgen. Under sommaren arbetade vi båda som sjuksköterskeassistenter 

inom hemsjukvården och upplevde då en viss okunskap bland sjukvårdspersonalen 

gällande de anhörigas upplevelser, men vi noterade även att det fanns ett stort intresse 

av att få lära sig mer. I och med vårt examensarbete såg vi därför ett bra tillfälle att fylla 

igen denna kunskapslucka och bestämde därmed att vår litteraturstudie skulle beskriva 

anhörigas upplevelser och känslor av att vårda och leva med en demenssjuk 

familjemedlem.    

 

BAKGRUND 

Att som anhörig plötsligt få beskedet om att ens partner eller förälder drabbats av en 

demenssjukdom innebär för många en totalförändrad livssituation (Jansson & 

Grafström, 2011). Enligt Skovdahl (2011) är demenssjukdomar åldersrelaterade men 

även personer under 65 år kan drabbas. Att som ung få en demensdiagnos kan göra 

livssituationen ännu mer komplicerad, då dessa människor ännu kan vara 

yrkesverksamma och ha barn som fortfarande bor hemma (Skovdahl, 2011). Ca 150 000 

svenskar har någon typ av demenssjukdom (Svenskt demenscentrum, 2008b). Då ca 70 

procent av dessa vårdas av en anhörig, framgår det tydligt att demens inte enbart 

drabbar den sjuke, utan även de anhöriga (Edberg, 2002). Cirka en procent av alla 

människor i Sverige mellan 60-65 år lider av någon typ av demenssjukdom, risken att 

drabbas ökar med stigande ålder, och vid 90 års ålder är risken att drabbas ca 50 

procent. Andelen för åldersgruppen under 60 år ligger runt en promille. Dock kan 

mörkertalet hos yngre dementa vara stort, då det ofta kan ta lång tid innan dessa 

personer får rätt diagnos. Vanligt är att man hos yngre personer istället för att misstänka 

demens, misstänker diagnoser så som utbrändhet eller ospecifika psykiatriska tillstånd 

(Skovdahl et al., 2007). 

  

Egset och Myklebust (2011) beskriver hur en del anhöriga förnekar de första symtomen 

på en demenssjukdom som ett sätt att skydda sig själva och den sjuka personen. När en 

diagnos sedan kan förklara ovanliga beteenden hos partnern eller föräldern resulterar 

detta i känslor som uppgivenhet och osäkerhet, men även en lättnad över att få en 

förklaring till saker och ting. Egset och Myklebust (2011) nämner vidare, att i familjer 

där en person får en demensdiagnos i tidig ålder, under 65 år, upplevs detta som en 

större tragedi än för äldre personer, där anhöriga ofta ser demenssjukdomen som 

naturens gång. Familjer med yngre demenssjuka personer kan bestå av både partner och 

barn som drabbas hårt av diagnosen, och där livsvärlden förändras totalt (Egset & 

Myklebust, 2011). Harris (2009) beskriver att demensdiagnosen förändrar de olika 

rollerna partnerna har i ett äktenskap och att detta kan vara något av det svåraste för 

många att acceptera. Harris (2009) påpekar vidare att detta är ett problem som hela tiden 

växer i relationen.  

 



Demens, inte bara ett åldrande 

Tron om att demenssjukdomar enbart beror på åldrandet är vanlig. Men denna slutsats 

som många drar, är fel. Demens är åldersrelaterat, men är inget som hör till det normala 

åldrandet. Demens är ett samlingsnamn för olika sjukdomar som ger förändringar i 

hjärnan. Förändringarna gör att minnes- och tankeförmågan blir nedsatt, vilket gör att 

det blir svårt att tänka, planera sin vardag, hitta saker eller orientera sig på förut kända 

platser. Det blir även svårt att tala och förstå vad andra pratar om. Den demenssjuke 

personen får svårt att ta initiativ, och får även svårt att kontrollera sina känslor, vilket 

bidrar till att upplevelsen av känslorna blir annorlunda (Demensförbundet, u.å). Ca 

24000 personer insjuknar varje år, och den största riskfaktorn är hög ålder. Andra 

faktorer som ökar risken för att insjukna är exempelvis ärftlighet eller upprepade slag 

mot huvudet. Att vara kvinna ökar även det risken för att drabbas (Eriksdotter Jönhagen, 

2011). Demenssjukdomarna delas som regel in i tre olika grupper, den första gruppen 

primärdegenerativa sjukdomar beror på att nervceller i hjärnan förstörs och dör i en 

onormalt snabb hastighet, i denna grupp ingår Alzheimers sjukdom som idag är den 

absolut vanligaste demenssjukdomen. Vaskulär demens är en typ av demens som 

exempelvis kan uppkomma efter en stroke, då blodtillförseln till hjärnan har reducerats. 

Den sista gruppen, de sekundära sjukdomarna, är olika tillstånd som kan ge likadana 

symtom som vid en demenssjukdom, men som har en helt annan orsak. Alkohol och 

drogmissbruk eller sjukdomar som exempelvis syfilis kan ge upphov till dessa symtom 

(Svenskt demenscentrum, 2009). Vid misstanke om att en person är drabbad av en 

demenssjukdom utreds detta hos en läkare, med samtal, olika tester och provtagningar. 

Utredningen består även av ett samtal med de anhöriga för att få deras syn på hur 

problemen drabbat den sjuke (Demensförbundet, u.å).  

 

Anhöriga som tar på sig rollen som vårdare till sin partner, eller sin förälder är 

avgörande för att den sjuke ska kunna fortsätta bo hemma. Anhörigvård brukar kallas 

för informell vård. Många som har en demenssjukdom beviljas insatser från hemtjänst, 

men oftast tar anhöriga ändå det största ansvaret för omvårdnaden. Vården av den 

demenssjuke är inte fördelad lika mellan hemtjänst och anhörigvårdaren, under dygnets 

alla timmar. Det visar sig att ju svårare demenssjukdomen blir, desto fler timmar 

avsätter den anhöriga på vård till den demenssjuke. Ett exempel är vid svår demens, där 

hemtjänst vårdar 1,5 timma, medan den anhörige vårdar hela 16 timmar. Medelvärdet 

för hela demenssjukdomens förlopp är för hemtjänst 1 timma, och för den anhörige 5,8 

timmar (Svenskt demenscentrum, 2008a).  

 

Anhörigas vårdande roll  

Rollen som anhörig till en demenssjuk familjemedlem ser olika ut beroende på var i 

sjukdomsförloppet den sjuke befinner sig, men även typen av demens spelar in, då de 

olika demenssjukdomarna har sina egna förlopp (Hellström & Carlander, 2010). Den 

nya rollen som vårdare innebär enligt Jansson & Grafström (2011) ofta stora 

påfrestningar för den anhörige, och en rad negativa effekter såsom stress, depression 

och försämrad livskvalitet har kunnat påvisas. Merrilees och Ketelle (2010) studerade 

familjers olika utmaningar relaterade till att leva med en familjemedlem, under 65 år 

som drabbats av en frontallobsdemens. Familjerna beskriver en stor stress vad gäller 

ekonomin då varken den sjuka personen eller anhörigvårdaren längre kan utföra sina 



arbeten och få in pengar till hushållet. Stressen visar sig även i situationer då de 

anhöriga inte längre vet hur den sjuka personen ska uppföra sig, och blir istället 

isolerade mellan hemmets fyra väggar för att undgå att bli utskämda (Merrilees & 

Ketelle, 2010).  

 

Van Vliet, de Vugt, Bakker, Koopmans och Verhey (2010) beskriver att kvinnor och 

yngre anhörigvårdare tenderar att löpa en större risk att drabbas av psykiska problem, 

medan män som vårdar sin partner i större utsträckning drabbas av känslor av ensamhet 

(Van Vliet et al., 2010). Lee och Smith (2012) beskriver i sin studie anhörigvårdarnas 

situation. Döttrar som vårdar en demenssjuk familjemedlem upplever ofta detta som en 

plikt. De beskriver vårdarrollen som en uppgift de inte vill göra men inte heller kan 

komma undan. Studien visar även att anhöriga till demensdrabbade personer borde få 

bättre hjälp, då de annars riskerar att själva bli sjuka på grund av den stress och fysiska 

påfrestning som de utsätts för (Lee & Smith, 2012). Men att som anhörig vårda en 

person med demens kan även innebära positiva effekter (Jansson & Grafström, 2011). 

För att som sjuksköterska kunna bistå anhöriga, är det enligt Hellström och Carlander 

(2010) viktigt att använda sig av ett familjecentrerat förhållningssätt. Genom att se den 

sjuke och dennes familj som en helhet, kan sjuksköterskan även få en uppfattning om 

hur de anhöriga upplever situationen och på så sätt få en möjlighet att förebygga deras 

ohälsa.   

 

Anhörigas lidande 

Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, har sjuksköterskan fyra ansvarsområden, ett 

av dessa är att lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). Eriksson (1994) 

beskriver lidandet som att kämpa och utstå, något människan är tvungen att leva med. 

Men lidandet är också någonting som människan behöver få bekräftat, för att inte bli ett 

oskyldigt offer som får lida på grund av att vi inte ser henne som trovärdig.  Känslan av 

medlidande kan hindras när man själv lider, vilket kan försvåra människans vårdande, 

då medlidandet är ett måste för att kunna ge god omvårdnad. Men lidandet kan också 

vara något positivt som kan driva människan framåt och ge henne livskraft (Eriksson, 

1994).  

 

Anhörigas hälsa 

Dahlberg och Segersten (2010) talar om hälsa och vad som gör att människan kan 

uppleva hälsa. För att uppleva hälsa behöver människan vara i rörelse och i aktivitet, 

men också i stillhet och i vila samt ha en bra livsrytm. Det är även viktigt att känna 

sammanhang och gemenskap, och på så sätt uppleva en trygghet, veta att det finns 

någon att tala med, samt någon att få stöd ifrån. Vårdandets syfte är att stärka dessa 

saker för att sedan uppnå hälsa. Det är även viktigt att få utföra sina livsprojekt, samt få 

vara kreativ då detta stärker hälsan. Att uppleva hälsa behöver inte betyda att sjukdom 

är frånvarande, utan att människan kan hantera sin sjukdom (Dahlberg & Segersten, 

2010). Att kunna bistå anhöriga, exempelvis genom att finnas där som en samtalspartner 

till den anhörige, så att denne kan uppleva hälsa trots den svåra situationen är enligt 

Hellström och Carlander (2010) en viktig uppgift för sjuksköterskan. 



Sjuksköterskans vårdande roll  

Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor ska sjuksköterskan kunna se till de svaga i 

vårt samhälle och kunna främja deras hälsa och sociala behov. Grupper som 

sjuksköterskan har ansvar för vad gäller hälsa är individer, familjer och samhället i stort 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2007). Nguyen (2009) skriver om hur sjuksköterskan 

kan stötta anhörigvårdaren. Då sjuksköterskan ofta arbetar i nära relation till den 

demenssjuke, kommer hon även i kontakt med och träffar regelbundet de anhöriga. 

Sjuksköterskan har då möjlighet att tidigt upptäcka symtom på depression eller 

utbrändhet hos de anhöriga. Sjuksköterskan borde också uppmana anhöriga att tänka på 

sin egen hälsa för att själva inte bli sjuka, och undervisa dem i metoder att hantera sin 

stress. Det är viktigt att sjuksköterskan är öppen och kan ställa direkta frågor även till 

anhöriga om deras hälsa och olika känslor kring det förändrade livet. Genom att föreslå 

olika stödgrupper eller resurser från kommunen kan sjuksköterskan agera som en 

hjälpande hand i den svåra livskrisen (Nguyen, 2009).  

 

Begreppsförklaring 

Anhörig och närstående används ofta synonymt, vilket kan försvåra uppfattningen om 

när respektive begrepp ska användas. Socialstyrelsen (2012) definierar begreppet 

närstående som en person den enskilde anser sig ha en nära relation till, medan 

begreppet anhörig definieras som en person inom familjen eller de närmaste 

släktingarna. Genom att använda begreppet anhörig tydliggör vi att det är 

familjemedlemmars upplevelse som vi vill beskriva. 

 

PROBLEMFORMULERING 

I takt med att vi lever längre ökar också antalet som drabbas av demenssjukdomar och 

därmed även andelen drabbade anhöriga. Demens förändrar inte bara den sjuke 

personens livsituation utan även de anhörigas, då familjemedlemmar i många fall får ett 

ta ett stort ansvar för att hemsituationen ska fungera. Forskning belyser hur anhörigas 

förändrade vardag påverkar dem såväl kroppsligt som emotionellt, men hur upplever 

anhöriga sin förändrade livssituation? Genom att sammanställa forskning i en 

litteraturstudie kan vårdpersonal på ett lättillgängligt sätt få en tydligare bild av 

anhörigas situation, i samband med en demenssjukdom. Detta kan leda till att anhöriga i 

ett tidigt skede kan få bättre hjälp och stöd. 

 

SYFTE 

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva anhörigas upplevelser av att vårda, och 

leva med en demenssjuk familjemedlem. 

 

METOD 

En litteraturstudie gjordes för att sammanställa forskningsresultat inom det valda ämnet. 

Enligt Axelsson (2008) görs en litteraturstudie för att samla ihop kunskap om ett visst 

område, eller som en förberedelse inför ett empiriskt arbete. Litteraturstudien kan 



innehålla både kvalitativ och kvantitativ litteratur (Axelsson, 2008). För att på bästa sätt 

kunna besvara syftet har analysen bestått av enbart kvalitativ litteratur, detta för att 

anhörigas upplevelse skulle få en så central roll som möjligt. 

 

Datainsamling och urval 

I litteratursökningen användes databaserna Cinahl och Pubmed, samt relevanta 

tidskrifter. För att säkerställa ett aktuellt kunskapsinnehåll skulle litteraturen vara 

publicerad mellan år 2007-2012. Författarnas inklusionskriterier var att litteraturen 

skulle stämma överens med litteraturstudiens syfte, vilket är upplevelsen av att vårda, 

och leva med en demenssjuk anhörig. Artiklarna skulle vara av kvalitativ art samt 

vårdvetenskapliga med fokus på anhörigperspektivet. Den demenssjuke personen skulle 

även bo tillsammans med anhörigvårdaren. Författarna exkluderade kvantitativa artiklar 

samt reviewartiklar, vilket enligt Axelsson (2008) ses som en sekundärkälla. Artiklar 

där den demenssjuka personen flyttat från ordinärt till särskilt boende exkluderades 

också. Likaså exkluderades artiklar som inkluderade fler sjukdomar än demens, som då 

kunde påverka den anhörigas upplevelse.  

 

Informationssökningen inleddes med en allmän sökning för att få en överblick av 

kunskap som fanns inom det valda området. Efter detta gjordes en systematisk 

informationssökning med hjälp av relevanta sökord. (Se bilaga 1). Sökorden som 

användes var: Dementia, Caregivers, Spouses, Caregiver burden, Family, Sexuality och 

Intimacy. Sökorden användes i olika kombinationer i tre olika sökningar, och 

resulterade i de slutliga sökningarna, som mest i 34 träffar, och som minst i 1 träff. 

Sökordet Dementia fanns med i samtliga sökningar. Ur de tre sökningarna lästes 

samtliga artiklars abstract igenom, därefter valdes sammanlagt 9 artiklar ut, som lästes 

mer noggrant. Efter detta steg exkluderades 2 artiklar på grund av att de inte levde upp 

till författarnas syfte, 7 artiklar återstod därför i urval 2, och dessa sammanfattades med 

hjälp en översiktstabell enligt Axelsson (2008). (Se bilaga 2). 

 

Under litteratursökningen förekom en del tidskrifter inriktade på demens upprepade 

gånger. Författarna valde därför att göra en sekundärsökning i dessa tidskrifter för att 

inte gå miste om väsentlig kunskap. Tidigare sökord kombinerades i tre olika sökningar, 

i tre olika tidskrifter. Som mest fick författarna 46 träffar och som minst 1 träff, i de 

slutgiltiga sökningarna. Artiklarnas abstract lästes och 5 artiklar valdes ut, dessa lästes 

mer ingående, vilket resulterade i att författarna valde att behålla samtliga artiklar, även 

dessa sammanfattades med hjälp av översiktstabell enligt Axelsson (2008). (Se bilaga 

2). Totalt inkluderades 12 artiklar i det slutliga urvalet. 

 

Dataanalys 

När de valda artiklarna sammanfattats lästes dessa mer ingående, detta för att få en 

bättre helhetsbild av resultatet och för att hitta likheter och skillnader. Författarna 

började med att ta ut nyckelord som representerade varje artikels innehåll. Samtliga 

nyckelord skrevs därefter upp på ett papper, detta för att bättre få en översikt över hur 

många gånger respektive ord förekom. De ord som förekom flest gånger skrevs upp på 

ett separat papper. Författarna försökte sedan hitta likheter mellan de kvarvarande orden 



och de redan uttagna nyckelorden, och punktade därefter upp de resterande orden i 

kolumner, under det nyckelord som det stämde bäst överens med. Genom att studera 

respektive kolumns nyckelord kunde författarna se en helhet av materialet och kunde 

därmed hitta, och ta ut teman och subteman. Enligt Axelsson (2008) kan en 

översiktstabell vara till god hjälp i dataanalysen. Axelsson (2008) nämner vidare  vikten 

av att kunna se hela materialet, för att sedan kunna finna viktiga delar. Dessa delar 

bygger då upp litteraturöversiktens resultat. Ett bra sätt är att använda sig utav teman 

och subteman, detta för att skapa en tydlig struktur (Axelsson, 2008). 

 

RESULTAT 

Resultatet innefattar tre teman och tio subteman. (Tabell 1). 

 

Tabell 1. Inkluderade teman och subteman. 

 

TEMA SUBTEMA 

Att hantera vardagen Känslomässiga upplevelser av att vårda 

Att anta vårdarrollen 

Vårdarrollens positiva aspekter 

Anhörigvårdarens behov av stöd Stödgruppens betydelse 

Familj och vänners betydelse 

Annan typ av stöd 

Anhörigvårdarens upplevelse av den 

förändrade relationen 

Förändringar i kommunikationen 

Rollförändringar i relationen 

Den förändrade intimiteten 

Positiva effekter i relationen 

 

Att hantera vardagen 

Att få axla rollen som vårdare till sin demenssjuka partner eller förälder, upplevs ofta av 

de anhöriga som en känslomässig berg- och dalbana, där såväl positiva som negativa 

känslor kan uppkomma. Detta tema behandlar frågan, om varför man som anhörig väljer 

att vårda, och beskriver även de anhörigas tankar och upplevelser av att vårda och leva 

tillsammans med en demenssjuk familjemedlem, och hur de på bästa sätt försöker 

hanterar den förändrade vardagen.    

 

Känslomässiga upplevelser av att vårda 

 

Att som anhörig få veta att en familjemedlem drabbats av en demenssjukdom väcker 

många olika känslor. Sjukdomen med alla sina förändringar smyger sig på utan att 

personer runt omkring hinner anpassa sig till den nya situationen (Lin, Macmillan & 

Brown, 2011). Diagnosen kan orsaka känslor som uppgivenhet och osäkerhet, men kan 

även innebära en lättnad, då familjen länge haft obesvarade frågor kring beteenden den 

sjuke en tid haft. I och med diagnosen förändras hela livssituationen, och de anhöriga 



beskriver hur vardagen blivit ett kaos, där de upplevde förändringen som ett slags 

trauma (Egset & Myklebust, 2011; Gillies, 2011). 

 

Upplevelsen av isolering var en central känsla för många anhöriga, och kunde ha flera 

olika orsaker. Att utöver sina egna sysslor även behöva ta över den sjukes uppgifter 

beskrivs av anhörigvårdare som energikrävande och bidrog till att de varken hade kraft 

eller ork att umgås med vänner eller utöva fritidsaktiviteter. Alla dessa nya uppgifter 

upptog även en stor del av den anhörigas tid, vilket också bidrog till att umgänge, 

intressen och arbete åsidosattes. Anhörigvårdare upplevde att den sjuke var så pass 

beroende av dem att det var svårt att lämna hemmet, då de var oroliga för att den sjuka 

personen inte skulle klara sig ensam. Sjukdomen och den svåra situationen gjorde att 

vänner och familj allt mer drog sig undan, vilket förstärkte känslan av isolering och 

ensamhet ytterligare. Anhörigvårdare beskrev det som att vara gisslan i vårdarrollen och 

en känsla av att vara fånge i sitt eget hem bidrog till att de allt mer sällan gick ut. 

(Gillies, 2011; Hayes, Boylstein & Zimmerman, 2009; Lin et al., 2011; Quinn, Clare, 

Pearce & Dijkhuizen, 2008; Shanley, Russell, Middleton & Simpson-Young, 2011;    

Walters, Oyebode & Riley, 2010). De anhöriga beskriver hur de börjat skämmas över 

sin partners nya beteenden och för att undgå förnedring i sociala sammanhang därför 

dragit sig undan allt mer från omvärlden. Anhöriga kunde uppleva det svårt att fungera 

socialt med andra människor när deras partner inte längre hade den möjligheten (Gillies, 

2011; Hayes et al., 2009). 

 

Anhörigvårdare beskriver hur de, samtidigt som de accepterade sjukdomen även kunde 

känna en rädsla för hur framtiden skulle se ut. Dessa känslor var kopplade till 

okunskapen om hur sjukdomen skulle utveckla sig och hur de själva skulle klara av att 

ta sig genom denna tid. Känslan av maktlöshet speglade sjukdomen, rädslan för 

ensamheten när döden förr eller senare skulle drabba den sjuke. Att vara maktlös 

förenades med känslan av att mista kontrollen över situationen och livet. Anhöriga 

beskriver detta som en känsla av att gå vilse. Anhörigvårdare upplevde även känslor av 

oro och sorg inför den kommande framtiden. En av de försvarsmekanismer som 

anhörigvårdarna använde sig av för att hantera maktlösheten och rädslan, var att förneka 

det som väntade dem, och de försökte därför istället leva i nuet (Golden, Whaley & 

Stone, 2012; Lin et al., 2011; O´Shaughnessy, Lee & Lintern, 2010;  Quinn et al., 

2008). Förnekelse är en vanlig försvarsmekanism som den anhöriga ofta använder sig 

av för att skydda sig själv och familjen. De anhöriga beskriver hur de genom att påstå 

att den demenssjuke alltid varit glömsk kunde blunda för problemet, och på så sätt 

förneka sjukdomen (Egset & Myklebust, 2011; Gillies, 2011; Quinn et al., 2008).  

 

Ett annat sätt att hantera situationen var att acceptera sjukdomen och inse att det inte 

fanns något de kunde göra åt det. Att tänka positivt och ta en dag i taget istället för att 

försöka planera framåt var en strategi. Anhörigvårdarna upplevde att de var tvungna att 

vara starka och hålla sina känslor för sig själva, även om de innerst inne var förkrossade 

över att de successivt var på väg att förlora sin andra hälft. Att fokusera på det som 

fanns kvar istället för det som gått förlorat, beskrivs som viktigt för att kunna hantera 

dagen. Det ansågs viktigt att prata med den sjuke partnern om situationen medan den 

sjuke fortfarande var kapabel till detta ( Harris, 2009; Shim, Barroso & Davis, 2012; 

Quinn et al., 2008). Ett sätt att orka med vardagen, var att acceptera och förstå att det 

var sjukdomen, och inte den sjuke personen som gjorde vardagen svår. Anhöriga 



upplevde det som betydelsefullt att kunna skratta ihop med den demenssjuke personen, 

detta innebar en bekräftelse om att personen som en gång varit på något sätt fanns kvar 

(Harris, 2009). 

 

En känsla av bristande kontroll beskriver anhöriga även i situationer då de behövde ta 

hjälp av vårdpersonal i hemmet. Att någon annan skulle ta hand om den sjuka personen 

upplevdes av de anhöriga som svårt, då de ansåg sig själva som den primära 

vårdgivaren som kunde ge den bästa omvårdnaden till den demenssjuke. Anhöriga 

beskriver därför hur de ville försvara den demenssjuke så att bästa omvårdnad skulle 

kunna ges (Shanley et al., 2011).  

 

Hur rollen som vårdare upplevdes berodde mycket på hur den tidigare relationen till sin 

partner upplevts. De anhöriga beskriver hur den tidigare dåliga relationen till sin partner 

även resulterat i att rollen som vårdare blivit mycket jobbig och påfrestande. Kvinnliga 

anhöriga beskriver hur deras äktenskap präglats av våld och arrogans, och hur deras 

makars våldsamma temperament även fortsatt efter det att de fått sin demensdiagnos. 

(Gillies, 2011; Shim et al., 2012) Detta innebar att anhörigvårdarna hade svårt att 

uppleva någon som helst tillfredsställelse eller glädje i sin roll som vårdare, och hela 

situationen blev därför en enda stor påfrestning. Detta resulterade även i att de anhöriga 

hade svårt att visa empati för sin partner, vilket ledde till att de hade svårt att förstå sin 

partners känslor och upplevelser. Anhöriga som däremot upplevde den nuvarande 

situationen tillsammans med sin partner som positiv beskriver även tiden före 

sjukdomen som positiv (Shim et al., 2012). 

 

Att anta vårdarollen 

En orsak till varför man som anhörig, valde att anta vårdarrollen, handlade om känslan 

av plikt. De anhöriga beskriver hur de nu var tvungna att utföra uppgifter som deras 

partner inte längre själva kunde klara av, och menar därför att vårdarrollen blivit en 

obligatorisk uppgift som de måste ta itu med vare sig de ville eller inte. Även det 

moraliska ansvaret beskrivs av de anhöriga som viktigt i frågan om varför man väljer att 

vårda sin demenssjuke familjemedlem (Lin et al., 2011). Att som fru eller make 

plötsligt få anta rollen som vårdare till sin demenssjuke partner påverkade den egna 

identiteten. De anhöriga beskriver en överväldigande känsla av ansvar och hur de 

genom att hela tiden sätta den demenssjukes behov först, upplevde att deras eget liv 

stannade av. Att tänka på och fundera över sina egna behov väckte enbart skuldkänslor 

hos anhörigvårdarna (O`Shaughnessy et al., 2010).  

 

En annan orsak till varför den anhörige valde att vårda och ta över ansvaret för sin 

demenssjuke partner är det osynliga band som genom äktenskapets gång kommit att 

utvecklas. Då många av makarna levt större delen av sina liv tillsammans fanns ofta ett 

outtalat ansvar inför varandra. Anhöriga beskriver hur de genom hela äktenskapet alltid 

funnits vid varandras sida och ställt upp för varandra och därför upplevde att detta var 

något de både ville och önskade fortsätta göra även i en situation som denna. Att anta 

vårdarrollen ansågs därför som ett betydelsefullt och viktigt åtagande (Gillies, 2011; Lin 

et al., 2011). Manliga vårdare beskriver hur de var stolta över att få vårda sina fruar och 

upplevde det som viktigt att de genom vårdarollen fått en chans att ge tillbaka all den 

kärlek som de genom äktenskapet fått av sin fru (Harris, 2009; Shim et al., 2012).  



 

Vårdarrollens positiva aspekter 

Det växande ansvaret för vardagen och för ytterligare en människa hade också sina 

positiva sidor. Viljan att söka kunskap var en sådan sida, och detta resulterade i att 

anhörigvårdaren lättare kunde fatta olika beslut, och på så sätt känna att de hade 

kontroll. Utvecklingen av sig själv som person kunde även resultera i att 

anhörigvårdaren blev mer kreativ i vardagen, och bättre på att lösa olika problem som 

uppstod. Anhörigvårdarna nämner att de nu kunde känna en större acceptans för att de 

inte kunde påverka allt som skedde, vilket ledde till att stressen inför detta minskade. 

Anhörigvårdarna beskriver ett större tålamod och en större tolerans för den 

demenssjuke, samt en känsla av att ha blivit starkare, detta som en följd av den 

personliga mognaden. Anhöriga såg en möjlighet till att förbättra sitt vårdande och 

kände även att de blev bättre på att hantera olika kriser utanför demenssjukdomen. Den 

personliga mognaden gav anhöriga chansen att se sina egna styrkor och svagheter, och 

möjligheten att inse att de inte behövde vara perfekta, var något som upplevdes, något 

som de anhöriga annars beskrevs som en stor stressfaktor. De kunde nu inse att de bara 

var människor och att misstag kunde begås av alla. Materiella ting betydde inte längre 

lika mycket, då de värdesatte relationerna mer. Anhörigvårdarna kunde även känna att 

de på en spirituell nivå växt, och de kunde känna Gud närvarande i livet, samt känna sig 

lyckosamma över att få leva det liv de gjorde (Netto, Jenny & Philip, 2009). Manliga 

anhörigvårdare nämner vikten av att se de positiva sakerna med att vårda en anhörig. De 

berättar om hur de själva växt som personer och lärt sig hantera saker och ting på ett 

annorlunda och bättre sätt (Egset & Myklebust, 2011). De anhöriga beskriver hur de 

genom att acceptera situationen som den var, hittat en slags frid, och genom detta även 

lyckats finna en mening med vårdandet (Shim et al., 2012). 

 

Att få hjälp från vårdpersonal i hemmet visade sig också ha positiva sidor. 

Anhörigvårdarna tyckte att det var en lättnad att inte behöva oroa sig för den sjuke, 

samtidigt som de kunde känna att de hade kvar den kontroll de ville ha. Anhöriga blev 

inbjudna att delta i diskussioner om hur deras make, maka eller förälder skulle vårdas 

och fick även själva ge förslag. De anhöriga upplevde att de blev behandlade som den 

expert inom vårdandet av den demenssjuke personen som de faktiskt var (Shanley et al., 

2011). 

 

 

Anhörigvårdarens behov av stöd 

Att de anhöriga får hjälp och stöd, är avgörande för deras egen hälsa och välbefinnande. 

Att få en möjlighet att prata om sina tankar och funderingar med någon kan även bidra 

till att känslan av ensamhet minskas. I detta tema beskrivs olika typer av stöd, som alla, 

på ett eller annat sätt underlättar de anhörigas vardag. 

 

Stödgruppens betydelse 

Stödgrupper är en form av stöd, som av de anhöriga ses som mycket viktig. Stödgrupper 

ökar förståelsen för vad sjukdomen innebär, och ger även en möjlighet för de anhöriga 

att träffa andra i liknande situationer. De anhöriga beskriver hur dem, i och med 



stödgrupperna även gavs en möjlighet att få visa sina tankar och känslor öppet för andra 

människor. Att från stödgrupper även kunna få tips och goda råd gällande de anhörigas 

situation sågs som ett viktigt stöd (Harris, 2009; Lin et al., 2011; Quinn et al., 2008; 

Shanley et al., 2011). Stödgrupperna beskrivs av anhörigvårdare som en livlina och en 

påminnelse om att ta hand om sig själva i all den stress de anhöriga får stå ut med, så att 

de inte själva blir sjuka. Denna typ av stöd gav även vänner för livet, som fanns där och 

kunde stötta en längre tid, även långt efter att den demenssjuke avlidit (Shanley et al., 

2011).  

 

Familj och vänners betydelse 

Den viktigaste formen av stöd ansågs komma från familj och vänner. Anhörigvårdare 

beskriver vännerna som ett stort skäl till att komma utanför hemmets fyra väggar. Detta 

stöd minskade känslan av isolering och ensamhet, och gav de anhöriga styrka. Stöd från 

vänner och familj gav de anhöriga en möjlighet att få prata om sin svåra situation (Egset 

& Myklebust, 2011; Lin et al., 2011; Quinn et al., 2008). En stöttande familj kunde 

bekräfta de anhörigas känslor inför den förändrade livssituationen (Harris, 2009). De 

anhöriga beskriver hur de upplevde att deras vänner, i takt med att situationen blivit allt 

mer besvärlig och problematisk, blivit mer hjälpsamma och tillgängliga. I kontrast till 

detta upplevde några av de anhöriga att deras familj, och vänner istället börjat dra sig 

undan allt mer, och det viktiga stödet från vännerna uteblev därför (Quinn et al., 2008). 

 

Annan typ av stöd 

Att i ett tidigt stadium få rätt demensdiagnos, menar anhörigvårdare är avgörande för att 

kunna få den hjälp man senare i sjukdomen behöver. Rätt diagnos leder också till en 

större känsla av kontroll samt en möjlighet till att kunna planera framtiden (Egset & 

Myklebust, 2011; Harris, 2009). 

 

Vikten av att under demenssjukdomen ha kontakt med en person som kunde förstå de 

anhörigas situation nämndes också. Detta stöd skulle vara av professionell art, och 

anhörigvårdaren skulle kunna vända sig dit för att få kunskap och råd om 

demenssjukdomen. Anhörigvårdare nämner att de saknat teamhjälp, där personer med 

olika kunskap kunnat hjälpa till med olika saker, så att den anhöriga kunde koncentrera 

sig fullt ut på att vårda. Det upplevdes som svårt av anhörigvårdare att söka den hjälp de 

behövde, och veta vart denna hjälp fanns att hitta. Anhörigvårdare ansåg då att 

teamhjälpen skulle vara ett bra hjälpmedel att få denna information ifrån. Anhöriga 

upplevde en bristande information vad gällde döden, och de hade velat ha mer kunskap 

inom detta område, för att kunna känna sig mer förberedda på vad som skulle ske 

(Shanley et al., 2011). Ett annat stöd som underlättade vardagen var att få rätt slags 

hjälpmedel, om den demenssjuke behövde det, som exempelvis en rullstol eller en 

rollator (Lin et al., 2011).  

 

Religionen kunde också fungera som ett betydelsefullt stöd i den svåra vardagen. 

Anhörigas starka tro på Gud kunde hjälpa dem att hantera sina känslor av frustration 

och stress, vilket gjorde att de lättare kunde hantera sin situation (Lin et al., 2011; Quinn 

et al., 2008). 

 



Anhörigvårdarens upplevelse av den förändrade relationen 

Många makar har levt större delen av sina liv tillsammans, i en balanserad och 

kärleksfull relation, där de haft ett gemensamt ansvar för hemmet i stort. I takt med att 

sjukdomen förvärras kommer dock dessa roller att förändras, och den sjukes alltmer 

begränsade kognitiva förmåga kommer att påverka relationen på många olika sätt. Detta 

tema tar upp olika typer av förändringar i relationen som de anhöriga upplever som 

extra svåra, men visar även på hur en del förändringar kan resultera i något positivt.  

 

Förändringar i kommunikationen 

En förändring som de anhöriga upplevde som svår, var den allt mer avtagande vuxna 

interaktionen mellan dem själva och sin partner. Den största anledningen till detta 

ansågs vara avsaknaden av den förut så meningsfulla kommunikationen mellan 

makarna. Då den demenssjuke personen varken kunde reagera eller ge respons, 

upplevde anhörigvårdarna kommunikationen mellan dem som omöjlig. 

Anhörigvårdarna upplevde det som svårt att inte längre kunna föra ett normalt samtal 

med sin partner (Gillies, 2011; Lin et al., 2011; O´Shaughnessy et al., 2010; Quinn et 

al., 2008). Den försvårade kommunikationen berodde inte enbart på att den sjuke hade 

svårt att uttrycka sig och komma ihåg saker, utan handlade även om hur befintliga 

egenskaper och gränser i förhållandet förändrades i takt med att sjukdomen förvärrades. 

De anhöriga beskriver hur de på olika sätt försökte kompensera för de kognitiva 

förluster som deras sjuke partner drabbats av, detta för att i största möjliga mån försöka 

behålla den sjukes identitet så länge som möjligt. Detta kunde ta sig i uttryck genom att 

de anhöriga själva svarade på frågor som deras partner inte kunde besvara, eller att de 

rättade sin partner då denna sa fel saker (Gillies, 2011; Quinn et al., 2008). 

Anhörigvårdare ansåg det viktigt att underhålla kommunikationen i äktenskapet så att 

denna gavs en möjlighet till att fortsätta vara bra så långt in i sjukdomen som möjligt 

(Harris, 2009).    

 

Rollförändringar i relationen 

Den förändrade relationen karakteriserades av ombyte av de roller personerna tidigare 

haft i relationen, samt ett sökande efter en ny balans. Anhörigvårdare beskriver de nya 

rollerna i äktenskapet mer som förälder och barn, än som make och maka. 

Anhörigvårdarna upplevde en känsla av att ha ett problem i relationen som hela tiden 

växte, och som de fick kämpa emot för att fortfarande kunna älska och respektera 

varandra (Harris, 2009). Anhörigvårdare upplevde en stor skillnad i den tidigare så 

jämlika relationen med sin partner. Att få ta över nya sysslor, som de aldrig gjort 

tidigare, då den demenssjuke partnern inte längre kunde utföra dem innebar en stor 

förändring. Detta upplevdes som svårt, och att samtidigt behöva hålla koll på sin partner 

dygnet runt gjorde situationen ännu svårare. Upplevelser som hur den demenssjuke allt 

mer tagit för givet att den anhörige skulle ta hand om vardagen, och på så vis blivit mer 

beroende av anhörigvårdaren beskrivs. Anhörigvårdare upplevde även hur sjukdomen 

gjorde deras partner mer fientliga och argsinta. De anhöriga beskriver även hur de i och 

med den förändrade relationen lättare kunde tappa tålamodet, och bli arga och 

frustrerade över sin partners beteende, men hur de efter sina utbrott alltid ångrade hur de 

betett sig. Men de förklarar även hur de bara är människor och att misstag alltid kan 

inträffa (Quinn et al., 2008).  



 

Anhörigvårdare upplevde att relationen till sin partner nu byggde på vårdandet och inte 

på den kärlek de tidigare haft till varandra. Känslan av att den person de gifte sig med 

inte längre fanns kvar, växte. Anhöriga beskriver den sjuke personen som ett skal av 

den person som tidigare funnits. Anhörigvårdarna nämner att de inte längre älskar den 

person som den demenssjuke blivit, och att de inte skulle stannat i relationen om de inte 

känt att de var tvungna att vårda. Samtidigt som synen på den demenssjuke personen 

förändrades kunde de även se en förändring hos sig själva. Upplevelsen av att hela tiden 

vara irriterad, känna skuld och se den sjuke personen som mindre värd, gjorde att de 

inte tyckte om den person de själva blivit (Walters et al., 2010).  

 

Den förändrade intimiteten 

En saknad av den fysiska intimiteten, som sex, hålla handen, kramar och pussar, 

beskrivs som stor. Saknaden väckte känslor som ilska, frustration och en besvikelse på 

sin partner och relationen. De kvinnliga vårdarna förklarar hur de ofta, trots sin makes 

oförmåga att uttrycka känslor, ändå fortsatte att förklara sin kärlek för dem, och hur 

smärtsamt det var att inte få någon respons tillbaka. Då deras respektive successivt 

slutat visa känslor och uttrycka kärlek, upplevde även anhörigvårdarna hur de själva 

blev mindre intresserade av denna typ av intimitet. En anledning till den avtagande 

fysiska intimiteten var att anhörigvårdare kände sig energilösa efter en dags arbete med 

hemmet och den demenssjuke partnern (Harris, 2009; Hayes et al., 2009). Den 

förändrade kroppen, och behovet av ständig hjälp beskrivs också som en bidragande 

orsak till minskad intimitet. Det var framförallt de manliga vårdarna som ansåg att detta 

utgjorde ett hinder. De beskriver hur de var tvungna att både hjälpa sin fru att gå på 

toaletten och duscha, vilket bidrog till att de slutade se sin fru som en attraktiv kvinna 

och på så vis blev mindre intresserade av fysisk intimitet med sin fru. Även det faktum 

att deras partner inte hade någon kontroll över sin kropp beskrivs som en bidragande 

faktor till den minskade intimiteten, där framförallt inkontinens beskrevs som ett 

problem. Upplevelsen av att ens make blivit ett barn, beskrivs även det som en central 

roll till den minskade lusten för fysisk intimitet hos de kvinnliga vårdarna. De kvinnliga 

vårdarna beskriver hur tanken på att ha sex med sin make kändes obekväm, då de skulle 

kännas som att ha sex med sin egen son. De kvinnliga vårdarna beskriver även en 

frustration över sina makars oförmåga att utföra simpla uppgifter, medan den sexuella 

förmågan var helt intakt (Hayes et al., 2009).  

 

De manliga vårdare som fortfarande var sexuellt aktiva upplevde inte sin frus sjukdom, 

och hennes oförmåga att känna igen sin make som ett hinder för den sexuella 

intimiteten mellan dem. De uppger dock hur de alltid slutade då de inte kunde avgöra 

om deras fru ville eller inte, eller om deras fru tydligt visat missnöje över situationen 

(Hayes et al., 2009). 

 

Läkare upplevdes som dåliga i att ge information kring intimiteten och förändringar i 

relationen som kunde ske i samband med en demenssjukdom. Anhörigvårdarna 

upplevde att läkarna inte hade försökt skapa ett förtroende hos dem, så att den anhörige 

vågat ta upp problem med intimiteten, vilket är ett känsligt ämne (Harris, 2009). 

 



Anhörigvårdare beskriver hur en frånvaro av fysisk intimitet stärkt kärleken på andra 

plan. Frånvaron medförde att de kommit varandra närmare och blivit intimare 

känslomässigt, samt fått en upplevelse av att det var dem emot världen (Harris, 2009). 

De anhöriga beskriver hur de genom kramar och annan typ av beröring, tillsammans 

med sin partner trots sjukdomen försökt bibehålla intimiteten till varandra så gott de 

kunde (Gillies, 2011).   

 

Positiva effekter i relationen 

En positiv aspekt som de anhöriga upplevde i och med sjukdomen och deras vårdande 

roll var den nära relation de fick till sin partner. Anhöriga beskriver hur de själva eller 

deras partner tidigare i livet varit mycket upptagna med sitt eget, och på så sätt inte 

hunnit med varandra i den utsträckning som de önskat. I och med sjukdomen upplevde 

de anhöriga att de fick en närmare relation till sin partner, och att de på så vis äntligen 

blev ett par igen (Lin et al., 2011; Netto et al., 2009). De insåg att de inte längre kunde 

ta varandra för givet, och att de därför börjat värdesätta kärleken till sin make/maka allt 

mer. Det starka band som växte fram emellan paren upplevdes även som en viktig del, 

då de i och med sjukdomen beskrev det viktigt att stå enade, dels för att kunna känna 

stöd från varandra, men också för att kunna dela varandras upplevelser, vare sig de var 

positiva eller negativa (Netto et al., 2009). De manliga anhörigvårdarna kunde i större 

utsträckning än de kvinnliga vårdarna se positivt på diagnosen och den förändrade 

situation den inneburit. De manliga vårdarna förklarar hur både deras roll i äktenskapet 

samt de själva som personer stärkts och hur de tillsammans med sin fru lärt sig 

uppskatta de små sakerna i livet (Harris, 2009). Den mer beslutsfattande och dominanta 

rollen som de anhöriga fick anta beskrivs som positiv då de upplevde att de både växte 

och stärktes som personer (Quinn et al., 2008). 

 

De anhöriga upplevde även att de lärt sig se den sjuka människan på ett annat sätt, och 

på så vis även lärt sig att integrera och kommunicera med en demenssjuk person. Även 

kunskapen om att ta hand om en sjuk människa, med en demensdiagnos var något som 

upplevdes positivt, då de lärt sig att skapa en relation med en person med denna 

sjukdom (Netto et al., 2009). För att kunna se den sjuka människan, och sätta sig in i 

dennes situation nämndes empati som viktigt. Detta skapade en förståelse som gav 

anhörigvårdaren möjligheten till att släppa sin irritation och frustration. För att känna 

denna empati behövde anhörigvårdaren använda sig utav ett personcentrerat synsätt, och 

på så sätt få en förståelse för den demenssjuke personens olika beteenden (Walters et al., 

2010).  

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Denna litteraturstudie bygger på 12 stycken vetenskapliga artiklar, samtliga av 

kvalitativ art. Kvalitativa studier valdes för att lyfta fram de anhörigas upplevelser på 

bästa sätt. Artiklar söktes i databasen Cinahl, där sammanlagt 7 stycken, för oss 

relevanta artiklar hittades. Sökningar i databasen Pubmed gjordes också, men detta utan 

att hitta några nya studier, som inte redan hittats i Cinahl. En sekundärsökning, i för 

ämnet aktuella tidskrifter gjordes därför, då författarna ansåg att sökningen i Cinahl inte 



gett tillräckligt med material. Denna sökning bidrog till att vi hittade ytterligare 5 

artiklar, som med samma sökord inte hittats i Cinahl.  Vi ser därför vår sekundärsökning 

som en styrka. Författarna valde även att enbart använda sig av kunskap som publicerats 

tidigast år 2007 och framåt, detta för att vi ansåg att ämnet vi valt att skriva om är 

aktuellt, och därför ville ha så ny forskning som möjligt.  

 

Att vi enbart använt oss av kvalitativa artiklar ser vi som en styrka, då vi anser att vi 

genom dessa studier kunnat lyfta fram de verkliga upplevelserna hos de anhöriga. Vi 

kan dock, även se en svaghet i att endast använda sig av kvalitativa artiklar, då ett 

resultat byggt på både kvantitativa och kvalitativa studier kunde gett litteraturstudien ett 

bredare perspektiv. En annan svaghet med vår design är att vi kanske sorterat bort bra 

studier som skulle kunnat göra vår litteraturstudie mer applicerbar i en större 

population. Författarna har även diskuterat om de i sin begränsning av årtal ytterligare 

sorterat bort relevant litteratur. Under uppsatsens gång började författarna diskutera om 

upplevelsen av att vårda en demenssjuk familjemedlem egentligen förändrats över de 

senaste åren, eller om forskning som gjordes för 10 år sedan skulle säga samma sak som 

liknande studier redovisar idag. Om detta vore fallet skulle vi inte behövt använda oss 

utav någon begränsning i årtal.  

 

Trots inklusionskriteriet att anhörig och den demenssjuka personen skulle bo 

tillsammans, användes litteratur där den sjuke under studiens gång flyttat till ett särskilt 

boende. Vi ansåg dock att detta inte påverkade studiernas resultat, dels för att de som 

flyttade inte utgjorde någon majoritet av deltagarna i studien, dels för att studien hunnit 

pågå under så lång tid att anhörigas upplevelser av att vårda den sjuke ändå hunnit 

fångas upp.  

 

Den forskning vi använts oss av har utförts i flera olika länder. Vi kunde inte hitta 

någon studie gjord i Sverige, som motsvarade våra inklusionskriterier. En norsk studie 

var det närmaste vi kunde hitta. Resterande artiklar kom från USA, Storbritannien, 

Singapore och Australien. Studien från Singapore visar enbart på positiva upplevelser 

av att vårda en demenssjuk person. Det kan diskuteras om landets kultur kan haft 

påverkan på studiens resultat, vilket gör att det i så fall inte är applicerbart i Sverige. Då 

resterande studier kommer från länder med liknande kultur som Sverige, kan vi tänka 

oss att dessa upplevelser även existerar här.   

 

Resultatdiskussion 

De anhörigas upplevelse av att vårda och leva med en demenssjuk familjemedlem 

omfattar tre teman. Ur det första temat, att hantera vardagen, valde författarna att 

diskutera två subteman känslomässiga upplevelser av att vårda, samt att anta 

vårdarrollen. Ur tema tre, anhörigvårdarens upplevelse av den förändrade relationen, 

diskuterar vi subtemat rollförändringar i relationen. Sist i diskussionen, diskuteras 

subtemat vårdarrollens positiva aspekter, från tema ett, samt subtemat positiva effekter i 

relationen, från tema tre, tillsammans i ett stycke. 

 

I resultatet framkommer att de anhöriga i och med den förändrade situationen som 

vårdare till sin demenssjuke partner eller förälder, upplevde att de blev allt mer 

isolerade. Att ensam, även behöva tampas med känslor som maktlöshet, sorg och rädsla 



utgjorde ett stort lidande för de anhöriga (Gillies, 2011; Hayes et al., 2009; Lin et al., 

2011; Quinn et al., 2008; Shanley et al., 2011; Walters et al., 2010). Detta styrks av 

Vikström, Josephsson, Stigdotter–Neely och Nygård (2008) som beskriver hur de 

anhöriga med respekt för sin demenssjuke partner, accepterat den allt mer inskränkta 

vardagen, och hur de därför lärt sig leva med dessa begränsningar. Även Albinsson och 

Strang (2003) styrker upplevelsen av ensamhet och bristande socialt umgänge.                                                                       

Är det rätt att som anhörig behöva ge upp, och avstå från betydelsefulla saker som 

vänner och intressen? Vilken effekt kan detta få? Som snart nyutexaminerade 

sjuksköterskor upplever vi att det ligger i vårt ansvar att även uppmärksamma de 

anhöriga, och att hjälpa dem hantera sin ensamhet och alla de känslor som uppstår. 

Eriksson (1994) menar att för att kunna hjälpa en annan människa att bli fri från sitt 

lidande, så måste sjuksköterskan våga träda in i lidandets drama, eller mer förenklat in i 

det mänskliga mötet. Att bekräfta den andra människans lidande är ett första steg. 

Genom att bekräfta lidandet, antingen genom ord eller genom beröring, visar 

sjuksköterskan att hon ser människan, vilket kan skänka stor tröst till den som lider. 

Denna bekräftelse innebär också att sjuksköterskan ska finnas där under själva lidandet, 

och visa att hon inte tänker överge. Att ge utrymme för lidandet är viktigt. Då 

människor lider är det vanligt att de drar sig undan, och vill vara ensamma, men 

samtidigt finns där en längtan efter gemenskap. Att ensam behöva lida, och känna sig 

övergiven bidrar ofta till känslor som hopplöshet och förtvivlan (Eriksson 1994). Om 

sjuksköterskan, vid besök hos den demenssjuke, även tar sig tid att uppmärksamma och 

se den anhörige, kan den anhöriges upplevelser av ensamhet och isolering minskas. Vi 

tror att sjuksköterskor idag ibland glömmer bort hur de små sakerna ofta är de som gör 

mest skillnad. Att bara genom ett ord eller en blick visa att man bryr sig, och samtidigt 

visa den anhörige att den inte står själv i den svåra situationen tror vi kan vara en 

mycket betydelsefull insats. Men hur bra man som sjuksköterska än är på att se och 

uppmärksamma de anhöriga och deras situation, kanske det inte alltid räcker. Som 

sjuksköterska kan man inte alltid vara tillgänglig för de anhöriga. Att ha god kunskap 

om vart den anhörige kan vända sig, vare sig denne vill prata eller ställa frågor, kan 

därför vara mycket värdefullt. Om sjuksköterskan informerar om olika typer av stöd 

som kommunen eller frivilliga organisationer anordnar, kan anhöriga få en större 

kunskap om vart de kan vända sig, om det skulle behöva, och på så sätt kunna känna en 

större trygghet. Enligt Socialtjänstlagen (2009) är kommunen skyldiga att ge stöd till 

anhöriga som vårdar en sjuk familjemedlem (Socialtjänstlagen 2009). Genom dessa 

insatser tror vi att sjuksköterskan kan minska de anhörigas lidande och på så vis 

förhindra att även de anhöriga blir sjuka, och på så sätt blir en svag grupp i vårt 

samhälle.   

 

 

Anledningar till varför man valt att vårda sin demenssjuke partner eller förälder beskrivs 

i resultatet. Att vårdarrollen sågs som en självklarhet, efter ett långt och ömsesidigt 

äktenskap tillsammans beskrivs som en anledning till att man valde att anta 

vårdarrollen, men även känslan av plikt tas upp som en avgörande faktor i denna fråga.  

(Gillies, 2011; Lin et al., 2011). Att man antog vårdarrollen på grund av respekt inför 

sitt tidigare äktenskap tillsammans, styrks av Hepburn et al. (2002). Lee och Smith 

(2012) styrker upplevelsen av plikt hos de anhöriga. Beskedet om att en familjemedlem 

drabbats av en demenssjukdom är en omtumlande situation i sig. Att dessutom behöva 

ställas inför frågan, om man som anhörig helt och hållet ska ta över ansvaret och 



omsorgen för den sjuke, måste vara fruktansvärt svårt. Hur kommer det sig då att de 

anhöriga, trots alla de svårigheter och utmaningar som vårdarrollen innebär, ändå väljer 

att anta denna roll? Hur central är egentligen den fria viljan i denna fråga? Rollen som 

anhörigvårdare, tror vi, allt för ofta, är en roll som de anhöriga bara hamnar i, utan att 

egentligen få tid att reflektera över om detta är något som de verkligen vill göra. 

Rädslan för att såra den sjuke, och upplevelsen av att detta är något som man som 

anhörig borde göra, tror vi är två ganska avgörande orsaker till varför anhöriga trots att 

de inte vill, ändå stannar kvar och antar vårdarrollen. Men om den anhöriges vårdande 

utgår från plikt, hur kommer då omsorgen till den sjuke att se ut? När vårdandet upplevs 

som ett tvång, kan det då resultera i någonting positivt? Kan det vara så att de anhöriga 

ofta är så inriktade på att utföra sitt vårdande, att de glömmer bort att fundera över hur 

den sjuke upplever situationen? Enligt Jansson och Grafström (2011) kan vårdandet 

resultera i försämrad livskvalitet och hälsa hos de anhöriga. För att få bukt med detta 

problem, är det viktigt att sjuksköterskan i mötet med de anhöriga, i ett tidigt skede 

uppmärksammar denna fråga. Genom att fråga den anhörige varför hon/han valt att 

vårda, och hur situationen upplevs, kan sjuksköterskan få en uppfattning om hur det 

egentligen ligger till. Sjuksköterskan kan även ha en viktig uppgift i att avlasta anhöriga 

från skuldkänslor i det fall de inte orkar eller vill vårda. 

 

Resultatet beskriver upplevelsen av de rollförändringar som i samband med 

demenssjukdomen, uppstår i relationen. (Harris, 2009; Quinn et al., 2008; Walters et al., 

2010). Vikström et al. (2008) beskriver liknande problem i sin studie, och hur 

anhörigvårdaren upplevde att den demenssjuke blivit så beroende av henne att 

relationen blivit för nära. Vi tolkar den förändrade relationen mellan makar, samt mellan 

barn och föräldrar, som något som kan förändra hela identiteten anhörigvårdaren 

tidigare haft. Att förlora sin identitet och sin tidigare roll i äktenskapet, samtidigt som 

livet vänds upp och ner, ser vi som ett stort lidande. Den person som anhörigvårdaren 

näst in till hela sitt liv kunnat lita på och fått råd och stöd ifrån, försvinner nu sakta, och 

vi kan då förstå den stora ensamhet och de svåra känslor den anhöriga upplever. 

Rollförändringar skulle kunna resultera i att den anhörige, utan att veta det, avsäger sig 

rollen som make/maka eller barn till den sjuke. Samtidigt som anhörigvårdaren måste 

hantera de olika känslor och upplevelser som den förändrade relationen och diagnosen 

innebär, måste denne också sköta omvårdnaden av den sjuke, samt administrativa 

göromål, som ansökningar om olika hjälpmedel och stöd som går att få. Sjuksköterskan 

skulle kunna stötta den anhöriga genom att ta över några av dessa uppgifter, antingen 

det gäller omvårdnaden eller administrationen. Den anhöriga skulle då få möjligheten 

att bearbeta det som nu innebär ett förändrat liv, och kunna ta vara på det som finns kvar 

i relationen med den demenssjuke. Sjuksköterskan kan även försöka engagera de 

anhöriga till att hitta på aktiviteter, och göra roliga saker tillsammans med den sjuke, då 

detta kan komma att stärka relationen och livskvaliteten för båda parter. Den anhöriga 

skulle på detta vis också kunna få utrymme och tid, till att utföra sina livsprojekt, som 

enligt Dahlberg och Segersten (2010) är en viktig del i att kunna uppleva hälsa. Att 

sjuksköterskan visar sig tillgänglig, både för samtal och för andra former av stöd som 

den anhöriga skulle vilja ha, kan således vara viktigt. 

  

Anhörigas upplevelser av att vårda en demenssjuk familjemedlem, samt att leva i en 

relation med en demenssjuk, kunde upplevas som positivt. (Egeset & Myklebust, 2011; 

Harris, 2009; Lin et al., 2011; Netto et al., 2009; Quinn et al., 2008; Walters et al., 



2010). Duggleby, Williams, Wright och Bollinger (2009) bekräftar den positiva 

upplevelse som vårdandet kan medföra, och beskriver hur anhörigvårdarna, när de 

vägde för och nackdelarna mot varandra, upplevde att fördelarna med att vårda vägde 

över. Vi tycker det är intressant att resultatet visar på positiva upplevelser med att vårda 

en anhörig med demenssjukdom, då tidigare läst litteratur nästan enbart visat på de 

negativa känslorna anhörigvårdaren kan ha. En reflektion vi har är att detta resultat 

skulle kunna vara användbart för sjuksköterskan i mötet med den anhörige. 

Sjuksköterskan skulle kunna lyfta frågan om det finns något positivt med diagnosen, om 

det finns något som blivit bättre i livet på grund av sjukdomen, och i så fall förklara att 

detta inte är något den anhörige behöver skämmas över. Sjuksköterskan skulle kunna 

försöka motivera anhörigvårdaren till att hitta något i den förändrade vardagen som är 

positivt, vilket skulle kunna resultera i att den anhörige upplever en ljusare tillvaro. 

Samtidigt får den anhörige inte känna sig pressad till att uppleva vårdarrollen som 

positiv. Om sjuksköterskan hade kunnat hjälpa den anhöriga att finna något positivt i 

vardagen, skulle den anhörige då kunna hitta en mening i vårdandet, och på så sätt 

lindra sitt lidande? Detta hade då varit ett sätt för sjuksköterskan att uppfylla sitt ansvar 

med att lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2007).  

 

 

SLUTSATSER 

Anhörigas upplevelse av att vårda och leva tillsammans med en demenssjuk 

familjemedlem, omfattar att hantera vardagen och alla de olika känslor som detta 

medför. Vårdarrollen antas av olika anledningar och medför även positiva aspekter i 

tillvaron. Behovet av stöd var stort hos de anhöriga, och kunde innefatta allt från 

stödgrupper till annan typ av stöd. Det stöd som var av störst betydelse kom från familj 

och vänner. Även stöd från någon professionell person sågs som viktig, men var dock 

något som saknades hos många anhörigvårdare. Upplevelsen innefattade även den 

förändrade relationen med förändringar gällande kommunikation, roller och intimitet. 

Anhöriga kunde även uppleva positiva effekter i relationen. Genom att uppmärksamma 

de positiva och negativa känslor som de anhöriga, i sin roll som vårdare kan uppleva, 

kan sjuksköterskan få en bättre förståelse för de anhörigas förändrade vardag, och även 

få en tydligare förståelse för sin egen centrala roll som sjuksköterska i denna situation. 

Genom att uppmärksamma, och se den anhörige, för att sedan på bästa sätt kunna stötta 

och vägleda honom/henne genom denna svåra tid, kan vara ett avgörande steg i 

sjuksköterskans arbete, med att lindra lidande och kanske förebygga sjukdom hos de 

anhöriga. 

 

Förslag till vidare forskning 

Svensk forskning inom detta område idag är något begränsad. Eftersom de anhörigas 

situation är ett mycket viktigt område, som i takt med att demenssjukdomarna i vårt 

land ökar, bara kommer att bli ännu mer aktuellt, är det viktigt att vidare svensk 

forskning ägnar sin uppmärksamhet åt just denna fråga.  Frågor som skulle kunna tas 

upp i vidare forskning skulle kunna vara: 

 

 Att den anhörige ofta får avstå från betydelsefulla saker som vänner och 

intressen är något som vårt resultat visar, men vilka effekter kan detta ha för den 



anhörige? Kan det leda till depression eller annan form av sjukdom? Om detta är 

fallet, hur kommer då den demenssjuke att påverkas? 

 

 Varför väljer en del anhöriga att vårda trots att de inte vill? Vad är det som 

ligger bakom deras beslut? Är det den anhöriges fria vilja som får styra eller 

beror beslutet på andra saker? 

 

 Om den anhöriges vårdande utgår från plikt, hur kommer då omsorgen till den 

sjuke att se ut? Kommer vårdandet kunna resultera i något positivt, eller kommer 

den anhöriges ovilja att vårda, innebära en negativ upplevelse för båda parter?  

 

 Är de anhöriga så inriktade på att utföra sitt vårdande, att de glömmer bort att 

fundera över hur den sjuke upplever situationen? 
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Intimacy 

Bilaga 2    

Författare, 

år och land 

Syfte Metod Urval Resultat  

Netto et al., 

2009, 

Singapore. 

Syftet var att 

undersöka 

vinster upplevda 

av 

familjevårdare 

till personer 

med 

demenssjukdom. 

Kvalitativ design,  

 

Grounded theory.  

 

Semistrukturerade, 

djupgående, 

ansikte-mot-

ansikte intervjuer. 

Intervjuerna var 

inspelade, 

transkriberade och 

analyserades med 

kodning. 

12 personer, 10 

kvinnor och 2 

män.  

 

Ålder 32-72 år.  

 

8 deltagare var 

döttrar, 2 var 

söner, 1 var fru 

och en var 

systerdotter till 

den 

demenssjuke. 

Personlig 

mognad. 

 

Fördelar i 

relationen, 

högre nivå av 

fördelar. 

 

Shanley et 

al., 2011, 

Australien 

Syftet var att 

undersöka 

anhörigvårdares 

upplevelser och 

behov när de 

vårdar en 

demenssjuk 

person. 

Semistrukturerade 

djupgående, 

kvalitativa 

intervjuer, 

baserade på öppna 

frågor kring breda 

ämnesområden.  

 

Analyserades för 

att hitta teman. 

15 deltagare, 5 

fruar, 5 äkta 

män, 2 söner 

och 3 döttrar 

till en person 

med demens.  

 

Makarnas ålder 

var mellan 43-

75 år när de 

blev 

anhörigvårdare, 

och barnen var 

35-58 år.  

 

Vård gavs i 

hemmet under 

1-14 år. 

 

 En av de 

demenssjuka 

dog hemma, 

övriga dog på 

sjukhus eller 

särskilt boende. 

Att få stöd.  

 

Att behöva lita 

på andra.  

 

Att hantera 

ensamheten 

med att vara 

anhörigvårdare.  

 

Se på när en 

älskad sakta 

försvinner.  

 

 

 

 

 



 

 

O´Shaughnessy 

et al., 2010, 

Storbritannien 

 

Syftet var att 

undersöka 

makars 

upplevelse av 

att vårda sin 

partner 

Semistrukturerade 

intervjuer, och 

intervjuaren var 

flexibel och gav 

följdfrågor på 

deltagarens svar. 

En intervju 

pågick 45-75 

minuter. Alla 

intervjuer hölls 

hemma hos 

deltagaren. De två 

första 

intervjuerna 

klassades som 

pilotintervjuer 

Kvalitativ studie. 

7 

anhörigvårdare 

deltog, 5 fruar, 

2 äkta män.  

 

Ålder 59-86 år.  

 

De hade varit 

gifta med den 

demenssjuke 

personen 27-59 

år.  

 

Alla vårdade 

den sjuke 

hemma.   

Samhörighet 

och avskildhet. 

Balans att möta 

egna behov och 

möta den sjuke 

partnerns 

behov. 

Veta och inte 

veta om 

framtiden. 

 

Söka kontroll – 

emotionella 

och praktiska 

strategier. 

Harris, 2009, 

USA. 

Syftet var att 

undersöka gifta 

pars perspektiv 

på den intima 

relationen, då 

en av dem fått 

en 

demensdiagnos, 

positiva och 

negativa. 

Grounded theory, 

för att få en 

djupare förståelse 

av den subjektiva 

upplevelsen.  

 

Fokusgrupper. 

Kvalitativ studie. 

32 deltagare, 

samtliga gifta.  

 

Deltagare med 

demens var 

mellan 56-77 

år, och 

anhörigvårdarna 

var mellan 54-

79 år. 

Förändringar i 

äktenskapet: 

Rollförlust och 

beroende. 

Förändring i 

sociala roller. 

Hitta en ny 

balans i 

relationen. 

Förändringar 

relaterade till 

intimitet och 

sexualitet. 

Walters et al., 

2010, 

Storbritannien. 

 

Syftet var att 

undersöka 

makars 

förståelse och 

ansvar för den 

demenssjuke 

partnern 

Kvalitativ studie.  

 

Fenomenologi. 

Intervjuer.  

 

Intervjuerna 

transkriberades 

med hjälp av IPA, 

och teman kunde 

då hittas 

6 kvinnor, som 

hade vårdat sin 

man i minst 2 

år.  

 

Deltagarna var 

mellan 64-78 

år. Tiden de 

varit gifta var 

mellan 19-58 

år. Rekryterade 

vid en 

organisation 

som hjälpte 

anhörigvårdare 

till 

Samma person 

fast 

annorlunda. 

 

Förändrad 

relation. 

 

Känslomässiga 

reaktioner på 

beteenden. 

 

Påverkan på 

dagliga livet. 



demenssjuka. 

 

Egset & 

Myklebust, 

2011, Norge 

Syftet är att 

fånga en 

detaljerad bild 

av hur livet ser 

ut för anhöriga 

till en 

demenssjuk. 

Men även att 

få en insikt i 

hur livet som 

demenssjuk är 

genom 

berättelser från 

makar och 

barn 

2 fallstudier gjordes.  

 

Kvalitativa intervjuer 

hölls där de 

närstående beskrev 

sjukdomsutvecklingen 

Totalt ingick i 

studien 27 

personer 

( 9 familjer). 

Första 

fallstudien: 

Kvinnor som 

vårdade sin 

make. Andra 

fallstudien: 

Män som 

vårdade sin fru. 

Inklusionkriteri

er: barnen 

skulle bo nära 

sina föräldrar. 

Viktigt att kunna, 

och få prata om 

sjukdomen för att 

själv inte bli sjuk.  

 

Viktigt stöd var 

vänner.  

 

Tidig diagnos 

kunde leda till 

bättre hjälp i ett 

tidigt skede. 

 

Golden et al., 

2012, USA 

Syftet med 

denna studie är 

att undersöka 

vilka 

metaforer som 

anhörigvårdare 

spontant 

använder för 

att beskriva 

demens, 

personen med 

demens, och 

deras egen 

roll. 

Data samlades in och 

översattes under 19 st 

stödgruppsmöten som 

hölls för anhöriga till 

en person med 

demens.  

Dessa möten hölls en 

gång i veckan i ca 90 

min, under en 5 

månaders period. 

Grounded Theory 

användes för att 

analysera resultatet. 

Kvalitativ studie. 

Urvalet bestod 

av 11 deltagare. 

7 kvinnor & 4 

män. 

 

Medelåldern 

hos vårdarna 

var 74,8 år 

medan 

medelåldern för 

de sjuka var 

78,8 år. 

Att befinna sig på 

en osäker resa. 

Den sjuke har gått 

sönder. 

Det går upp och 

ner  

Demens skapar 

smärta. 

Det är som att 

spela ”Russian 

Roulette” 

Hålla sina fingrar 

korsade. 

Gillies, 2011, 

Storbritannien. 

Syftet med 

studien är att 

undersöka 

anhörigas 

upplevelser av 

att vårda en 

person med 

demens. 

Kvalitativ studie. 

 

Narrativ metod. 

 

Grounded Theory 

 

Studien är en del av 

en större studie. 

 

37 st av de totalt 53 

intervjuerna i den 

större studien 

användes. 

Vårdarna 

bestod av 5 

män, 10 fruar, 4 

döttrar och 1 

son. 

Vårdarrollens art 

och omfattning: 

Kommunikation: 

Att förstå sin 

partners sjukdom 

Hantera 

erfarenheter/ 

upplevelser 

Identifiera 

kontinuitet 

Att förlora och 

vårda i förtvivlan 

Förlust och att 

förlora – vad 

betyder det 

 



 

 

Shim et al., 

2012, USA 

Syftet med 

studien var att 

undersöka hur 

anhörigvårdares 

olika karaktärer 

skiljer sig åt 

beroende på om 

de upplever sin 

vårdarroll som 

positiv eller 

negativ. 

Sekundär analys 

av intervjuer 

med 

anhörigvårdare 

till en 

demenssjuk. 

Analysen 

bestod av 57 

intervjuer. 

Dataanalysen 

bestod av både 

manifest och 

latent teknik. 

Deltagarna 

delades in i 

grupper 

beroende på om 

de upplevde 

situationen som 

positiv el 

negativ. 

 

Kvalitativ 

studie 

21 anhöriga 

ingick i studien. 

16 fruar & 5 

män. 

 

Medelåldern för 

vårdarna var 71 

år och 75,5 år 

för de sjuka. 

Snittvärdet för 

vårdande av den 

sjuke var 6 år.  

 

När studien 

startade levde 

alla vårdare 

tillsammans 

med den sjuke. 

Under studiens 

gång flyttade 

dock 6 personer 

till ett boende. 

Den negativa 

gruppen: 

Beskriver både 

sin dåtida och 

nuvarande 

relation till sin 

närstående som 

negativ.  

 

Den positiva 

gruppen: 

Beskriver både 

nutid och dåtid 

som positivt. 

Hayes et al., 

2009, USA. 

Syftet med 

denna studie 

var att 

undersöka 

anhörigvårdares 

upplevelse av 

hur intimiteten 

förändras när 

ens partner har 

diagnostiserats 

med  

Alzheimers. 

Men även att 

jämföra och 

undersöka om 

och hur detta 

skiljer sig 

mellan könen. 

Narriativ ansats. 

 

Kvalitativa 

intervjuer hölls, 

där öppna 

frågor 

användes. 

 

 

Anhörigvårdare 

rekryterades 

från stödgrupper 

samt från  

 

Alzheimer 

centrum. 28 

anhörigvårdare 

deltog. 13 män 

och 15 kvinnor 

ingick i studien. 

Både män och 

kvinnor 

upplevde det 

som mycket 

jobbigt att deras 

partner inte 

visade ömhet 

längre. 

Män som 

fortfarande var 

sexuellt aktiva 

ansåg inte att 

sjukdomen 

utgjorde ett 

hinder för sex. 

De kvinnliga 

vårdarna hade 

svårt att känna 

lust inför denna 

typ av intimitet 

 

 



 

      

Lin, et al., 

2011, 

Storbritannien. 

Syftet med 

denna studie 

var att 

identifiera, 

beskriva och 

undersöka 

förändringar i 

anhörigvårdares 

upplevelser av 

att leva med en 

demenssjuk 

person över tid. 

En longitudinell 

kvalitativ studie.  

 

Grounded Theory 

 

Studien omfattade 

3 olika faser 

under en 18 

månaders period. 

Semistrukturerade 

intervjuer hölls 

med deltagarna i 

deras eget hem. 

Intervjuerna 

spelades in. 

Totalt deltog 6 

gifta par. 

3 män och 3 

fruar. 

Medelåldern 

för 

den 

demenssjuke 

var: 69 år. 

Medelåldern 

för vårdarna 

var: 68,6 år. 

Deltagarna 

rekryterades 

från 2 stycken 

vård-

organisationer. 

Glädjen i livet 

förändrades 

till sorg och 

ledsamhet.  

På grund av 

äktenskapet 

har man ett 

osynligt 

ansvar och 

engagemang 

för den andre.  

Det är min 

plikt att ta 

över och 

hjälpa henne 

när hon inte 

längre kan 

klara av vissa 

saker. 

Vikten av 

stöd. 

Quinn et al., 

2008, 

Storbritannien 

Syftet med 

denna studie är 

att undersöka 

de subjektiva 

psykologiska 

upplevelser 

som personer 

som vårdar en 

person med 

demens i ett 

tidigt stadie 

upplever 

Kvalitativ studie, 

med en 

fenomenologisk 

ansats. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer hölls. 

 

Deltagarna 

intervjuades 

individuellt av en 

klinisk psykolog.  

 

För datanalysen 

användes en 

tolkande 

fenomenologisk 

analys (IPA). 

 

Totalt ingick 

34 deltagare i 

studien. 

Antingen 

makar eller 

sammanboende 

partners. 

 

28 kvinnor och 

6 män. 

Vårdarnas 

ålder varierade 

mellan 52-80 

år. 

 

Vet inte vad 

det är: 

Vanligt att 

förneka 

sjukdomen. 

Förändringar i 

relationen: 

Att få ta över 

den andres 

uppgifter. 

Vi gör så gott 

vi kan: 

Ta en dag i 

taget.  

Det är inte 

alldeles 

lekande lätt: 

Mer trötta och 

lättirriterade. 

Kände e oro 

inför 

framtiden. 


