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Sammanfattning    

En demenssjukdom drabbar fler och fler människor beroende på en ökad ålder hos 

befolkningen. När en förälder drabbats av sjukdomen kan anhöriga bli ansvariga för 

vården vilket påverkar deras vardagliga liv. Syftet med uppsatsen är att belysa 

upplevelsen av att vara anhörig till en förälder över 65 år som drabbats av 

demenssjukdom. Metoden som använts är en litteraturstudie med kvalitativa 

vetenskapliga artiklar. Resultatet lyfter fram tre huvudteman med underteman. 

Vardagen förändras: Undertemat förlust av frihet visar på begränsningar i vardagen. 

Tidsbrist visar på svårigheter att umgås och delta i sociala sammanhang och vilken 

konsekvens som det ger. Att påverkas mentalt visar anhörigas inre konflikt med stress 

och konstant oro för sin förälder. Påverkan av mellanmänskliga relationer: 

identifierar Att få en ny roll men även en att växa som person. Rollen som vårdare av 

sin förälder skapar ett nytt perspektiv och ny gruppdynamik inom den egna familjen och 

övriga närstående. Att vara en vårdande anhörig ger en ny insikt där uttryck som kärlek 

och tillgivenhet nämns. Behov av stöd och god kommunikation: fokuserar på släkt 

och närståendes stöd och stöd från hälso- och sjukvården och samhället. Att få stöd 

ifrån anhöriga men även från hälso- och sjukvården och samhället har stor betydelse för 

den som vårdar men det finns däremot saker som kan påverka och försvåra stödet. 

Kommunikation är ett orosmoment för anhöriga som inom familjen som kan försvåra 

vardagen. Det framkommer även att hitta egen kraft är nödvändigt för att anhöriga ska 

orka med sitt ansvar. Hur livssituationen hanteras av anhöriga är beroende på vilken 

inriktning och behov de har av stöd. I diskussionen lyfts respektive huvudteman fram 

vilka beskriver anhörigas upplevelser i samband med att vårda en förälder med 

demenssjukdom.  
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INLEDNING 

I yrkesrollen som sjuksköterska möter sjuksköterskan regelbundet personer med 

demenssjukdom och deras anhöriga. Att som sjuksköterska kunna ge anhöriga till 

personer med demenssjukdom, ett hopp i vardagen, kräver både kunskaper om 

bemötande av personer med demenssjukdom och en kunskap om vilket stöd anhöriga 

önskar för att känna en trygghet i sin vardag. Författarna har båda varit i anhörigrollen 

till en förälder över 65 år som drabbats av demenssjukdom vilket kan vara en anledning 

till varför författarna valt att skriva ett examensarbete om upplevelsen av att vara 

anhörig till en förälder över 65 år med demenssjukdom. 

 

BAKGRUND 

Det var i början av 1900-talet som den tyska psykiatrikern Alois Alzheimer 

identifierade biologiska faktorer bakom demenssjukdomen. Alois arbetade vid ett 

sinnessjukhus i Frankfurt och år 1901 kom Alois i kontakt med en 51 årig kvinna, 

Auguste Deter, då hon togs till kliniken av sin make eftersom hon under flera år uppfört 

sig märkvärdigt och inte kunna utföra sina hushållsuppgifter som tidigare. Auguste 

ägnade sina dagar till att gömma föremål, prata osammanhängande om att hon kände sig 

förföljd och bedragen av sin make. Alois började utföra kliniska bedömningar och 

observationer på Auguste under hennes vistelse på sinnessjukhuset. Alois hade träffat 

flera patienter med liknande symtom men de hade varit sjuttio år och äldre varför 

Auguste åldersmässigt var av intresse att observera. År 1906 avled Auguste och Alois 

dissekerade hennes hjärna. Alois fann att hjärnan var förkrympt och att nervcellerna på 

flera ställen förlorat kontakten med varandra samt att det fanns förhårdnader i hela 

hjärnbarken. Även om Alois forskning visade att sjukdomen som påverkat hjärnan var 

en fysisk åkomma ville flera sakkunniga inte tro på teorin om en demenssjukdom utan 

mer på en naturlig ålderssvaghet. Att dåtidens läkare hade svårt att ta till sig Alois 

upptäckt av hjärnsjukdomen berodde på deras tidsanda, där de menade att psykiska 

sjukdomar och demens hade en orsak i ett osunt leverne och inte var följden av en 

fysisk sjukdom. Sjukdomen har benämnts Alzheimers sjukdom från 1910 trots att det 

fanns ett tvivel från forskarvärlden (Lans 2006).  

 

I Sverige finns närmare 160 000 personer som utvecklat en demenssjukdom och varje år 

riskerar uppemot 25 000 nya personer att insjukna. En orsak till att demenssjukdomar 

ökar, är att befolkningen blir äldre. Vi lever längre i dagens samhälle än tidigare. En 

demenssjukdom skadar hjärnan och utvecklar en hjärnatrofi vilket gör att personen som 

drabbats utvecklar en kognitiv svikt. En kognitiv svikt leder till ett försämrat minne och 

en nedsatt förmåga att planera och genomföra vardagliga aktiviteter. Även språk, 

uppmärksamhetsförmågan, förmågan att orientera sig samt tidsuppfattningen blir 

påverkat, vilket gör att personen med demenssjukdom kan utveckla både fysiska och 

psykiska beteendeförändringar i sin sjukdomsbild. Förändringarna i hjärnan resulterar i 

att personen med demenssjukdom får svårare att ta hand om sig själv men även svårare
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att samspela med andra människor. Personen får svårt att klara sin vardag utan stöd från 

anhöriga. En demenssjukdom går i dagsläget inte att bota men några demenssjukdomar 

kan få symtomlindrande läkemedel under en period (Svenskt Demenscentrum 2016a).  

 

Demenssjukdomar  

Det vanligaste sättet att dela in demenssjukdomar är utifrån tre huvudgrupper: 

primärdegenerativa, vaskulära och sekundära demenssjukdomar. Den största 

huvudgruppen är primärdegenerativa sjukdomar där den vanligaste diagnosen är 

Alzheimers sjukdom. Gemensamt för primärdegenerativa sjukdomar är att hjärncellerna 

i hjärnan börjar att förtvina under en onormal omfattning i jämförelse med hjärnans 

normala åldersförändringar. Den onormala hjärncellsförändringen ger en smygande 

symtomutveckling och varierar beroende på vilken del av hjärnan som blivit skadad. 

Symtomutvecklingen går inte att stoppa men under en period kan symtomlindrande 

läkemedel lindra symtomen. Frontotemporal demens, Lewy Body demens och 

Parkinsons sjukdom med demenssymtom är andra demensdiagnoser som tillhör gruppen 

primärdegenerativa sjukdomar men dessa är inte lika vanligt förekommande som 

Alzheimers sjukdom (Svenskt Demenscentrum 2016b). Enligt Basun, Skog, Wahlund & 

Wijk (2013, s.12) förekommer Alzheimers sjukdom med 60 procent hos alla personer 

med demenssjukdom.  

 

Vaskulära sjukdomar är den näst största huvudgruppen och kallas ibland för 

blodkärlsrelaterade demenstillstånd eller vaskulär demens. En vaskulär demenssjukdom 

orsakas av förändringar i hjärnans blodkärl vilket kan vara av arteriosklerotisk eller 

inflammatorisk art vilket ger en nedsatt syretillförsel till hjärnan. Förekomsten av 

vaskulära demenssjukdomar är runt 30 procent av alla personer med demenssjukdom 

(Wahlund 2013, s. 50). En stroke kan även utlösa en nedsatt syretillförsel till hjärnan 

vilket gör att de vaskulära symtomen ofta kommer plötsligt och symtomen kan variera 

beroende på var i hjärnan som syrebristen skadat hjärnvävnaden (Svenskt 

Demenscentrum 2016b).  

 

Den tredje huvudgruppen är sekundära sjukdomar. Till sekundära sjukdomar hör skador 

och sjukdomar som ibland kan leda till demenssjukdomar. Till denna grupp räknas 

könssjukdomar som HIV och syfilis. Ett alkoholmissbruk och att bli exponerad för 

lösningsmedel under en längre period ökar risken att utveckla demenssjukdomar 

(Svenskt Demenscentrum 2016b). Wahlund (2013, ss, 56-61) beskriver andra 

sjukdomar som kan förväxlas och leda till demensliknande sjukdomar om symtom inte 

blir utredda och behandlade. Sjukdomar och symtom som beskrivs är depression, 

vitamin och folat brist, hypotyreoidism, hypo och hyperparatyreodism. Även 

hjärntumörer, normaltryckshydrocefalus, kroniskt subduralhematom och Creutzfeldt-

Jakobs sjukdom är sjukdomar med demensliknande symtom. 

 

Svenskt demenscentrum (2016b) beskriver att det är vanligt att personer har mer än en 

demenssjukdom. Det kan ibland vara särskilt svårt att i de äldre åldersgrupperna avgöra 

om det är vaskulära eller primärdegenerativa orsaker som ligger bakom personens 

demenssymtom. Många äldre personer med diagnosen vaskulär demens har även 
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degenerativa förändringar i hjärnan som vid en Alzheimers sjukdom vilket gör att man 

får diagnosen blanddemens. 

 

Beteendemässiga och psykologiska symtom vid demens 

När en demenssjukdom påverkar hjärnan förändras ofta personens beteendemönster. 

Förändringar i personens beteendemönster går under benämningen beteendemässiga och 

psykologiska symtom vid demens (BPSD). Vanliga förändringar i personens 

beteendemönster kan vara av beteendemässig karaktär vilket ger en ökad förekomst av 

aggressivitet, ett ökat vandrande, rastlöshet och apati. Personens beteendemönster kan 

även vara av psykologisk karaktär vilket ger en ökad förekomst av hallucinationer, 

nedstämdhet, sömnproblem och oro. BPSD som oro, irritabilitet, verbal och fysisk 

aggressivitet upptäcks hos över hälften av alla personer med demenssjukdom. BPSD 

kan vara relaterade till hjärnskadan eller till en nedsatt förmåga att uttrycka sig men kan 

även vara en reaktion på en stökig miljö eller ett uttryck för känslomässig eller fysisk 

smärta eller andra somatiska tillstånd. Att vara drabbad av BPSD ansågs tidigare som en 

samling av symtom som ofta skulle behandlas på medicinsk väg. Våra kunskaper om 

och förståelsen för BPSD har ökat och idag finns kunskap om att olika BPSD är ett sätt 

för personen med demenssjukdom att kommunicera med sin omgivning. Utifrån ett 

omvårdnadsperspektiv är det viktigt att försöka förstå bakgrund och orsak till olika 

beteenden genom att göra en grundläggande bedömning och analys av personenens hela 

situation. En grundläggande bedömning innehåller sjukdomsfakta, kognitiva, 

psykosociala och hälsorelaterade aspekter som tillsammans med en kartläggning av 

själva beteendet ger en grund för aktuella individuella omvårdnadsåtgärder. 

Omvårdnadspersonal och anhöriga är betydelsefulla informanter vid en BPSD 

bedömning och det är av största vikt att försöka förstå orsaken till ett beteendemönster 

för att kunna hjälpa personen som drabbats men även att kunna stötta anhöriga då BPSD 

är påfrestande för anhöriga och ofta är en bidragande orsak till att personen med 

demenssjukdom flyttar in på ett demensboende (Skovdahl & Kihlgren 2011, ss. 287-

292). 

 

Palliativ omvårdnad 

Ordet palliativ kommer från det latinska ordet pallium vilket betyder mantel. Palliativ 

omvårdnad betyder att omvårdnaden skall liknas en omsorgsfull omslutande mantel 

som lindrar, värmer och tröstar den drabbade personen och dennes anhöriga (Skog 

2013, s. 237). Att sträva efter att lindra då man inte längre kan bota är grunden i den 

palliativa vårdfilosofin. Att vara drabbad av en demenssjukdom innebär att ha en 

obotlig sjukdom vilken leder till döden. Sjukdomsprocessen kommer att pågå under 

många år och innebär att personen med demenssjukdom utvecklar flera olika symtom 

utifrån skadeverkningarna i hjärnan. För att kunna lindra aktuella symtom under 

sjukdomsförloppet är det viktigt med en helhetsvård. En helhetsvård där man beaktar 

och tar till vara på anhörigas erfarenheter om personen som drabbats av sjukdom. Att 

använda sig av ett tvärprofessionellt teamarbete samt utveckla en kunskap om 

kommunikation då personen med demenssjukdom får svårigheter att kommunicera som 

en följd av skadeverkningarna i hjärnan (Hoffman 2013, s. 276). 
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Anhörigas omsorg  

Att växa in i rollen som vårdande anhörig till en person med demenssjukdom är ofta en 

smygande process där demenssjukdomen i de flesta fall utvecklar kognitiva symtom 

under en längre period. Att vara en vårdande anhörig blir ofta inget medvetet val utan en 

roll som anhöriga bara blivit tilldelade. Att ge omsorg är en stor och krävande uppgift 

för anhöriga då personen med demenssjukdom behöver stöd och praktisk hjälp i många 

av sina dagliga aktiviteter. En omsorg i hemmet innebär både att vara förutseende och 

förebygga olyckor men även en förebyggande planering för att förbereda sig mentalt på 

en förändrad livssituation. När sjukdomsprocessen fortskrider ökar anhörigas 

övervakande omsorg ofta till dygnets alla timmar. Detta innebär att anhöriga får stötta 

och hjälpa personen med både medicinering, toalettbehov, matsituation, påklädning och 

motverka att personen inte skadar sig eller lämnar hemmet med risk för att försvinna. 

En dygnet runt tillsyn är en mycket stressad och uttröttande situation för anhöriga då 

deras nattsömn ofta blir störd. När anhöriga blir utmattade finns det en risk att det 

uppkommer situationer i hemmet som anhöriga kan uppleva svåra att bemästra vilket 

kan leda till att personen med demenssjukdom utsätts för övergrepp i situationer som 

blivit övermäktiga för anhöriga (Grafström 2013, ss. 256-259). Ulmanen (2015, s 30) 

beskriver att kvinnor ofta ser omsorgen av deras anhöriga utifrån en norm, där 

familjerelationen eller äktenskapet ofta innebär en moralisk plikt att ge omsorg till 

personen med sjukdom. Ofta väcks det dubbla känslor vid omsorgsgivande vilket 

innebär att det kan upplevas både givande och krävande. Känslor som känslomässigt 

kan vara svåra för anhöriga att hantera i sin livssituation.  

 

Anhörigas lidande 

Att lida kan förstås som en mänsklig upplevelse av att möta ett fenomen som skapar en 

stämning av fysisk, existentiell eller emotionell karaktär som ångest, oro eller smärta 

hos den som drabbas. Att uppleva lidande kan även orsakas av känslan att vara utesluten 

från sitt vardagliga liv eller genom människans ansträngningar att uthärda sin situation. 

Varje lidande är unikt och formas av den lidande själv och dennes omgivning (Arman 

2017, ss. 213-223). Albinsson och Strang (2012, s. 348) skriver att en demenssjukdom 

ibland kallas för anhörigas sjukdom. Anhörigas sjukdom kan förklaras genom anhörigas 

ökade omsorgsbehov när sjukdomsprocessen fortskrider. Sjukdomsprocessen påverkar 

anhöriga negativt vilka riskerar att drabbas av sorg-oro-skuld syndromet (SOS-

syndromet). SOS-syndromet kan vara en kort sammanfattning av anhörigas känslor av 

att leva med en person som utvecklat en demenssjukdom. Ett SOS-syndrom skall 

uppmärksammas som ett rop på hjälp där anhöriga är i behov av stöd i sin vardag. Även 

Cascioli, Al-Madfai, Oborne & Phelps (2008) belyser att den emotionella belastningen 

vid omsorgen av personer med demenssjukdom är svår att hantera för anhöriga där över 

en tredjedel av anhöriga upplevde att de inte fick tillräcklig med stöd i sin situation. De 

efterfrågade en ökad mänsklig kontakt där empati, förståelse och förmågan att ge råd 

och stöd var viktiga egenskaper vid bemötandet av anhöriga. 

 

Sjuksköterskans roll 

Omvårdnaden är sjuksköterskans ansvarsområde och utgår från en humanistisk 

grundsyn där alla människor har ett mänskligt lika värde. Synen på människan och 

människans möjligheter blir därmed central då den humanistiska människosynen ligger 
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till grund för sjuksköterskans värderingar och till beslut som berör omvårdnaden. En 

personcentrerad omvårdnad skall ske på personens villkor eftersom varje människa är 

unik och består av enheten: kropp, själ och ande (Svensk sjuksköterskeförening 2014). 

Personen med demenssjukdom och anhöriga måste bemötas med kunskap och empati 

som strävar efter att bevara värdighet och personlig integritet och enligt Arman (2017, s. 

217) anses empati vara en förmåga att förstå och se lidandet vilket leder till medlidande, 

sympati och omsorg från sjuksköterskan. 

 

Sjuksköterskans etik 

Sjuksköterskan har International Council of Nurses (ICN) etiska kod som en grund och 

vägledning i sin yrkesprofession. ICN:s etiska kod är till för att stärka sjuksköterskan i 

sitt etiska handlande utifrån alla aspekter i sjuksköterskans arbete (Svensk 

sjuksköterskeförening 2017). All omvårdnad har en etisk dimension. Sjuksköterskan har 

ett eget moraliskt ansvar för sitt bemötande, sina egna etiska bedömningar och beslut 

(Svensk sjuksköterskeförening 2014). En etik där det egna individuella ansvaret för det 

gemensamma bästa innebär, att i all omvårdnad och alla kontakter kring personer med 

demenssjukdom bör utgå från de etiska grundprinciperna: om att göra gott och inte 

skada, behandla alla rättvist samt att värna och respektera personens autonomi 

(Hoffman 2013, s. 277).  

 

Sjuksköterskan och anhöriga 

Inom omvårdnaden av personer med demenssjukdom handlar det om att se anhöriga ur 

flera perspektiv. Anhöriga är dels en medlem i teamet runt personen med 

demenssjukdom men även en person som har olika behov för att klara sin vardag och 

sin situation som anhörig. För att kunna förmedla stöd till anhöriga behöver det finnas 

en förståelse för hur problematiskt det kan vara att vara anhörig till en person med 

demenssjukdom. En förståelse över den stress som sjukdomen innebär för dem men 

även en förståelse för deras olika reaktioner. Att efterfråga hur de upplever sin situation 

och ge sig tid att lyssna på deras berättelse kan skapa både trygghet och tillit (Hoffman 

2013, s. 278). Att som sjuksköterska kunna ge stöd åt anhöriga i deras livsvärld är 

viktigt. Livsvärlden är den verklighet som människan upplever genom sin kropp 

(Wiklund 2003, s 40). Enligt Asp (2017, s. 52) är livsvärlden den värld där vi lever vårt 

vardagliga liv både inom oss och utom oss själva. Ekebergh (2017, s. 81) tillägger att 

livsvärlden utgörs även av våra personliga erfarenheter vilka vi använder i situationer 

och möten i våra liv med andra människor. Alla delar vi samma livsvärld men vi har 

olika sätt att förstå den beroende på våra egna personliga erfarenheter. Enligt Cascioli et 

al. (2008) kan bristen av kontakt med sjuksköterskan resultera i en känsla av 

övergivenhet hos anhöriga. Söderlund (2017, ss. 301-305) skriver att det handlar om 

sjuksköterskans mod att vara närvarande och ge tröst till anhöriga för att stilla deras 

känsla av oro. Om anhöriga blir bekräftade av sjuksköterskan, genom visad värme och 

kärlek och ett omsorgsfullt vårdande, kan känslan av tro, hopp och tillit förmedlas vilket 

gör att deras känsla av övergivenhet kan minskas i deras livsvärld. 
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Begreppsdefinition 

Enligt Jansson och Grafström (2011, s. 105) är anhörigbegreppet viktigt att förtydliga 

för att förstå rätt innebörd av ordet anhörig. Enligt Socialstyrelsens termdatabank 

(Socialstyrelsen 2004) betyder ordet anhörig, en nära familjemedlem, vilket kan vara 

make/maka, en förälder eller ett barn. Jansson och Grafström (2011, s. 106) lyfter även 

upp svårigheten med användningen av ordet anhörig då ordet kan användas i båda 

riktningarna vid hjälpinsatser. En anhörig kan därför vara både givare och mottagare av 

hjälp. I examensarbetets syfte, metod, resultat, diskussion och slutsats likställs anhöriga 

med att vara vuxna barn till förälder med demenssjukdom om inte annan innebörd 

beskrivs i texten. 

 

PROBLEMFORMULERING 

En demenssjukdom är idag en dödlig sjukdom och alla kan drabbas av sjukdomen. I 

Sverige utvecklar fler personer en demenssjukdom på grund av ökad livslängd. När en 

familjemedlem drabbas av demenssjukdom involveras hela familjen vilket skapar nya 

roller och nya förutsättningar för familjen och dess medlemmar. Eftersom sjukdomen 

leder till en påverkan på hjärnan utvecklas olika beteendeförändringar som förvirring, 

aggressivitet, ångest och nedstämdhet och när sjukdomen förvärras ökar behovet av 

omsorg för den demensdrabbades anhöriga. Anhöriga till den demensdrabbade föräldern 

upplever då ett ökat krav av omsorg under dygnets alla timmar vilket kan skapa en hög 

påfrestning på deras egen hälsa. Omsorgen kring den demensdrabbade föräldern gör att 

deras vuxna barn genomgår livsförändringar och att söka hjälp och stöd mitt i dessa 

livsförändringar är ett stort och svårt steg eftersom deras hälsa redan kan vara negativt 

påverkad. Behovet av stöd till den som vårdar är därför betydande och där har 

sjuksköterskan med sin profession en viktig roll att kunna aktivt hjälpa och möta upp 

behovet av stöd. Det är därför viktigt att utifrån denna bakgrund, kunna beskriva vuxna 

barns upplevelser av att vårda sina föräldrar med demenssjukdom.  

 

SYFTE 

Att belysa upplevelsen av att vara anhörig till en förälder över 65 år som drabbats av 

demenssjukdom. 

 

METOD 

Design 

Studien är utformad som en litteraturstudie. En litteraturstudie anses vara en 

strukturerad metod för att sammanställa relevant vetenskaplig kunskap inom ett 

specifikt kunskapsområde (Kristensson 2014, s. 150). 

 

Urval och datainsamling 

Enligt Kristensson (2014, s. 158) är det viktigt med en sökstrategi. En strategi där 

aktuell sökprocess beskrivs för att finna relevanta vetenskapliga artiklar som svarar på 
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studiens syfte. För att finna aktuella artiklar i det valda ämnet gjordes 

informationssökning i Cinahl och PubMed vilka båda är bibliografiska databaser vilka 

innehåller vetenskapliga studier inom området omvårdnadsvetenskap och medicin. För 

att sökningarna i databaserna skulle ge betydelsefulla träffar, vilka var anpassade till 

syftet, användes relevanta sökord: experience, perception, attitude, view, feeling, 

qualitative, narrative, narration, adult child, adult offspring, relative experience, 

dementia, young onset dementia. (bilaga 1) Sökorden har även kombinerats med 

booleska sökoperatorerna AND, OR och NOT för att öka sökningarnas sensitivitet och 

specificitet (Kristensson 2014, s. 161). Några sökord i bilaga 1 är även trunkerade vilket 

innebär att sökningen breddats och möjliggör för fler träffar utifrån sökordets alla 

böjningsformer (Östlundh 2017, s. 71). Det har inte gjorts någon begränsning vid 

sökningarna till någon del av världen eller land. 

 

För att finna relevanta vetenskapliga artiklar användes inklusionskriterier enligt bilaga 1 

samt att artiklarna skulle handla om personer över 65 år med demenssjukdom och deras 

vuxna barns upplevelser och erfarenheter av att vårda eller vara vårdare av en förälder 

över 65 år som drabbats av demenssjukdom. Totalt hittades 393 artiklar via 

databassökningar enligt bilaga 1 men exklusionskriterier gjorde att 11 artiklar valdes ut 

för granskning.  Exkusionskriterier var de vetenskapliga artiklar vars titel och abstrakt 

inte motsvarade studiens syfte samt vetenskapliga litteraturöversikter. Artiklar som 

passade syftet men beskrev symtom från flera sjukdomsdiagnoser utöver 

demenssjukdomen valdes bort. Anhörigas upplevelser kan påverkas av flera 

sjukdomsdiagnoser och det blir svårt att bedöma vilken av deras upplevelse som utgår 

från demenssjukdomen vilket kan påverka studiens tillförlitlighet. Kvantitativa artiklar 

exkluderades eftersom kvalitativa artiklar ansågs mer motsvara studiens syfte av att 

belysa upplevelsen från anhöriga vilket ger en djupare kunskap om deras känslor i 

vardagen. Att granska varje utvald vetenskaplig artikels kvalitet innebär ett kritiskt 

tänkande kring artikeln vilket gör att man förstår den enskilda vetenskapliga artikelns 

innehåll bättre och får ett bättre underlag för att besluta om artikeln passar studiens syfte 

(Friberg 2017, ss. 46-47). Forsberg och Wengströms (2015, ss. 203-207) 

granskningsmall för kvalitativa artiklar (bilaga 2) har använts för att granska utvalda 

vetenskapliga artiklar. Granskningen visade att två vetenskapliga artiklar inte passade 

vårt syfte och exkluderas varav nio vetenskapliga artiklar blev kvar och inkluderades i 

analysen. Utvalda vetenskapliga artiklar presenteras i artikelmatris. (bilaga 3) 

 

Dataanalys 

De utvalda artiklarna i studien har analyserats genom att författarna läst samtliga 

artiklar, i sin helhet flera gånger och sammanfattat varje artikel, var för sig, till löpande 

text. Enligt Friberg (2017, s. 148) skall valda artiklar läsas igenom flera gånger för att få 

en övergripande förståelse av innehåll och sammanhang. Att sammanfatta varje artikel i 

löpande text anses vara en form av reduktion av data för att vara säker att korrekt data 

uppfattats och dokumenterats. Artiklarnas syfte, metod och resultat är presenterade i en 

artikelmatris då Friberg (2017, s. 148) anser att en artikelmatris ger en bra 

överskådlighet och anses vara ett stöd vid analysarbetet.  Att söka efter likheter och 

skillnader i artiklarnas resultatdel var nästa analyssteg. Författarnas fokus inriktades mot 

anhörigas upplevelser, vilka färgkodades, för att tydligt strukturera och överblicka deras 

upplevelser i materialet. Författarna gjorde egna separata resultatanalyser, vilka sedan 
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jämfördes med varandra. En sammanställning gjordes av materialet utifrån anhörigas 

färgkodade upplevelser vilket resulterade i nya underteman som sedan bildade nya 

huvudteman. Friberg (2017, ss. 148-150) beskriver betydelsen av att sortera aspekterna 

med samma innehåll under lämpliga rubriker. Att gå från helhet till delar för att sedan 

åter knyta ihop delarna till en ny helhet ger läsaren en förståelse för området som 

presenteras, det nya resultatet. 

 

 

 

RESULTAT 

 

Resultatet baseras utifrån nio vetenskapliga artiklar som inkluderats i studien utifrån 

studiens syfte. Analysen av anhörigas upplevelser resulterade i tre huvudteman och nio 

underteman vilka presenteras i tabellen. 

 

Huvudtema Undertema 

Vardagen förändras 

Förlust av frihet  

Tidsbrist 

Att påverkas mentalt 

Påverkan av mellanmänskliga relationer  
Att få en ny roll 

Att växa som person 

Behov av stöd och god kommunikation  

Syskon och närståendes stöd 

Stöd från hälso- och sjukvården och 

samhälle 

Kommunikation 

Att hitta egen kraft 

 

Vardagen förändras 

Huvudtemat i det analyserade materialet visade på tre aktuella underteman: förlust av 

frihet, tidsbrist och att påverkas mentalt. 

Förlust av frihet 

Att vårda en förälder med demenssjukdom beskrivs i flera artiklar som ett ansvar som 

ger en konstant oro under hela dygnet. Dygnsengagemanget utgör ett socialt hinder i 

vardagen vilket upplevs som en förlust av frihet. De anhöriga som vårdar sina föräldrar i 

hemmet upplever att de har blivit mer bundna till hemmet (Ar & Nuray Karanci 2017; 

Edwards 2014; McDonnell & Ryan 2014; Unson, Glendon, Haymes & Sancho 2015). 

Att ständigt kunna finnas närvarande via telefon gör att de upplever en förlust av sin 

frihet och samtidigt brottas med känslan av skuld när de inte tillbringar tillräcklig tid 

hos sina föräldrar (Ar & Nuray Karanci 2017; Grigorovich et al. 2016; McDonnell & 

Ryan 2014). 

Tidsbrist 

Att vårda en förälder med demenssjukdom är en balansgång mellan vårdandet och den 

egna familjen. Det är ofta som familjemedlemmar blir lidande och anhöriga upplever en 
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känsla av trötthet och stress vilket skapar en pressad situation i den egna familjen. 

Tidsbrist upplevs vara en orsak till familjeproblematiken då de ofta prioriterar 

föräldrarnas sjukdom före familjens välbefinnande (Day, Anderson & Davis 2014; 

Edwards 2014; McDonnell & Ryan 2014; Unson et al. 2015). Även Vreugdenhil (2014) 

påtalar att anhöriga inte vill lägga för mycket ansvar för vårdandet på övriga 

familjemedlemmar som make och barn.  

 

Känslan av att inte få ihop kraven ifrån yrkeslivet upplevs svåra för anhöriga. Deras 

egna mål inom yrkeslivet har fått stå tillbaka eftersom vården kring föräldern tar mycket 

tid i anspråk. Att som anhörig ha en förstående chef i kombination med ett flexibelt 

arbete är viktigt för att kunna kombinera yrkeslivet och vårdnaden av en demenssjuk 

förälder (Edwards 2014; Vreugdenhil 2014).  

 

Flera av artiklarna beskriver att anhöriga upplever svårigheter med att utöva sina 

fritidsintressen som tidigare. Några har pausat sina fritidsintressen eftersom det 

upplever brist på tid och därtill en påfrestning på den egna kroppen vilket ger en brist på 

energi. De upplever en minskad social närvaro med sina vänner vilket resulterat i att 

några vänner och bekanta försvunnit från bekantskapskretsen (Ar & Nuray Karanci 

2017; Edwards 2014; Grigorovich et al. 2016; McDonnell & Ryan 2014; Vreugdenhil 

2014).  

 

Att påverkas mentalt 

Flera av artiklarna lyfter upp problemet kring anhörigas osäkerhet om 

sjukdomsprocessen och osäkerheten runt föräldrarnas försämring i sin demenssjukdom. 

De känner här en konstant oro och de vet inte hur och när nästa steg i sjukdomen 

kommer och hur sjukdomen då utvecklas. För anhöriga ger denna osäkerhet både en 

emotionell och en negativ påverkan på den egna hälsan. En längre psykisk påverkan ger 

dem en mental utmattning med symtom som stress, irritation, frustration, ångest och 

depression. (Day, Anderson & Davis 2014; Edwards 2014; Grigorovich et al. 2016; 

McDonnell & Ryan 2014; Unson et al. 2015; Vreugdenhil 2014). Enligt Ar och Nuray 

Karanci (2017) kan en ökad belastning och oro under en längre period ge anhöriga en 

känsla av att vara förvirrade. Känslan av att vara förvirrad är utlöst av den mentala 

utmattning som situationen innebär att under en längre period vårda en förälder med 

demenssjukdom. Unson et al. (2015) beskriver att en anhörig hade återkommande 

negativa känslor om sig själv där upplevelsen av dessa känslor gick så långt att 

självmordstankar utvecklades och att en annan anhörig flyttade sin förälder till ett vård- 

och omsorgsboende för att förbättra sin egen hälsa när stressfaktorn blivit för stor.  

 

Flera av anhöriga uppger att påverkan deras mentala hälsa gav fysiska problem som 

sömnbesvär, huvudvärk och viktnedgång. (Ar & Nuray Karanci 2017; Day, Anderson & 

Davis 2014; Edwards 2014; Grigorovich et al. 2016; Unson et al. 2015; Vreugdenhil 

2014). 

Påverkan av mellanmänskliga relationer  

Huvudtemat i det analyserade materialet visade på två aktuella underteman: att få en ny 

roll och att växa som person. Undertemat: att få en ny roll, handlar om förändringar 

som anhöriga upplever påverkar relationen mellan dem och föräldern men även 
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relationen mellan syskon. Undertemat: att växa som person, handlar om anhörigas 

positiva upplevelser av att vara barn till en förälder med demenssjukdom.  

Att få en ny roll 

Det finns ofta ett starkt föräldraband mellan förälder och anhöriga vilket gjorde att de 

tagit på sig rollen som vårdare. De upplevde att de hade ett ökat beroende och en 

närmare relation till föräldern än till övriga syskon i familjen (Day, Anderson & Davis 

2014; Edwards 2014; Grigorovich et al. 2016; McDonnell & Ryan 2014). Anhöriga 

påtalade även att valet av vårdare gjordes utifrån att de själva inte alltid litade på sina 

andra syskons kapacitet och ansvar inför den ansvarsfulla rollen som det innebär att 

vara en vårdare till en sjuk förälder. Det fanns även en stark pliktkänsla, lojalitet hos 

dem som frivilligt tog på sig vårdarrollen (Ar & Nuray Karanci 2017; Edwards 2014; 

Grigorovich et al. 2016; McDonnell & Ryan 2014; Tatangelo, McCabe, Macleod & 

Konis 2018; Vreugdenhil 2014). 

 

Enligt Grigorovich et al. (2016), Tatangelo et al. (2018) och Unson et al. 2015 fanns det 

anhöriga vilka upplevde att rollen som vårdare till föräldern inte alltid var på frivillig 

grund. Ibland utsåg andra syskon i familjen det syskon som de ansåg var mest lämpad 

för uppgiften. Faktorer som upplevdes styra valet av vårdare åt föräldern kunde vara: 

kön, ålder, kompetens, kapacitet för uppgiften, tid till förfogande, boendeavstånd till 

föräldern.  

Tatangelo et al. (2018) belyser den negativa sidan av att vara anhörig där de inte 

frivilligt valt vårdarrollen. De upplevde att ofrivilligheten skapade känslor vilka yttrade 

sig som ångest och ilska. Känslorna gjorde att de hamnade i meningsskiljaktigheter med 

både syskon och med sina föräldrar med demenssjukdom.  

 

Enligt Ar och Nuray Karanci (2017) beskriver anhörigas känsla av att förlora förälderns 

stöd och skydd. Att det blivit en rollförändring, där de tagit på sig föräldrarollen åt sina 

egna föräldrar. De upplevde en känsla av sorg och chock men också en längtan efter 

tidigare förhållandet till föräldern. Majoriteten upplevde en annorlunda relation till sina 

föräldrar då de såg sina föräldrar som ett litet barn som behövde medkänsla, tillgivenhet 

och skydd.  

 

Ar och Nuray Karanci (2017) belyser också anhörigas perspektiv i Turkiet där man 

anser att familjerelaterad stress är den främsta orsaken till att en förälder fått en 

demenssjukdom. Orsaken till familjerelaterad stress kan vara äktenskaplig misshandel, 

utökade familjeproblem eller en skilsmässa. Flera anhöriga såg sig själva skyldiga 

eftersom de tror att deras egna misslyckade äktenskap eller arbetsliv var orsaken till att 

föräldern fått en demenssjukdom. Det fanns även en ilska mot andra familjemedlemmar 

då de ansåg att de var orsaken till den familjestress som utlöste förälderns sjukdom. 

Att växa som person 

Det fanns anhöriga som upplevde en tillfredställelse av att vårda sin förälder med 

demenssjukdom. De påtalade upplevelsen av att växa som person vilket innebar ett ökat 

tålamod och en ökad självkännedom samt en ökad förståelse för andra. Att känna 

stolthet över möjligheten att vårda en förälder ger en positivare syn på tillvaron. De 

upplevde att den ökade tillfredställelsen gav en ökad kärlek och en förbättrad relation 

till föräldern (Ar & Nuray Karanci 2017; Day, Anderson & Davis 2014; Edwards 2014; 
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Grigorovich et al. 2016; McDonnell & Ryan 2014; Unson et al. 2015; Vreugdenhil 

2014). 

 

Ar och Nuray Karanci (2017) beskriver att flera anhöriga upplever att föräldrarna har 

blivit mer kärleksfulla, vänliga och lugna än innan demenssjukdomen. Anhöriga 

upplevde sig vara mer harmoniska eftersom deras föräldrar nu visade ett beteende som 

innehöll fler kramar och kyssar än innan sjukdomsdebuten. 

Behov av stöd och god kommunikation 

Huvudtemat i det analyserade materialet visade på fyra aktuella underteman: syskon och 

närståendes stöd, stöd från hälso- och sjukvården och samhället, kommunikation samt 

att hitta egen kraft. Både undertemat: syskon och närståendes stöd, och undertemat: 

stöd från hälso- och sjukvården, handlar om anhörigas upplevelse av stöd men även 

avsaknad av stöd utifrån respektive undertema.  

Syskon och närståendes stöd 

Det var vanligt med meningsskiljaktigheter syskon emellan. Ofta var dessa 

meningsskiljaktigheter utlösta av att anhöriga upplevde att de inte fick det stöd och den 

uppbackning från sina syskon som de önskade för att klara av vårdsituationen. 

Syskonen hade ofta olika åsikter om sjukdomen och vårdandet av föräldern, vilket 

gjorde att anhöriga upplevde en avsaknad av stöd från sina syskon. Anhöriga kände ett 

behov av stöd för att klara problematiken och de upplevde att de själva hade en brist på 

kunskap och kompetens för att på egen hand bemästra problematiken med syskonen (Ar 

& Nuray Karanci 2017; Grigorovich et al. 2016; McDonnell & Ryan 2014; Tatangelo et 

al. 2018; Unson et al. 2015; Vreugdenhil 2014). För några anhöriga var känslan av 

ensamhet ett problem. Ett problem som yttrade sig genom avsaknad av stöd och 

svårigheten om att be om stöd i sitt vårdande (Grigorovich et al. 2016; Unson et al. 

2015; Vreugdenhil 2014).  

Ar & Nuray Karanci (2017) betonade också att några anhöriga hade släktingar och 

vänner som hjälpte dem att klara sin situation genom att erbjuda ett stöd genom 

personliga samtal. 

Stöd från hälso- och sjukvården och samhället 

Enligt Nogueras, Postma och Van Son (2016) upplevde anhöriga en svårighet i att inte 

få stöd från läkarna när de sökte hälso- och sjukvård för sina föräldrars förändrade 

beteende och minnessvikt. Att inte få utfärdat en demensdiagnos i tid skapade 

frustration hos anhöriga som upplevde att de inte fick den hjälp som de efterfrågade i 

sin vardag. 

 

Att få hjälp och stöd från samhället anses som en livlina för att anhöriga ska orka med 

vardagen. Hemtjänsten ger ett stöd och anhöriga har påpekat att utan stöd från 

hemtjänsten hade det varit omöjligt att ta hand om en förälder med demenssjukdom 

(Edwards 2014; McDonnell & Ryan 2014; Unson et al. 2015; Vreugdenhil 2014). 

Fastän de upplevde ett stöd från hemtjänsten fanns det ibland ett missnöje om brist i 

omvårdnaden då vårdpersonalen inte följde den vård som blivit bestämt att 

tillhandahålla för deras föräldrar. Det fanns även en frustration bland anhöriga över att 

de inte alltid fick den information de önskade eller behövde för att stötta sin förälder. 
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Informationen kunde gälla både tillgång till aktuella stödtjänster men även information 

om förälderns hälsotillstånd (Edwards 2014; McDonnell & Ryan 2014).  

 

När vårdsituationen förändras för föräldern var anhöriga i behov av ett formellt stöd 

från hälso- och sjukvården och samhället. Ett formellt stöd kan vara en sjuksköterska, 

biståndsutredare eller annan rådgivande person. Att kunna utnyttja en avlastningsplats 

för att klara sin situation är viktigt. Att kunna bli erbjuden en plats på en dagverksamhet 

eller en plats på vård- och omsorgsboende är ett stöd från samhället som upplevs som en 

trygghet för anhöriga. De påtalade dock att de ofta måste förhandla sig till samhällets 

stöd. Att förhandla om stödinsatsen i god tid var viktigt för att stödinsatsen skulle kunna 

användas när behovet uppstod (Day, Anderson & Davis 2014; Grigorovich et al. 2016; 

Vreugdenhil 2014). Enligt Grigorovich et al. (2016) använde några anhöriga viss 

teknologisk utrustning som ett stöd i vardagen. Utrustningen som användes var 

övervakningskamera, babywatch eller skype vilka användes för att de skulle ha 

möjligheten att vara nåbar med sina föräldrar eller för att de ville övervaka föräldrarnas 

beteendeproblem.  

 

Anhöriga påtalade behovet och vikten av stödgrupper för att uppleva ett stöd i sin 

situation. En stödgrupp kan ta upp olika ämnen där det sker ett utbyte av personliga 

erfarenheter. En stödgrupp kan även vara en utbildning om sjukdomen eller handla om 

rådgivning kring sjukdomen eller situationen. Att utbyta erfarenheter och samtala med 

andra personer med liknande erfarenheter kan ge anhöriga ett annat perspektiv på sin 

tillvaro (Grigorovich et al. 2016; Unson et al. 2015).  

 

Att vårda sin förälder hemma och inte på något vård- och omsorgsboende var viktigt för 

många anhöriga då de upplevde att föräldern skulle få den bästa vården i hemmet i en 

miljö som de kände igen (Ar & Nuray Karanci 2017; McDonnell & Ryan 2014; Unson 

et al. 2015). Ar och Nuray Karanci (2017) skriver i sin artikel att det är oetiskt och 

omoraliskt att placera sina föräldrar på ett vård- och omsorgsboende. Att placera sina 

föräldrar på ett vård- och omsorgsboende anses i Turkiet som att anhöriga överger sina 

föräldrar. Många anhöriga tycker att vården av föräldrar skall vara de vuxna barnens 

plikt och göras med respekt, kärlek och tillgivenhet eftersom föräldrarna ansvarade för 

dem i barndomen.  

Kommunikation 

Ett orosmoment är kommunikationen inom familjen där bristen på kommunikation 

ibland orsakade olösta problem kring vården av deras förälder. Oförmågan hos syskon 

att acceptera förälderns demensdiagnos skapade ångest hos anhöriga. De hamnade ofta i 

meningsskiljaktigheter med dessa syskon eftersom det fanns olika förväntningar på 

vården kring föräldern med demenssjukdom (Ar & Nuray Karanci 2017; Edwards 2014; 

McDonnell & Ryan 2014; Tatangelo et al. 2018).  

 

I de familjer där syskonens kommunikation var bra upplevde anhöriga att ansvaret och 

planeringen för vården gjordes till ett gemensamt beslut (Edwards 2014; Grigorovich et 

al. 2016; McDonnell & Ryan 2014; Tatangelo et al. 2018).  
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Att hitta egen kraft 

Det kan vara svårt för anhöriga att hantera och klara påfrestningarna av att vårda en 

förälder med demenssjukdom. Att hantera och klara påfrestningarna på ett bra sätt 

kräver en aktiv och bra stödmekanism. De copingmekanismer som utnyttjades för att 

anhöriga skulle uppleva att de hanterade sin egen situation var: samtal och möten med 

vänner och närstående, att delta i kyrkliga aktiviteter och fritidsaktiviteter eller att göra 

en resa eller att utöva sin hobby (Ar & Nuray Karanci 2017; Day, Anderson & Davis 

2014; Edwards 2014; Unson et al. 2015). Att kunna prioritera i sitt familjeliv och att 

kunna sätta gränser upplevs vara viktigt för att kunna hantera och klara av sitt dagliga 

liv (Day, Anderson & Davis 2014; Edwards 2014; Grigorovich et al. 2016). 

 

Ar och Nuray Karanci (2017) beskriver religionen så stödjande att den kan vara en 

copingmekanism. En tro, om att alltid göra det bästa av vårdandet och lämna resten till 

Gud, hjälpte dem att klara sin livssituation. Flera anhöriga uppgav att de inte var villiga 

att uppleva starka och negativa känslor mot sina föräldrar eftersom deras religiösa tro 

hjälpte dem att genom böner och religiösa ritualer kunna slappna av och känna sig 

mindre ensamma i sin situation. 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med studien är att belysa upplevelsen av att vara anhörig till en förälder som är 

över 65 år och drabbats av demenssjukdom. För att uppnå syftet och hitta aktuell 

information i ämnet gjordes en litteraturstudie utifrån publicerade vetenskapliga artiklar. 

I litteraturstudien analyserades nio kvalitativa artiklar eftersom författarna ansåg att den 

kvalitativa vårdforskningen bäst motsvarade studiens syfte av att belysa upplevelsen 

från anhöriga.  

 

Relevanta artiklar till litteraturstudien hittades via informationssökningar i databaserna 

Cinahl och PubMed. Författarna valde att söka artiklar utifrån en avgränsad tidsperiod 

på 10 år (2008-2018) vilket resulterade i 393 artiklar. Enligt Kristensson (2014, s 162) 

bör man sträva efter att inom en rimlig tidsram använda aktuella artiklar med en hög 

kvalitet för att studien skall uppvisa ett trovärdigt resultat. Informationssökningen var 

en del av studien som författarna upplevde tidskrävande. En tidskrävande process där 

393 vetenskapliga abstract och flertalet artiklar lästes igenom för att reducera antalet 

artiklar till granskningsprocessen. Utvalda artiklar till studien är publicerade inom 

tidsperioden 2014-2018. Tidsramen på fyra år innebär att författarna hade kunnat 

avgränsa tidsperioden i informationssökningen till endast fem år och ändå fått fram 

aktuella artiklar med hög kvalitet vilket kan tyda på en god tillgänglighet av aktuell 

forskning inom området under senare tid.  

 

Att kunna belysa anhörigas upplevelser av att vara anhörig till en förälder över 65 år 

som drabbats av demenssjukdom valde författarna att exkludera artiklar om anhörigas 

upplevelser till personer med frontotemporal demenssjukdom. Frontotemporal 

demenssjukdom drabbar oftast personer under 65 år där personen kan vara arbetsför och 

ha en familj med ibland yngre barn vilket gör att det ofta blir en helt annan problematik 

i dessa familjer. Att belysa anhörigas perspektiv utifrån en frontotemporal 
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demenssjukdom motsvarar därför inte studiens syfte. Exkluderingen användes vid en 

informationssökning i Cinahl utifrån tillägget av den booleska sökoperatorn NOT. 

Författarna fick själva aktivt exkludera artiklar som handlade om frontotemporal 

demenssjukdom i PubMed men även i Cinahl då det förekom att artiklar innehöll 

information om anhörigas upplevelser utifrån frontotemporal demenssjukdom vilket 

inte motsvarade studiens syfte. Exkluderingen av frontotemporal demenssjukdom anser 

författarna stärka tyngden i studien utifrån studiens syfte.  

 

Utvalda artiklar till studien hade ursprung från olika delar av världen: Australien, USA, 

Canada, Irland och Turkiet. Majoriteten av utvalda artiklar hade sitt ursprung från USA. 

Det saknades artiklar representerade från norden vilket gör att författarna haft tanken 

om hur väl utvalda artiklar passar den svenska hälso- och sjukvården och samhället. 

Artikeln från Turkiet skiljer sig från mängden men den anses ändå intressant då den 

tillför en annan synvinkel utifrån syftet då det framkommer aspekter från anhöriga som 

har en islamsk tro. Eftersom det svenska samhället har blivit mer mångkulturellt så 

anser författarna att studiens resultat kan användas som en grund och stärka 

sjuksköterskan i sin roll vid mötet med anhöriga med en islamsk tro. Det nordiska och 

islamska samhället upplevs skilja sig åt då kvinnor i de nordiska länderna tillbringar 

mer tid utanför hemmet. Även traditionen att vårda sina föräldrar i sina egna hem är inte 

lika vanligt i norden utan upplevelsen av att välja vårda sina föräldrar på ett vårdhem är 

större. Bristen på nordiska artiklar kan även kopplas samman med att vårdvetenskapen 

är ett relativt nytt forskningsområde. Norden är en liten del av Europa där forskningen 

inte är så utbredd i nuläget om jämförelsen görs med USA. I USA kan forskningen 

inom det vårdvetenskapliga området kommit längre eftersom det finns en större 

befolkningsmängd som ägnar sig åt vårdvetenskaplig forskning. 

 

Vissa svårigheter upplevdes med att hitta relevanta vetenskapliga artiklar som motsvarar 

syftets ålderskrav ihop med vuxna barns upplevelser. Flera artiklar har under 

datainsamlingen exkluderats då artikeln belyst för stor del av make/makas upplevelser. 

Författarna har dock valt att använda två artiklar (nr 4 och 7) där en svärson/svärdotter 

ingått i artikelns resultat. Det har inte gått att urskilja svärson/svärdotters upplevelser 

mot söner och döttrars upplevelser. Artiklarna har haft en hög trovärdighet och för 

övrigt motsvarat studiens syfte vilket avgjorde valet att inkludera dessa två artiklar i 

studien. Författarna har också valt att använda en artikel (nr 8) där barnens upplevelser 

delas med upplevelser från make/maka. Det går inte i artikeln att särskilja anhörigas och 

make/makas upplevelse åt. Det finns en majoritet av anhörigas upplevelser i artikeln 

eftersom 24 personer deltog varav 15 personer var anhöriga och 9 personer make/maka. 

Artikeln inkluderas eftersom den innehåller många upplevelser som också tas upp i 

andra inkluderade artiklar vilket gör att författarna finner den trovärdig. Författarna är 

medvetna om att studiens validitet kan minskas utifrån ovanstående val.  

 

Det finns en risk att författarnas egna erfarenheter och förförståelse av anhörigrollen kan 

påverka analysresultatet i studien eftersom vi båda haft en förälder över 65 år med 

demenssjukdom. Vi har båda varit medvetna om risken vilket gjort att våra egna 

erfarenheter och förförståelse inte haft någon påverkan på analysresultatet.  
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Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att belysa upplevelsen av att vara anhörig till en förälder över 65 

år som drabbats av demenssjukdom. Analysen av deras upplevelser resulterade i tre 

huvudteman och nio underteman som tillsammans visar att deras omsorg är en stor och 

krävande uppgift som påverkar deras hälsa negativt. Omsorgen innebär att deras 

vardagsliv blir begränsat och att det blir svårare att få ett socialt liv att fungera utan ett 

stöd från syskon och närstående, hälso- och sjukvården och samhället.  

 

Vardagen förändras 

Resultatet visade att anhöriga upplever en förändrad vardagssituation. Vårdandet av en 

förälder med demenssjukdom innebär en konstant oro och ibland med ett 

dygnengagemang. De upplever en social påfrestning i sin livssituation och får svårt att 

fortsätta att leva sitt liv som tidigare. Att kunna delta i sociala aktiviteter känns som en 

förutsättning för att klara det dagliga livet. En social aktivitet kan vara en studiecirkel, 

en aktivitet med en vän eller något som barnen upplever ge kraft och meningsfullhet i 

deras liv. Enligt Nay et al. (2015) är socialt deltagande viktigt men kanske ändå 

viktigare är vilket syfte aktiviteten fyller och att aktiviteten innehåller meningsfulla 

möten för dem. Sjöbeck och Berglund (2010, s. 231) lyfter fram meningsfullheten till 

någonting betydelsefullt för den personen som utövar aktiviteten och vad som anses 

meningsfullt är individuellt för varje enskild person. Sjuksköterskan har en viktig 

uppgift att lyssna in, stödja och bekräfta anhöriga i deras val av socialt deltagande då 

den positiva effekten, meningsfullheten av socialt deltagande, ger dem en styrka att 

bemästra den påfrestning som finns i den situation som de lever i. För sjuksköterskan 

kan lyssna in innebära att läsa av anhörigas ansiktsuttryck och kroppsspråk, att läsa 

mellan raderna av vad som kommuniceras eller att läsa av deras reaktioner för att kunna 

hjälpa dem i sin situation. 

 

Flera av artiklarna belyser att sönerna och döttrarnas sociala nätverk påverkas negativt 

och att deras upplevelse var att vänner och bekanta inte längre är aktiva i deras 

bekantskapskrets som tidigare. Nay et al. (2015) har i sin studie från Australien påvisat 

att det fanns bidragande orsaker till varför vänner och bekanta tagit avstånd från 

bekantskapskretsen vilket var kopplat till demensdiagnosen eller till beteendet från 

personen med demenssjukdom. Orsaken kunde vara en generell okunskap i samhället 

om demenssjukdomar eller okunskap från vänner och bekanta hur de kommunicerar 

med personer som fått en demenssjukdom. Okunskapen gör att människor har svårare 

för att hantera situationer som kan uppkomma i närvaron av en person med 

demenssjukdom och deras anhöriga. Ett demensrelaterat beteende är ofta utanför socialt 

accepterande normer vilket ibland kan upplevas både konfronterande och pinsamt för 

vänner och bekanta men även för anhöriga. Deras lidande kan bli påverkat av att 

bekantskapskretsen minskar och känslan av att bli utestängd från sitt tidigare liv kan 

påverka deras lidande negativt, som därigenom förstärks. Sjuksköterskan kan genom sin 

profession, kunskap och pedagogiska kompetens informera och utbilda anhöriga i 

demenssjukdomens symtom men även stärka dem i förståelsen om varför deras vänner 

får ett förändrat socialt beteende. De vuxna barnen kan uppleva att de blir stärkta i att 

bemöta sin omgivning.  
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Casciloi et al. (2008) beskrev redan 2008 att flera av deltagarna i studien upplevde att 

den emotionella belastningen var svår att hantera och där de efterfrågade en ökad 

mänsklig kontakt som ett stöd i sin vardag. Att få stöd och råd från en empatisk och 

förstående person var egenskaper som de upplevde stärkte dem och minskade den 

emotionella belastningen. Resultatet av denna litteraturstudie visar att anhöriga 

fortfarande påverkades negativt både psykiskt och fysiskt som konsekvenser av 

påfrestningarna från deras vardag. Flera av artiklarna beskriver barnens konstanta oro 

för både sin egen och förälderns framtida situation. Att bära på en konstant oro och 

ovisshet ger en negativ påverkan på deras välbefinnande. 

 

Day, Anderson och Davis (2014) har i sin studie intervjuat döttrar som vårdar en 

förälder med demenssjukdom och tagit reda på vilka riskfaktorerna är för att utveckla 

empatisk trötthet. Empatisk trötthet var ett samlingsnamn för deras mentala situation, 

där deras upplevelse av belastning, osäkerhet och tvivel kan vara utlösande faktorer till 

att det utvecklas en empatisk trötthet. Är det kvinnans pliktkänsla och lojalitet som kan 

vara en risk? Eller har det betydelse av att kvinnor oftast arbetar och har det största 

ansvaret för hem och barn. När ytterligare faktorer påverkar deras vardagsliv ökar deras 

känsla av empatisk trötthet? Det är viktigt i sin profession som sjuksköterska vara 

lyhörd, lyssna in och känna av anhörigas upplevda situation. Att våga ställa frågor om 

hur vardagen fungerar, våga lyfta upp situationer som sjuksköterskan upplever 

problematiska. Sjuksköterskan bör i sin profession bekräfta anhöriga och förmedla en 

trygghet för att stärka deras vardag. 

Mellanmänskliga relationer 

De vuxna barnen upplevde att relationen förändrades efter att de börjat ge omsorg till 

sin förälder med demenssjukdom. Resultatet från studier i Canada, USA och Australien 

visade att vårdarrollen inte alltid var frivilligt vald och att ofrivilligt blivit ålagd en 

uppgift som i detta fall att ansvara för sin sjuka förälder gör att anhöriga upplevde stress 

och en viss ovilja till sin situation. Att känna ovilja påverkar både dem själva och 

personerna i familjekretsen negativt. Här skapar en ofrivillighet till vårdandet att de 

vuxna barnen upplever sin situation ännu mer belastande och riskerar att negativa 

symtom i form av exempelvis stress uppstår tidigare än för de vuxna barn som frivilligt 

tar på sig rollen.  

 

Finns det några skillnader mellan anhöriga män och anhöriga kvinnor utifrån 

vårdarrollen? Chappell, Dujela och Smith (2015) skriver i sin studie att döttrar upplever 

den högsta belastningen av vårdandet. En belastning som innebär både en fysiskt, 

psykosocialt och ekonomisk påverkan i sin livssituation. Ulmanen (2015, s 30) beskrev 

att kvinnor ser omsorgen utifrån en norm och där deras familjerelation kan innebära en 

moralisk plikt att ge omsorg till en person med sjukdom. Kan en moralisk plikt vara en 

förklaring till att kvinnor ofta upplever den största belastningen utifrån sin vårdarroll? 

Är det möjligt att kvinnor har svårare än män att sätta gränser i sitt vårdande? Är det 

viktigt att kunna prioritera och sätta gränser i sitt familjeliv för att klara av att hantera 

sin situation? Även om kvinnor och män i Sverige sakta möter varandra mot jämlikhet 

finns traditioner kvar som fortfarande påverkar vårdarrollen. Kvinnor tar det större 

ansvaret för vårdandet och är oftast engagerad i den övriga familjen så som egna barn 

och barnbarn. Däremot ser man att förändringar sker och att kvinnor lämnar ifrån sig 

ansvaret både till sjukvården men även till övriga familjemedlemmar som bröder. I 
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andra europeiska länder ligger nog fortfarande ansvaret för vårdandet ännu mer hos 

kvinnorna jämförelsevis med Sverige.  

 

Resultat visar att också att det fanns en upplevelse av att växa som person där man 

kände en stolthet över möjligheten att kunna vårda en förälder vilket gav en positivare 

syn på den egna tillvaron. En tillvaro som bestod av mer kärlek vilket upplevdes ge en 

förbättrad relation till föräldern. Chappell, Dujela och Smith (2015) beskriver att döttrar 

upplever den högsta självkänslan utifrån vårdandet. En god självkänsla kan påverka 

upplevelsen att växa som person positivt. Finns det en skillnad mellan söner och döttrar 

i upplevelsen av att växa som person i vårdandet? Det kan finnas en risk att döttrar tar 

på sig för mycket ansvar i vårdandet då kvinnor kan upplevas ha svårare att sätta 

gränser i sitt vardagsliv eftersom kvinnor är mer fast i den traditionella vårdarrollen mer 

än var söner och män är. Sjuksköterskan bör beakta deras självkänsla utifrån risken att 

de kan ta på sig för stort ansvar. Ett ansvar som i förlängningen kan leda till en fysisk 

och psykisk påfrestning och leda till en empatisk trötthet och ett ökat lidande orsakad 

utifrån deras vårdarroll. 

Stöd och god kommunikation 

De vuxna barn som har vårdarrollen är i behov av stöd från syskon, närstående, hälso- 

och sjukvården och samhället. Ett stöd för att klara av både sin situation och den 

påverkan som vårdarrollen har på deras välbefinnande. När vårdsituationen förändras 

för föräldern är de behov av stöd från samhället. En kontakt med sjuksköterska, 

biståndsutredare eller annan rådgivande person kan vara viktig för deras situation. Att 

någon förstående person lyssnar på deras berättelse, får dem att känna sig bekräftade, är 

viktigt för deras självkänsla. Utifrån Socialstyrelsens (2017, s. 48) nationella riktlinjer 

för demenssjukdom så bör hälso- och sjukvården och socialtjänsten erbjuda stöd till 

anhöriga. Ett stöd kan vara en utbildning kring sjukdomen, insatser från hemtjänsten, en 

avlösning i hemmet eller en korttidsplats för att avlasta dem under en kortare eller 

längre period. Ett samtal med en sjuksköterska som lyssnar kan upplevas som en 

stödjande insats för att kunna ge dem hopp och kraft att fortsätta att klara av det 

vardagliga livet. Enligt Benzein (2017, ss. 317-321) är hopp en vårdande handling som 

syftar till att minska lidandet och stärka människans hälsa och välbefinnande. Wiklund 

(2003, s 153) skriver att själva lyssnandet anses vara en vårdhandling där en människa 

kan få känna att det finns en annan människa att dela sitt lidande med. Att dela sitt 

lidande kan inge hopp hos den det berör. Stödåtgärderna anses enligt Socialstyrelsen 

(2017, s. 49) bidra med anhöriga upplever en lägre belastning vilket därtill bidrar till en 

förbättrad livskvalité jämfört med dem som inte fått ta del av stödåtgärder.  

 

Att vårda sin förälder i en hemlik miljö var för flera en självklarhet då de ansåg att 

föräldern fick den bästa vården i hemmet. Att få stöd och hjälp från hemtjänsten var av 

stor betydelse för att de skulle klara av vardagen. Det avspeglade sig en viss tveksamhet 

hos dem mot att vårda sin förälder på ett vård- och omsorgsboende. Var det en 

tveksamhet mot hur vården bedrivs på vård- och omsorgsboendet eller kan det möjligen 

vara deras egen känsla av att de misslyckats med att vårda föräldern i hemmet som gör 

att de är negativt inställda till vård- och omsorgsboende? Ar och Nuray Karanci (2017) 

beskriver en infallsvinkel utifrån den islamiska tron, där det anses både oetisk och 

omoraliskt att vårda sin förälder på ett vård- och omsorgsboende. Att vårda sina 

föräldrar i hemmet anses som en plikt utifrån kärlek, tillgivenhet och respekt eftersom 
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föräldrarna har tagit hand om dem i barndomen. Finns det en etisk och moralisk skillnad 

mellan västerländskt och islamiskt tankesätt eller är båda tankesätten en förklädd 

upplevelse av anhörigas egna känslor av misslyckande i omvårdnaden av föräldern 

vilket gör att de inte är positiva till inflyttning på ett vård- och omsorgsboende? I 

Sverige finns en utarbetad form av vårdinrättningar på olika nivåer och en tradition av 

att dels ha heltidsarbetande kvinnor och män vilket leder till att tanken av att låta en 

förälder som behöver tillsyn inte leder till känsla av misslyckande för denne inte vårdas 

hemma. Demenssjukdomen är i Sverige en förkommande sjukdom och utvecklingen 

och informationen om orsaker och dessverkan är spridd. Kunskapen om sjukdomen 

bidrar till att enbart stress inte är en orsak till utvecklingen av demens. 

 

Att som sjuksköterska kunna ta del av anhörigas upplevelser utifrån en islamisk tro och 

synvinkel är en vinst. Dagens mångkulturella samhälle gör att sjuksköterskan, förr eller 

senare, kommer att komma i kontakt med anhöriga till en förälder med demenssjukdom 

med en islamsk tro. Att vara lite insatt i islamiskt tankesätt och synsätt gör att 

sjuksköterskan kan få en ökad förståelse för anhörigas beteende utifrån omvårdnaden 

till en förälder med demenssjukdom. Det är viktigt att inte generalisera alla människor 

med islamsk tro utan viktigt att ta reda på deras familjs styrkor, resurser, möjligheter 

samt åsikter och behov. Att komma från en annan kultur och även bli drabbad av en 

demenssjukdom innebär att personen kommer att dö i en främmande kultur då en 

demenssjukdom är en obotlig sjukdom. Att möjliggöra och aktivt hjälpa dem att få ett 

bra stöd från vår vårdkultur är viktigt. Sjuksköterskan har här en aktiv roll, att agera 

både individuellt, moraliskt och etiskt genom att försöka bygga broar för att skapa 

förståelse mellan våra olika kulturer. 

 

Flera av artiklarna tog upp söner och döttrars problematik med syskon och den övriga 

familjen. De upplevde en bristande uppbackning från övriga familjen och många visste 

inte hur de skulle hantera denna konfliktsituation. En anhörig är alltid en utsatt 

familjemedlem, både för fysiskt, psykiskt och social påverkan men också utifrån sin 

upplevelse av den förändrade relationen vilken uppstår mellan familjemedlemmarna, 

vänner och andra närstående i vardagen. Sjuksköterskan har här en viktig roll att hjälpa 

till att förmedla rätt stödkontakt till dem. En stödkontakt kan vara samtal med läkare, 

psykolog eller annan form av passande rådgivning. En kontakt med samhällets 

anhörigstöd kan vara till stor hjälp då behovet av samtal med utomstående kan vara en 

god källa till kraft i dessa situationer. Att få samtala med en professionell person som 

lyssnar på deras problematik är viktig för att minska på deras lidande. 

Hållbar utveckling 

Att vara anhörig till en person med demenssjukdom är påfrestande. Även om personen 

med demenssjukdom är den svagaste så kommer också deras anhöriga att påverkas och 

bli svaga om dessa personer inte får tillräckligt med hjälp och stöd.  

 

År 1992 infördes Ädelreformen i Sverige vilket innebar att kommunerna tog över 

ansvaret från landstinget för de personer som var långtidssjuka. När Ädelreformen 

utvärderades uppmärksammades att anhöriga till personer med långtidssjukdom inte har 

fått den mängd hjälp och stöd som de behövt (Jansson & Grafström 2011, ss. 123-124). 

Regeringen uppmärksammade behovet av anhörigstöd och enligt Socialdepartementet 

(1997, ss. 111-112) avsatte regeringen ett bidrag till kommunerna för att stimulera dem 
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till att förbättra och utveckla stöd och hjälp till anhöriga. Regeringen införde ytterligare 

en bestämmelse år 2009 till 5 kap. 10 § av Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) där 

regeringen lagstadgat att kommunen ska erbjuda stöd och hjälp till de anhöriga som 

vårdar och stödjer personer som långtidssjukdom för att säkerställa hjälp och stöd till 

anhöriga. 

 

Personer med demenssjukdom sågs fram till 1970 talet, nästan mer som en levande död. 

Hjärnskadan var i fokus och personen bakom sjukdomen glömdes bort. Det synsättet på 

personen med demenssjukdom började att svagt förändras i mitten av 1970 talet då man 

började att rikta in sig på aktiviteter och införa gruppvård för dessa personer.  Det fanns 

en alltmer medvetenhet om att aktiviteter befrämjade hälsa. Under de senaste årtionden 

har synsättet på personer med demenssjukdom förändrats i en positiv riktning och detta 

på grund av det bedrivits en större mängd av omvårdnadsforskning (Norberg 2005 se 

Sjöbeck & Berglund 2011, s. 225). 

  

I Socialstyrelsens (2017, s. 21) nationella riktlinjer för demenssjukdom finns idag 

riktlinjer att hälso- och sjukvård och socialtjänst bör arbeta utifrån ett personcentrerat 

förhållningssätt för att få bästa möjliga resultat av omvårdnaden kring personer med 

demenssjukdom. Förhållningsättet syftar till att göra både miljön och omvårdnaden 

mera personlig för den drabbade. Att se anhöriga som en medlem och resurs i teamet 

kring personen med demenssjukdom är en grundförutsättning i detta förhållningssätt. 

Genom att arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt kan sjuksköterskan göra 

dem och föräldern med demenssjukdom delaktiga i besluten om hur vården kring dem 

skall fungera. Anhöriga bör vara delaktig och hjälpa till att förmedla livshistorien kring 

sin förälder. Sjuksköterskan kan härmed få en uppfattning om vilken situation som 

föräldern och barnen befinner sig i men även vilka resurser och förmågor som finns att 

tillgå för att vården skall upplevas positiv. Sjuksköterskan får även en uppfattning om 

hur barnen tolkar sin verklighet vilket är viktigt för att kunna ge stöd och skapa ett gott 

samarbete.  

 

Att ansa, leka och lära anses vara naturligt grundläggande inom vårdandet och syftar till 

att få människor att vilja, kunna och förmå vara den de vill vara (Söderlund 2017, ss. 

298-299). Sjuksköterskan kan genom sitt professionella bemötande få anhöriga att 

känna sig accepterade och värdefulla och genom att stödja dem i sitt vårdande och 

stärka dem med ny kunskap kan deras trygghet och eget lärande ökas. Om 

sjuksköterskan genom sin profession kan stödja och stärka dem i sin roll så anses 

sjuksköterskan på sikt kunna bidra till en hållbar utveckling av vårt samhälle. En stärkt 

anhörig upplever ett bättre välbefinnande och en högre livskvalité vilket kan leda till en 

minskad vårdkonsumtion som på sikt ger en vinst både hälso- och samhällsekonomiskt.    

Kliniska implikationer 

Författarna arbetar inom olika verksamheter inom hälso- och sjukvården och kommun 

vilket gör att vi i botten har olika erfarenheter av personer med demenssjukdom. Att 

arbeta inom omvårdnaden kring personer med demenssjukdom kan upplevas som ett 

mindre attraktivt arbete för en sjuksköterska, då det kanske är mer lockande med ett 

arbete inom akutsjukvården. Det är dock vanligt att sjuksköterskan möter personer med 

demensdiagnos inom akutsjukvården eftersom äldre personer är en hög konsument av 
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vård inom våra sjukhus och en hög ålder är den största riskfaktorn för att utveckla en 

demenssjukdom. 

För att sprida den nya kunskapen inom våra olika verksamheter kan: 

- Vi vara ambassadörer för denna patientgrupp och deras anhöriga och värna om 

deras välbefinnande då de ofta hamnar vid sidan av personen med 

demenssjukdom.  

- Vi kan informera både omvårdnadsansvariga sjuksköterskor och 

omvårdnadspersonal om studiens resultat och försöka att implementera ett bättre 

stöd till anhöriga.   

- Vi kan bidra med kunskap och fakta för att kunna göra riktlinjer om hur 

verksamheterna skall utforma ett stöd till anhöriga.  

- Vi kan förmedla kunskapen till chefer och tjänstemän inom organisationen. 

Chefer och tjänstemän är viktiga personer att bearbeta eftersom dessa 

yrkeskategorier prioriterar när/hur/var i verksamheten krafttag skall utföras.  

- Vi kan förmedla kunskapen till politiker och nämnder vilka styr våra respektive 

verksamheter som fördelar ett aktuellt budgetanslag för varje år. 

- Vi kan genom vår kunskap försöka att skapa ett bättre samarbete mellan Hälso-

sjukvård, primärvård och kommun. Ett samarbete för att tidigt kunna erbjuda 

berörda anhöriga stöd i hemmet, ge information om vilken laglig hjälp till stöd 

som finns att tillgå. 

Resultatet i studien visar att det finns ett behov av att stödja anhöriga till 

demensdrabbade föräldrar både från samhällets och från hälso- och sjukvårdens sida.  

Cascioli et al. (2008) belyste redan 2008 att behovet av stöd till anhöriga då den 

emotionella belastningen upplevdes svår att hantera för en tredjedel av informanterna. 

Vad är det som gör att det fortfarande 2019 inte har blivit någon förbättring inom detta 

område under en 10 årsperiod? Vårt samhälle har under denna 10-årsperiod blivit mer 

mångkulturellt. Denna mångkulturella påverkan gör att samhället kommer att få en ökad 

mängd anhöriga till demensdrabbade föräldrar med utländsk härkomst. Detta kommer i 

framtiden att skapa ett förändrat behov för samhället och hälso- och sjukvården för att 

tillgodose dem stöd och hjälp. Hur kan vi utveckla den framtida kompetensen inom 

omvårdnaden vid demenssjukdom för att utforma ett bättre anpassat stöd till deras 

anhöriga? Det finns ett behov av empirisk forskning inom ämnesområdet för att få ett 

svar på ovanstående fråga så vi kan förbereda oss på vad som kommer bli aktuellt i 

framtiden. 

 

SLUTSATSER 

Att var anhörig till en förälder med demenssjukdom och likaså vårdare påverkar den 

egna och familjens livssituation, vardagsliv och omgivning. Anhöriga är ofta en 

åsidosatt grupp som inte prioriteras så högt. Att beskriva deras upplevelser är viktigt för 

att kunna ge sjuksköterskan en ökad kunskap och förståelse inför deras situation. Även 

upplevelserna om hur deras vardag påverkas och hur relationen till föräldern förändras 

behöver även få diskuteras i våra verksamheter inom både hälso- och sjukvård och 

kommun. En aktiv diskussion, så att sjuksköterskan kan känna sig bekväm inför mötet 

med anhöriga till föräldrar med demenssjukdom. 
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För att minska på den negativa påverkan som anhörigrollen ofta innebär är det 

nödvändigt med ett stöd från den egna familjen. Ett stöd i form av ett gott samarbete, en 

bra kommunikation där familjemedlemmarna avlastar varandra för att klara av 

vardagen. Anhöriga behöver dessutom stöd och information från både hälso- och 

sjukvården och socialtjänsten gällande demenssjukdomens förlopp och dess påverkan 

på föräldern men även hjälp med hur de kan hantera sin egen situation. Det finns en 

lagstadgad rättighet via socialtjänstlagen som bidrar med hjälp och stöd till anhöriga så 

att de orkar med och klarar av att vårda sina föräldrar under en kortare eller längre 

tidsperiod. Anhöriga använder sig också av styrkan utifrån olika individuella 

copingmekanismer, där den egna förmågan kan få dem att uppleva att deras situation 

känns lättare. Sjuksköterskan bör hålla sig uppdaterad om vilka stödfunktioner som 

aktivt finns i verksamheten, för att kunna erbjuda dem rätt stöd vid rätt tillfälle 
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Bilaga 1 

Datainsamling                                                                                                                    

 
Databas 

Datum 

Sökord Avgränsning Antal 

titlar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Artiklar till 

granskning 

Valda 

artiklar 

Cinahl 

181009 

experience* OR 

perception* OR 

attitude* OR 

view* OR 

feeling* OR 
qualitative* OR 

narrative OR 

narration 

 534922     

Cinahl 

181009 

adult children 

OR adult 

offspring OR 

relativesexperie

nce 

 107283     

Cinahl 

181009 

dementia NOT 

young onset 

dementia 

 38178     

Cinahl 

181009 

S1 AND S2 

AND S3 

 417     

Cinahl 

181009 

S1 AND S2 

AND S3 

Abstrakt 

tillgängliga, 

engelska, 

peer-

reviewed, 

2008-01-01 

till 2018-10-

09 

223  223 223 8  6 

   

 

Cinahl  

181003 

dementia AND 

adult children 

AND experience 

Abstrakt 

tillgängliga, 

engelska, 

peer-

reviewed, 

2008-01-01 
till 2018-10-

09 

94 # 94 94 1 1 

PubMed 

181018 

dementia, adult 

child, 

experience 

2008-2018, 

engelska 

76 # 76 25 2 2 

# Flera valda artiklar återkommer i dessa sökningar 
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Bilaga 2 

 
Checklista för kvalitativa artiklar enligt Forsberg och Wengström                              

 

A. Syftet med studien?........................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………

………………………….…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

Vilken kvalitativ metod har använts?......................................................................................... 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen?  Ja   Nej  

 

B. Undersökningsgrupp 

       

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? (inklusions- och 

exklusionskriterier ska vara beskrivna.).      Ja   Nej  

Var genomfördes undersökningen?......................................................................................... 

 

Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades?.................. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Vilken urvalsmetod användes?   strategiskt urval   snöbollsurval   teoretiskt urval  

 ej angivet 

 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan demografisk bakgrund) 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Är undersökningsgruppen lämplig?  Ja     nej  

 

C. Metod för datainsamling 

 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde datainsamlingen)?  

Ja.   Nej  

Beskriv 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………….………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Beskrivs metoderna för datainsamlingen tydligt (vilken typ av frågor an vändes etc? 

Beskriv……………………………………………………………………………………………

……………………………………..………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..………………………

………………………………………………………………………………………… 

Ange datainsamlings metod:  ostrukturerade intervjuer,  halvstrukturerade intervjuer, 

     fokusgrupper,  observationer,  video- bandinspelning,  skrivna texter eller teckningar 

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/Studieprotokoll)? Ja nej 
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D. Dataanalys 

 

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade?................................................ 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Ange om  teman är utvecklade som begrepp 

                  det finns episodiskt presenterade citat 

                  de individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är        

beskrivna 

                  svaren är kodade 

 
Resultatbeskrivning 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Är analys och tolkning av resultatet diskuterade? Ja  nej  

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)?  Ja   nej  

Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)?  Ja   nej  

Finns stabilitet och överrensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? Ja  nej  

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? Ja  nej  

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av 

originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar) ja  nej  

 

E. Utvärdering 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan?  Ja  nej  

Stöder insamlade data forskarens resultat? Ja  nej  

Har resultaten klinisk relevans? Ja  nej  

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? ja  nej  

Finns risk för bias?  Ja  Nej  

 

Vilken slutsats drar författaren? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

Håller du med om slutsatserna? Ja  Nej   om nej, varför? 

………………………………………………..……………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

Skall artikel inkluderas? Ja  nej  
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Artikelmatris  

Nr  Författare, Titel, 

Årtal, Land 

Syfte Metod och Urval Resultat Etisk 

Aspekt 

1 Ar, Y. & Nuray 

Karanci, A. 

 

Turkish adult 

children as 

caregivers of parents 

with Alzheimer´s 

disease: Perceptions 

and caregiving 

experiences. 

 

2017 

Turkiet 

Att 

undersöka 

vuxna 

turkiska 

barns 

upplevelser 

av att vårda 

en förälder 

med 

Alzheimers 

sjukdom 

samt belysa 

deras 

uppfattning 

om 

Alzheimers 

sjukdom. 

 

 

Fenomenologisk 

kvalitativ studie. 

Semistruktur- 

reade intervjuer 

i hemmet av 23 

utvalda deltagare 

i åldern 23-63 år. 

Majoriteten av 

deltagarna är 

Kvinnor och alla 

med islams tro. 

Vårdar förälder 

minst 

fyra/timmar dag. 

 

Fyra teman: 

-Orsaker till sjukdom 

-Förändringar 

 

-Copingstrategier 

-Bedömningar av 

vårdhemsplacering 

 

Ja 

2 Day, J.R., Anderson, 

R.A. & Davis, L.L. 

 

Compassion in 

fatigue in adult 

daughter caregivers 

of a parent with 

dementia 

2014 

 

USA 

Att ta reda 

på vilka 

riskfaktorern

a är för 

empatisk 

trötthet hos 

döttrar som 

vårdar en 

förälder med 

demenssjukd

om 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

av 12 semi- 

strukturerade 

intervjuer med 

döttrar (47-65år) 

som deltog i en 

större 

randomiserad 

studie om en 

hemvårds 

utbildning. 

 

Fyra teman som stöder 

risken och möjligheten 

för att döttrar utvecklar 

empatisk trötthet,  

-Osäkerhet 

-Tvivel 

-Tillgivenhet 

-Belastning 

Ja 

3 Edwards, M. 

 

Distance caregivers 

of people with 

Alzheimer’s disease 

and related dementia: 

a phenomenological 

study. 

2014 

 

USA 

Att utforska 

vuxna barns 

erfarenheter 

och 

upplevelser 

av att på 

avstånd 

vårda en 

förälder med 

demenssjukd

om samt 

belysa 

hjälpbehovet 

för denna 

vårdargrupp 

Fenomenologisk 

kvalitativ studie. 

Semistrukturerad 

intervju med 

uppföljande 

telefonintervju 

med nio kvinnor 

och en man. 

(Ålder okänd) 

Deltagarna 

yrkesarbetade 

och bodde långt 

ifrån föräldern. 

Fyra teman. 

- Mycket tid läggs  på 

att samordna vården. 

-Anhöriga ger ofta 

information om deras 

förälder vilket kan leda 

till en effektivare vård. 

- Upplevelse av att 

balansen mellan 

Omvårdnadskrav och 

livskrav leder till både 

personlig förändring 

och en mognad. 

-Upplevelse av  att 

yrkeslivet påverkades. 

Ja 
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4 Grigorovic A 

Rittenberg N, Dick T 

Kmielanskas,A 

Estioko,V 

Kulasingham,S    

& Cameron, J. 

Roles and coping 

strategies of sons caring 

for a parent with 

dementia. 

2016 

Canada 

Att 

undersöka 

vårdarrollen

s ur söners 

perspektiv 

men även 

identifiera 

och vilken 

hjälp som 

de anser att 

de behöver i 

sin roll. 

Kvalitativ 

beskrivande 

studiedesign där 

19 söner och en 

svärson (Ålder 

25-66 år) deltog.  

Semi 

strukturerade 

Intervjufrågor 

ställdes via 

telefon eller i 

samband med 

ett personligt 

möte. 

 

Fyra huvud teman 

identifierades och nio  

underteman. 

Dessa teman är: 

-Hur det kom sig att  

de tog på sig 

vårdarrollen? 

-Hur de hanterar 

vården. 

-Hur det har  påverkar 

dem att vara den som 

vårdar. 

-Hur de hanterar rollen 

som vårdare. 

Ja 

5 McDonnell, E. & Ryan, 

A. A. 

 

The experience of sons 

caring for a parent with 

dementia. 

 

2014 

 

Irland 

 Att 

undersöka 

söners 

erfarenheter 

av att vårda 

en förälder 

med 

demens. 

Individuella 

kvalitativa semi 

strukturerade 

intervjuer med 

13 söner (Ålder 

okänd) som 

vårdar sin 

förälder med 

demens (Ålder 

79-95 år) 

Fyra utvalda 

frågor 

Fyra huvudteman 

identifierades, 

-Bandet till föräldern. 

-Rollen som 

vårdgivare 

-Ansvarsrollen och 

support från 

omgivningen. 

-Ett ”arbete” som skall 

genomföras. 

Ja  

6 Nogueras, D. J, 

Postma, J 

J. & Van Son, C. 

 

Why didn´t I know? 

Perspectives from adult 

children of elderly 

parents with dementia 

 

2016 

 
USA 

Att 

undersöka 

vuxna barns 

(ålder 

okänd) 

upplevelse 

av föräldrar 

med 

demens. 

Och 

upplevelsen 
av 

frekventa 

och tidiga 

tecken eller 

symtom 

som 

varningstec

ken för 

demens 

Kvalitativ 

beskrivande 

studie med 

telefonbaserade 

intervjuer. 

Sammanlagt 12 

tolv barn 

intervjuades 

(ålder okänd), 

10 döttrar, 2 

söner  
Föräldrar över 

65 år. 

Fyra teman 

identifierade där 

anhöriga hade 

upplevelsen om att 

något inte stod ”rätt” 

till. 

Dessa delades in i 

grupper: 

– Varför visste jag det 

inte? 

-Vi såg tecknen men 
ignorerade dessa för 

att vi ville inte se. 

-Vi trodde det var 

sorg. 

-De vill inte 

diagnostisera. 

Ja 
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7 Tatangelo ,G.,  

McCabe,M.,  

Macleod,A.  

& Konis, A. 

 

I just can´t please 

them all and stay 

sane: Adult child 

caregivers´experien

ces of family 

dynamics in care-

giving for a parent 

with dementia in 

Australia. 
 

2018 

 

Australien 

Att undersöka 

familjens  

påverkan på 

vuxna barns 

upplevelse av 

stress då de 

vårdar en 

förälder med 

demenssjukdom 

Kvalitativ studie 

där semi 

strukturerade 

intervjuer 

utfördes i 

hemmet hos 17 

deltagare.(Ålder 

36-70 år) Alla 

var primära 

vårdgivare till 

en förälder med 

demenssjukdom 

som bodde i 

eget hem. 14 
döttrar och två 

söner och en 

svärdotter 

Fyra teman som 

utlöste stress hos 

vårdaren.  

-Familjens för- 

Väntningar och 

vårdens brist på val 

när man tar på sig 

vårdarrollen. 

-Varierande kunskap 

och förnekande från 

familjemedlemmarna 

gällande sjukdomen- 

-Familjens egna 

övertygelser och 
tillvägagångsätt som 

påverkar rollen som 

vårdare . 

-Försämrad 

kommunikation mellan 

familje-medlemmar. 

Ja 

8 Unson, C.,  

Glendon, M A., 

Haymes, E. 

 & Sancho, D. 

 

Dementia and 

caregiver stress: An 

application of the 

Reconceptualized 

Uncertainty in 

Illness Theory 

 

2015 

 

USA 

Att utforska hur 

anhöriga 

hanterar stressen 

av att vårda en 

dement anhörig 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

med 4 

semistrukturerad

e frågor. Både 

vuxna barn 

(Ålder okänd) 

och make/maka 

deltog i 

intervjuerna 

vilka 

genomfördes 

som en 

gruppdiskussion 

Fyra teman med 

undergrupper 

identifierades. 

-Upplevelsen av 

tidigare funktioner 

som nu  förlorats 

- Upplevelsen av hur 

vårdandet av en 

dement anhörig 

påverkar relationen till  

familj och vänner. 

- Upplevelse hur man 

hanterar situationen  

av att vara anhörig och 

vårdare. 

-Kunskap om 

sjukdomen och själv 

insikt. 

 

Ja 

9 Vreugdenhil, A. 

 

Ageing-in-place: 

Frontline 

experiences of 

intergenerational 

family carers of 

people with 

dementia 

 

2014 

Australien 

Att förstå hur 

vuxna barn mitt 

i livet, hanterar 

den informella 

vården i 

vardagen, till en 

förälder med 

demenssjukdom 

Kvalitativ 

sammansatt 

fallstudie utifrån 

fyra 

djupintervjuer 

med vuxna barn 

(från 44 år) till 

föräldrar med 

demenssjukdom. 

Tre kvinnor 

samt en man. 

Studien visar att vuxna 

barn som ger vård till 

en förälder ofta 

befinner sig i ett 

”mellanrum”. De 

behöver förhandla med 

sig själv, med andra 

personer, med arbetet 

för att få tid till att ge 

vård. 

Ja  
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