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Sammanfattning    
Risken att drabbas av demens ökar med stigande ålder. Antalet demenssjuka kommer att 
öka beroende på att befolkningen blir allt äldre. I och med detta ökar även antalet 
anhöriga som har en viktig roll i vården av den sjuke. I Sverige finns det ca 1,3 miljoner 
personer som ger stöd eller vård till närstående regelbundet. Demens är en diagnos för 
en rad symtom, med bland annat sviktande minne och nedsättning av andra kognitiva 
funktioner, vilket i sin tur har allvarliga konsekvenser för individer, familjer och hälso- 
sjukvårdssystem. De vanligaste formerna av demens är Alzheimers sjukdom, vaskulär 
demens och frontallobsdemens. En demenssjukdom medför ofta en stor fysisk, psykisk 
och social påfrestning. Syftet med litteraturstudien var att belysa anhörigvårdares 
upplevelse av att leva med en närstående som drabbats av demens. Studien baseras på 
nio kvalitativa och två kvantitativa artiklar. Analysen resulterade i tre huvudkategorier: 
"Upplevelse av förändrad relation", "Upplevelse av förändrad vardag" och "Upplevelse 
av stödbehov". I resultatet framkom det att anhöriga upplevde en rollförändring vilket 
påverkade såväl relationer som anhörigas hälsa. Upplevelser av ensamhet, bundenhet 
och isolering var stor samt känslan av att förlora kontrollen över sitt liv. Resultatet visar 
även på att anhöriga kan uppleva meningsfullhet i vårdandet. Personen med demens blir 
ofta allt mer beroende av familjemedlemmars stöd för att klara sin dagliga livsföring. 
Anhöriga behöver i sin tur stöd för att hantera vardagen och för att öka känslan av 
trygghet i deras omsorgssituation. En sjuksköterska behöver goda grundläggande 
kunskaper om den kliniska bilden och symtomatologi av kognitiv nedgång för att kunna 
ge anhöriga värdefulla råd och information. 
 
 
 
 
Nyckelord: dementia, family caregivers, experience, burden, spouses, relationship. 
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INLEDNING 
Enligt Socialstyrelsen (2010) ökar risken att drabbas av någon demenssjukdom med 
stigande ålder. Varje år ökar antalet äldre personer i Sverige vilket innebär ett ökat antal  
personer som drabbas av demenssjukdom. De flesta personer som lever med en 
närstående med demens deltar på något sätt i vården av sin närstående. Att vara anhörig 
till en person med demens, kan vara komplicerat då nya roller uppstår och livsmönstret 
förändras. Den anhörige får en vårdande roll vilket påverkar livssituationen. Intresset 
för anhörigperspektivet väcktes när vi har gjort praktik inom hemsjukvården. Vi 
upplevde en brist på kunskap hos hälso- och sjukvårdspersonal gällande att identifiera 
och tillgodose anhörigas behov och idén väcktes om att genomföra en litteraturstudie 
om anhörigas upplevelse. Specifik kunskap hos vårdpersonal som möter de anhöriga är 
betydelsefull för att förstå anhörigas upplevelse, känslor och behov. Genom att 
synliggöra anhörigas situation och beskriva upplevelsen av att leva med en person som 
drabbats av demens önskar vi bredda kunskapen hos vårdpersonalen vilket kan leda till 
att ett bättre stöd ges till anhöriga samt ökar tryggheten inom familjen.  
 
BAKGRUND 

Enligt Socialstyrelsen (2013, s. 13) finns det ca. 160 000 personer som lider av någon 
typ av demenssjukdom i Sverige och varje år insjuknar ungefär 25 000 personer i 
sjukdomen. Antalet dementa personer kommer att stiga kraftigt fram till 2020 eftersom 
det stora antalet personer som föddes på 1940-talet uppnår en hög ålder. Detta innebär 
att antalet anhöriga som vårdar äldre med demenssjukdom också kommer att öka. 

Demenssjukdom är en sjukdom som både drabbar män och kvinnor. I de lägre 
åldersgrupperna, det vill säga människor mellan 65-74 år är könsskillnaderna små 
(Svenskt Demenscentrum 2008). Men det är vanligare att kvinnor efter 85 års ålder har 
någon typ av demenssjukdom, särskilt när det gäller Alzheimers sjukdom 
(Socialstyrelsen 2013, s. 26). 

Risken för sjukdomen ökar med stigande ålder. Utav de 160 000 personer som har 
demens är ungefär åtta procent över 65 år eller äldre. Nästan hälften av alla människor 
som är 90 år eller äldre lider av sjukdomen. I sällsynta fall, kan dock yngre människor 
som är i 60-65 årsålder också drabbas i en demenssjukdom. Det finns cirka 8000- 9000 
personer före 65 år i Sverige som har någon form av sjukdomen (Socialstyrelse 2013, s. 
26).  

 

Vad är demenssjukdom? 

Demens innebär sjukliga förändringar i hjärnas nervceller och sjukdomen skadar olika 
strukturer och funktioner i hjärnan, vilket leder till försämring av minnet och det logiska 
tänkandet (Gustafson 2004, s. 11). Kännetecknande för personer med demens är ofta 
beteendemässiga förändringar som påverkar det dagliga livet. Hur stor påverkan det är 
beror på i vilken grad av demensen den drabbade befinner sig i. Symtom vid 
demenssjukdom kan vara till exempel att personer har svårt att utföra viljestyrda 
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handlingar och tolka andras uttryck, irritabilitet, aggressivitet och eventuell rastlöshet. 
Dessa symtom och handlingar kan leda till bland annat svårigheter i relationen till de 
anhöriga (SBU 2006, s. 44). De vanligaste formerna av demens är Alzheimers sjukdom, 
vaskulär demens och frontallobsdemens (SBU 2006, s. 6). 

Alzheimers sjukdom står för cirka 60 procent av samtliga demenssjukdomar i Sverige. 
Symtom på sjukdomen kommer smygande (Ring 2013, s. 21). Sjukdomen kännetecknas 
av stela rörelser i den tidiga fasen, minnesförlust, språksvårigheter, oförmåga att 
identifiera föremål i mellanfasen och i det sena skedet kan epilepsi och 
muskelryckningar förekomma. Beteendeförändringar kännetecknas av ångest och 
depression i den tidiga fasen och i den sena fasen kan även fysiskt våld och skrikande 
förekomma (Basun 2004, ss. 20-22).  

Vaskulär demens är den näst vanligaste demenssjukdomen och orsakas av förändringar i 
hjärnans blodkärl. Förändringarna kan delvis bero på ateroskleros i hjärnans kärl, men 
även på att hjärnans kärl blir inflammerade. Symtom kännetecknas av plötsliga 
försämrade kognitivt status, depression, fluktuationer i kognition och humör (Wahlund 
2004, ss. 49-50). 

Vid frontallobsdemens förtvinar nervceller framför allt i hjärnans pannlob och främre 
delen tinningloberna (Ring 2013, s. 25). De karaktäristiska symtomen för 
frontallobsdemens är en smygande debut med förändringar av personlighet och 
beteende. Till exempelvis kan personen med frontallobsdemens ha tidigt 
hämningsbortfall såsom rastlöshet, skämtsamhet, distanslöshet, hypersexualitet, 
hallucinationer och dessutom tidig bristande förmåga till insikt. Sjukdomsdebut är ofta 
före 65 år (Gustafson 2004, ss. 64-65). 

 

Närstående/ anhörig 

Begreppet närstående betyder enligt Winqvist (2010, s. 14) en person som den enskilde 
anser sig ha en nära relation till, medan begreppet anhörig innebär en person inom 
familjen eller bland de närmsta släktingarna. Begreppet anhörigvårdare beskriver en 
anhörig som ger omsorg och stöd men som inte tillhör den formella vården eller som 
inte tillhör det stöd som ges från landsting eller kommunen (Hanson, Magnusson & 
Erlingsson 2010, s. 14 ). I denna studie kommer begreppet anhörig användas för den 
som ger vård. Den som vårdas kommer benämnas som närstående. 

I Sverige finns det ungefär 1,3 miljoner personer i vuxen ålder som ger hjälp, vård eller 
stöd till närstående regelbundet (Socialstyrelse 2012, s. 19). Utav dessa 1,3 miljoner ger 
ca 65 procent omsorg mellan en till tio timmar per vecka och 21 procent ger omsorg 
mer än tio timmar per vecka (Socialstyrelsen 2012, s. 30). Drygt 70 procent av de 1,3 
miljoner personer som vårdar är anhöriga till en person med demenssjukdom (Skog 
2012, s. 40). 
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Anhörigas livsvärld 
Livsvärd är den verklighet som människan upplever genom sin kropp (Wiklund 2003, 
s.40). Varje enskild individ lever och erfar världen på ett unikt sätt i den livsvärlden. 
Enligt  Dahlberg och Segesten (2010, s. 128) förstår vi oss själva, andra människor och 
den omgivning vi lever i genom livsvärlden. Den subjektiva och levda kroppen omfattar 
en helhet och innehåller en fysisk, psykisk, existentiell och andlig del (Dahlberg & 
Segesten 2010, s. 132 ). Att leva med en person med demens i familjen kan leda till att 
familjemedlemmars livsvärld förändras i och med den nya rollen som vårdare. Anhöriga 
som väljer att vårda sin närstående  med demens hamnar i en ny situation då vardagens 
rutiner förändras. I vardagen måste anhöriga anpassa sig till den nya situation samt den 
nya rollen i familjen (Jansson & Grafström 2011, ss. 111-112).  
 

Anhörigas lidande 
Lidande är en konsekvens av att individen känner en förlust av helhet och kontroll samt  
att individen upplever att livet är meningslöst (Wiklund 2003, ss. 101-102). Varje 
enskild individ är fylld av upplevelser, erfarenheter och kunskap av världen som 
individen lever och erfar det. En förändring av individens livsvärld gör att individens 
upplevelse av sig själv och hennes tillgång till världen förändras (Wiklund 2003, s. 49). 
De förändringar som har uppstått i samband med att en närstående drabbats av demens 
kan påverka även anhörigas livskvalitet, vilket kan leda till ett livslidande. Ett lidande 
uppstår när anhörige inte orkar hanterar situationen och  anpassar sig själv till 
rollförändringarna som omfattar livet på alla plan (Jansson & Grafström 2011, s. 112). 

 
Anhörigas hälsa 
Hälsa är en personlig och subjektiv upplevelse för varje individ. Människan kan uppleva 
hälsa, inte enbart frånvaro av sjukdom (Dahlberg & Segesten 2010, s. 80 ). För att 
uppleva hälsa krävs att människan har rätt livsrytm samt har en balans i livet, mellan 
dagliga aktiviteter,  rörelse och vila (Dahlberg & Segesten 2010, s. 65). Att som anhörig 
leva och vårda en närstående kan skapa begränsningar i de vardagliga aktiviteterna. 
Bristen på kunskap om vård och omsorgsinsatser hos anhörigvårdare kan leda till att de 
upplever situationen som mer påfrestande då de kan sakna tillgängliga resurser och 
stödinsatser eller saknar en förståelse för sin situation. Detta kan medföra att deras 
fysiska och psykiska hälsa påverkas negativt (Fredrik 2013).  
 

Stöd till anhörigvårdare 
När en person drabbas av demenssjukdom blir personen i större utsträckning beroende 
av familjemedlemmars stöd för att klara sin dagliga livsföring. Anhöriga är en viktig 
resurs för dem som insjuknat i demenssjukdomen och de är även en viktig resurs för 
kommunen som har huvudansvaret för vård och stöd i samhället. De anhöriga behöver 
dock i sin tur olika former av stöd från samhället för att underlätta deras vardag samt 
öka känslan av trygghet i deras omsorgs situation. Enligt Socialstyrelsen (2002, s. 9) är 
stödinsatser från samhället viktigt för dem som tar ansvar för vård och omsorg för sin 
närstående. Varje anhörigsituation är unik och därför är det viktigt att stödet utformas 
utifrån de anhörigas behov. Utifrån att varje anhörigs önskemål och behov är olika skall 
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vårdinsatser och stöd anpassas till aktuella omständigheter och utgå från deras 
individuella behov (Socialstyrelsen 2002, ss. 52-53).  
 

Det finns dock några grundläggande gemensamma behov hos anhöriga och det är att få 
möjlighet till avlösning från vårdandet, behov av att få information, prata om sin 
situation i enskilda samtal eller i grupp där andra gruppmedlemmar har liknande 
situation. Enligt Socialdepartementet (2008) finns det flera olika slag av stödinsatser 
med syfte att minska anhörigas fysiska, psykiska och sociala påfrestningar samt öka 
känslan av kontroll i deras situation. Anhörigstöd kan delas upp i direkt och indirekt 
stöd.  Information, utbildningsprogram och stödsamtal är olika former av direkt stöd till 
anhöriga. Indirekta stödinsatser för anhöriga kan vara avlösning i hemmet, hemtjänst 
insatser och boendestöd som kräver ett biståndsbeslut. Syftet med anhörig stöd i olika 
former är att öka anhörigas kunskap eller kapacitet till att vårda. 
  

När det gäller utbildningsprogram är det enligt Socialstyrelsen (2013, s. 114)  vanligast 
att anhöriga får delta i en grupp där  utbildningen bland annat handlar om information 
om demenssjukdom, vilka beteendeförändringar som kan förväntas samt vilken hjälp 
och stöd samhället kan erbjuda. Wang, Chien och Lee (2012, ss. 222-223) menar att  
stödgrupper är en form av psykosocial stödåtgärd för anhöriga där de har möjlighet att 
tillsammans med andra utbyta erfarenheter och få praktiska tips på hur de skulle hantera 
sin situation. Att kunna uttrycka sina känslor och dela erfarenheter med andra i liknande 
situation kan resultera  i bättre hälsostatus bland anhöriga. Enligt Socialstyrelsen (2010, 
s. 45) finns det även ett stödprogram så kallad kombinationsprogram, där stöd och hjälp 
kombineras i form av till exempel dagverksamhet, hemtjänst, avlösning och utbildning. 
Ett annat stöd är avlösning vilket innebär att patienten antingen kan delta i 
dagverksamhet upp till några gånger i veckan, eller kan patienten få stöd från 
vårdpersonal i hemmet, vilket kan ge anhörigvårdaren möjlighet till vila under tiden 
(Jansson & Grafström 2011, ss. 125-127).  
 

Sjuksköterskans stödjande roll 
Enligt socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska skall 
sjuksköterskan visa öppenhet och respekt i mötet med patienten och anhöriga (2005a, s. 
10). Det ingår dessutom i sjuksköterskans uppgift att stöd och vårdinsatser skall utgå 
ifrån patientens och/eller anhörigas behov och önskemål samt se till att de verkligen 
förstå information som är given (Socialstyrelsen 2005a, s. 11). Sjuksköterskan skall ha 
förmåga att hjälpa anhöriga genom individuell undervisning att förstå hur verkligheten 
ter sig för patienten. Sjuksköterskan skall sträva efter att skapa en nära och öppen 
relation som bygger på ömsesidig respekt för att lära känna anhöriga och se deras behov. 
När en sjuksköterska bygger förtroendefulla relationer med anhöriga och kommunicera 
på ett empatiskt och respektfullt sätt kan de identifiera anhörigas behov av stöd och 
därigenom planera och genomföra en individuell omvårdnad för dem (Josefsson & 
Ljung 2010, s. 24). 
 

Stödåtgärder skall erbjudas så tidigt som möjligt till patienten och anhöriga, samt skall 
stödinsatserna ges under en längre period för att ge anhöriga bland annat möjlighet till 
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avlastning, minska stress och öka livskvalitet (Socialstyrelse 2010, s. 45). Detta kräver 
fördjupad kompetens och kunskap hos sjuksköterskan för att kunna se tecken på börda 
hos de anhöriga och även få en förståelse för hur anhöriga upplever fysiska och 
psykiska påfrestningar. 
 

PROBLEMFORMULERING 
Befolkningen blir allt äldre och i takt med det ökar antalet personer som drabbas av 
demens. Demens är en sjukdom som inte bara påverkar patienten utan även anhörigas 
liv förändras. En demenssjukdom medför ofta en stor fysisk, psykisk och social 
påfrestning för den anhörigas livssituation. Enligt forskning tar anhöriga ett stort ansvar 
i vården av den sjuke och det beskrivs att behovet av information och stöd är stort. I 
socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor framgår det att i 
sjuksköterskans arbetsuppgifter ingår att stödja så väl patient som anhörig. För att vi 
som sjuksköterskor skall kunna erbjuda bästa möjliga stöd till anhöriga är det av stor 
vikt att vi får en ökad förståelse för hur anhöriga upplever det att leva med en person 
som drabbas av demens. Vår förhoppning är att denna litteraturstudie skall kunna ge 
vårdpersonalen ökad kunskap och en tydligare bild av de anhörigas livssituation. 
 
 
SYFTE 
Syfte med studien är att beskriva anhörigas upplevelser av att leva med en person som 
drabbats av demenssjukdom. 
 
 
METOD 
Studien genomfördes som en litteraturstudie med hjälp av Axelssons modell (2012, ss. 
203-220). En litteraturstudie gjordes för att ge möjlighet att sammanställa kunskaper 
från tidigare forskningsresultat samt ge en bred översiktsbild över det valda området. 
 

Datainsamling och urval 
Enligt Axelsson (2012, s. 208) skall en datainsamling göras för att se hur mycket 
material kring ett ämne som finns i databaser. För att få en överblick av det valda ämnet  
gjordes en övergripande informationssökning i databaserna Cinahl och PubMed. För att 
täcka in området användes sökorden ”family caregivers”, ”experience” och ”dementia”. 
För att vidga området utnyttjades MeSH termer för att hitta ytterligare sökord på 
engelska och de var ”spouses” och ”burden” (se bilaga 1). Sökorden kombinerades för 
att relevanta samt intressanta vetenskapliga artiklar inte skulle missas.  

Axelsson (2012, s. 209) beskriver att det är viktigt att de vetenskapliga artiklarna skall 
överensstämma med studiens syfte. Inklusionskriterierna i denna studien var att 
artiklarna handlar om anhörigas upplevelse och erfarenhet av att vårda en person med 
demenssjukdom. De vetenskapliga artiklarna skulle också innehålla att anhöriga bor 
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tillsammans med den sjuke. Utifrån studiens syfte valdes kvalitativa och kvantitativ 
artiklar för att beskriva anhörigas upplevelse. Vidare var urvalskriterier att de 
vetenskapliga artiklarna skulle ha ett abstrakt och var peer reviewed. Artiklarna skulle 
dessutom vara publicerade tidigast 2004 år för att få den senaste forskning. För att 
kunna läsa hela texten skulle artiklarna vara tillgängliga på internet och ha fulltext. För 
att täcka in området ytterligare gjordes manuell sökning med hjälp av genomgång av 
referenslistor i andra publicerande artiklar och kurslitteraturer. Detta gjordes på grund 
av att genom manuell litteratursökning kunna komplettera litteratursökningen från 
databaser. I denna studie valdes artiklar bort som var litteraturöversikter på grund av att 
Axelsson (2012, s. 211) anser att litteraturöversikter är sekundärkällor, där det finns en 
risk att informationen tolkats på ett subjektivt sätt. 

Ytterligare kriterier var att artiklarna skulle dessutom inte skulle innehålla andra 
sjukdomar än demenssjukdom hos den som vårdades. Eftersom i denna studie lägger 
fokus på anhörigas upplevelse som vårdar en närstående med demensdiagnos. Det finns 
risk att anhörigas upplevelse påverkas på något annat sätt om närstående har flera 
sjukdomar än demenssjukdom. Efter granskningen har 11 vetenskapliga artiklar valts ut 
och en sammanställning presenteras i bilaga 2. 

Dataanalys 
Enligt Axelsson (2012, s. 212)  skall artiklarna som anses lämpliga i studieområde läsas 
noggrant flera gånger för att förstå innehållet och helheten. Sammanställning av 
artiklarnas syfte, metod och resultat är viktigt för att skapa en översikt samt kan 
sammanställningen vara en viktig hjälpmedel för att tydligt se skillnader mellan 
metoddelen i artiklarna. Enligt Axelsson (2012, s. 212) anses det viktigt att gå från 
helhet till delar för att skapa ett nytt resultat. Analysen i denna studie genomfördes 
genom att författarna läste samtliga artiklar, i sin helhet, var för sig. Fokus lades sedan 
på artiklarnas resultatdel där anhörigas upplevelser färgkodades utifrån studiens syfte.  
Detta för att tydliggöra och strukturera de olika upplevelserna som framträdde ur 
materialet. Anhörigas liknande upplevelser sammanställdes sedan och resulterade i 
huvudkategorier och underkategorier. Axelsson (2012, s. 212) menar att det är viktigt 
att skapa en struktur i det nya resultatet. I denna studie innebär att de färgkodade 
nyckelord användes som huvudkategorier och underkategorier vilket skapades utifrån 
anhörigas upplevelse och erfarenhet.  
 

RESULTAT 
Resultatet baseras på 11 utvalda vetenskapliga artiklar. Analysen av de valda artiklarna 
delades in i tre huvudkategorier med nio underkategorier som svarade mot studiens 
syfte och presenteras i tabell 1.  
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Tabell 1 

Resultates tre huvudkategorier med nio underkategorier presenteras i tabell 1. 

 

Upplevelse av förändrad relation 
När en familjemedlem fått en diagnostiserad demenssjukdom, påverkades hela familjens 
livssituation successivt. Förändringarna hos den demenssjuke skapade nya roller i 
familjen. Den som vårdade antog en anhörigvårdarroll vilket bidrog till att en 
upplevelse av ensamhet infann sig, men även en upplevelse av meningsfullhet uppstod i 
den förändrade relationen. 
 

Att uppleva rollförändringar inom relationen  
I studien av Oyebode, Bradley och Allen (2013, ss. 161-162) påvisades att relationen 
mellan partners också hade förändrats på grund av rollförändring, vilken innebar att 
anhöriga också antog rollen som vårdare större del av dagen. Anhöriga uttryckte att det 
var svårt att anpassa sig till den nya rollen som vårdare. En känsla av rädsla för vad som 
kommer att hända i framtiden påverkade anhörigas känsla av trygghet vilket påverkade 
relationen. En del anhörigvårdare uttryckte även en känsla av sorg, förtvivlan och 
beskvikelse på grund av att deras familjmedlem med demenssjukdom inte var samma 
person längre. Enligt Qadir, Gulzar, Haqqani & Khalid (2013, ss. 234-235) uttryckte en 
anhörigvårdare att beteendeförändringar hos den sjuke i det dagliga livet påverkade 
hennes äktenskapliga liv vilket ledde till stress och begräsningar.  Författarna beskrev 
vidare i sin studie att en kvinna som var ansvarig för sin partner med demens upplevde  
att hon inte hade möjlighet att ta ansvar i förhållandet på samma sätt som tidigare. I 
annan studie kände en manlig anhörig besvikelse över att han hade haft en underbar 
relation med sin fru innan diagnosen. Han tyckte de fortfarande hade en bra relation 
men det var lite annorlunda efter diagnosbeskedet. Anhöriga upplevde även förlust av 
stöd från den sjuke och ömsesidighet i sina relationer (Adams 2006, ss. 14, 22).  

Huvudkategorier Underkategorier 

Upplevelse av förändrad relation 

 

Att uppleva rollförändringar inom relationen  

Att uppleva meningsfullhet i vårdandet 

Att uppleva ensamhet 

Upplevelse av förändrad vardag 

 
Att uppleva  bundenhet och isolering 

Att hälsa påverkas vid ökad fysisk belastning 

Att uppleva känslomässigt kaos 

Att förlora kontrollen över sitt liv 

Upplevelse av stödbehov  

 
Stöd av familj och vänner 

Stöd av samhället 
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I analysen av artiklarna framkom att hur relationen mellan anhörigvårdare och den sjuke 
var innan diagnosen påverkade deras relation efter diagnosen. Motivationen för 
anhöriga att ge vård kunde delvis baseras på om de hade haft en bra relation innan den 
sjuke drabbades av demenssjukdom.  Relationen påverkades även på anhöriga hade en 
känsla av att de hade en skyldighet att vårda den sjuke eller att det inte hade några andra 
stöd och alternativ att välja på (Williams, Morrison & Robinson 2014, s. 602). I en 
studie av Shim, Barroso och Davis (2012, s. 224) beskrivs att anhörigvårdare kan 
indelas i positiva och negativa samt ambivalenta grupper utifrån deras erfarenheter. I 
studien framkom att de anhörigvårdare som hade negativa upplevelser i relation med 
den sjuke, fokuserade mer på sina egna behov och endast beskrev de påfrestningar 
omvårdnaden innebar. Anhörigvårdare i den negativa gruppen saknade förmåga att 
uppleva och förstå sina partners känslor. Dessa anhörigvårdare rapporterade att de hade 
blivit illa behandlade under hela äktenskapet innan demensdiagnosen. Detta medförde 
att de upplevde vårdrollen som meningslös. Anhörigvårdarna i den positiva gruppen 
fokuserade på sin partners behov och accepterade deras situationen i samband med 
sjukdomen vilket medförde att de upplevde vårdrollen som meningsfull. De uttryckte en 
hög nivå av empati och medkänsla för sin partner. Vissa anhörigvårdare i den 
ambivalenta gruppen rapporterade att deras tidigare relation med sin partner mestadels 
var positiv men att de ansåg att den nuvarande relationen präglas av konflikt. Det var 
svårt för dem att acceptera de beteendeförändringar som skett efter diagnosen (Shim, 
Barroso & Davis 2012, ss. 222-226).  
 

Att uppleva meningsfullhet i vårdandet 
Anhöriga som kunde acceptera de förändringar som uppstod i samband med 
demenssjukdomen och hade förmåga att utgå från den demenssjukes behov upplevde en 
större meningsfullhet i vårdandet. De kunde finna mening i livet, trots den förändrade 
relationen med den sjuke (Shim, Barroso & Davis 2012, s. 222). För att säkerställa 
livskvalitet i det dagliga livet försökte de att hitta glädje samt tänka positivt i olika 
vardagliga situationer. Detta innebär att makar till exempel upplevde glädje när han/hon 
gick ut med den sjuke istället för att stanna hemma (Hellström, Nolan& Lundh 2007, s. 
395; Oyebode, Bradley & Allen 2013, s. 160). Enligt O'Dwyer, Moyle och van WyK 
(2013, s. 758) hjälpte en tro många  anhöriga att klara det dagliga. Genom sin tro kunde 
anhöriga tänka positivt och kunde i större utsträckning fokusera på framtiden och inte 
på misslyckanden (Hellström, Nolan & Lundh 2007, ss. 393-394, 400). 
 

Att uppleva ensamhet 
I flera studier uttryckes en känsla av ensamhet hos anhöriga trots att de levde 
tillsammans med den sjuke. Svanström och Dahlberg (2004, s. 679) beskrev att en 
känsla av ensamhet, också förstärkte en känsla av meningslöshet. Anhöriga hade inte 
längre möjlighet till sociala kontakter med vänner eller släktingar på grund av att 
han/hon tog hand om den sjuke hemma. Ensamhetskänsla uppkom även när anhöriga 
inte kunde kommunicera och dela sina känslor med den dementa. Anhöriga stod 
ensamma på grund av att den sjuke inte längre kunde stötta dem som den sjuke tidigare 
hade brukat göra (Vikström, Josephsson, Stigdotter-Neely & Nygård 2008, s. 259). 
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När det gällde det vardagliga omsorgsarbetet upplevde anhöriga att de var tvungna att ta 
fullt ansvar för den sjuke, men samtidigt upplevde anhöriga ensamhet när de levde i 
varsin värld och inte hade några gemensamma aktiviteter (Hellström, Nolan& Lundh 
2007, ss. 402-403). Även Svanström och Dahlberg (2004, s. 681) beskrev att anhöriga 
fick en känsla av hemlöshet när den sjuke inte kände igen den anhöriga, vilket ledde till 
ilska hos den anhöriga. 
 

Upplevelse av förändrad vardag 
Att leva med en person med demens innebar att anhöriga upplevde att de befann sig i en 
känslomässig berg och dalbana där starka känslor förekom. Känslor av bundenhet och 
isolering framträdde, samt en känsla av att hälsotillståndet försämrades såväl fysiskt 
som psykiskt. 
 

Att uppleva bundenhet och isolering 
I analysen av artiklarna framkom det att flera av de anhöriga som lever med och vårdar 
en person med demens upplevde en bundenhet. Som anhörig förlorades känslan av 
frihet i samband med att det uppstod stora förändringar i det dagliga livet. När den 
sjukes behov ökade, minskade möjligheten för den anhörige att kunna utföra egna 
aktiviteter (Qadir et al. 2013, s. 234; Svanström, & Dahlberg 2004, s. 678). Anhöriga 
upplevde en känsla av isolering då de inte längre kunde delta i sociala aktiviteter och 
träffa familj och vänner på samma sätt som tidigare (Qadir et al. 2013, s. 235; 
Svanström, & Dahlberg 2004, s. 679; Vikström et al. 2008, s. 257; O'Dwyer, Moyle & 
van WyK 2013, s. 757). Upplevelsen av bundenhet och isolering ökade hos de anhöriga 
med en högre belastning, medan  de anhöriga med en lägre belastning uttryckte en 
mindre stark känsla av isolering (Andrén & Elmståhl 2008,s. 796). 
 

Enligt Shim, Barroso och Davis (2012, s. 221) var depression, hjälplöshet, förbittring 
och isolering ett brett spektrum av känslor som relaterade till anhörigas 
omvårdnadsupplevelse. Flertalet författare (Andrén & Elmståhl 2008,s. 798; Vikström 
et al. 2008, s. 261) beskrev att många av anhöriga med ett begränsat socialt samspel på 
grund av närståendes behov av ständig tillsyn oftare upplevde att de kände sig fångna i 
rollen som vårdare.  
 

Att hälsa påverkas vid ökad fysisk belastning 
Anhöriga som vårdar en person med demens utsätts för såväl känslomässig som fysisk 
påfrestning vilket kan påverka deras hälsa och livskvalitet negativt. Enligt Qadir et al. 
(2013, ss. 234-235) påverkades de anhörigas livskvalitet av att hjälpa den sjuke med de 
flesta av de dagliga aktiviteterna samt det ökade ansvaret vilket ledde till att vårdare 
upplevde sig trötta och upplevde en minskad känsla av självständighet. Anhöriga kände 
sig kraftlösa vid ökade omvårdnadsuppgifter och stressiga situationer vilket påverkade 
deras hälsa och visade sig i form av huvudvärk och ryggsmärtor. I en annan studie av 
O'Dwyer, Moyle och van WyK (2013, s. 756) upplevde anhöriga dessutom stress över 
att de hade brist på tid att ta hand om sig själva vilket ledde till försämrad fysisk hälsa i 
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samband med sin vårdande roll. Deltagaren i studien rapporterade att de använde en stor 
mängd av smärtstillande läkemedel för att ”get through the day”.  
 

Enligt Andrén och Elmståhl (2008, s. 796) fanns en stark koppling mellan belastning av 
att vårda den sjuke och upplevd hälsa samt känsla av sammanhang. I en annan studie 
rapporterades att de flesta av de anhöriga upplevde psykisk och fysisk belastning vid 
förändringar som uppstod i hemmet (Qadir et al. 2013, s. 235).  
 

Även om flera anhöriga uttryckte att deras hälsa påverkades negativt fanns det även 
anhöriga som uttryckte att de ville fortsätta vårda sin familjemedlem med någon form 
av demenssjukdom så länge deras kropp orkar. Men de kände sig dock oroliga för 
framtiden om deras partner skulle bli sämre vilket då skulle kunna påverka den egna 
hälsostatusen på grund av det ökande fysiska vårdarbetet (Williams, Morrison & 
Robinson 2014, s. 604).   

 
Att uppleva känslomässigt kaos 
Anhöriga upplevde dessutom en känsla av hjälplöshet när de inte kunde göra något åt 
den försämrade livskvaliteten som uppstått för både den sjuke och för sig själva. Det 
framkom vissa negativa känslor såsom sorg eller frustration hos anhöriga till personer 
med demenssjukdom i samband med att de levde tillsammans med den sjuke (Shim, 
Barroso & Davis 2012, s. 225; Vikström et al. 2008, ss. 257, 259; Adams 2006, s. 15). 
De tre vanligaste känslorna hos anhöriga som gav vård till den sjuke  var  "I’m tired all 
the time", "I’m waking in the early hours of the morning" och "I’m feeling on edge" 
(Andrén & Elmståhl 2008, s. 795). Många av anhöriga uttryckte att det var påfrestande 
att behöva upprepa sig eller att behöva förklara något till den sjuke. Detta krävde ofta 
mycket tålamod för att hantera arga och frustrerade känslor (Adams 2006, ss. 16-17).  
 
 
Flera anhörigvårdare uttryckte att livet inte var värt att leva (Andrén & Elmståhl 2008, 
s. 795). Suicidtankar uppstod när anhöriga kände sig trötta eller överväldigade av 
omsorgsarbetet. Att begå självmord sågs som en avlastning från bördan av att vårda. 
Känslan av ansvar hos de anhöriga gjorde dock att de inte begick självmord även om de 
tidigare hade haft suicidtankar. Ansvarskänslan bestod av att ingen kunde ta hand om 
den dementa personen om den anhöriga tog sitt liv medan andra uttryckte att en sådan 
negativ handling kunde påverka andra i familjen (O'Dwyer, Moyle och van WyK 2013, 
ss. 755-756).   

 
Att förlora kontrollen över sitt liv 
När den sjuke inte kunde klara sig eller bete sig som tidigare upplevde anhöriga en 
känsla av att tappa kontroll (Williams, Morrison & Robinson 2014, s. 605; Svanström, 
& Dahlberg 2004, s. 680; Oyebode, Bradley & Allen 2013, s. 159). Anhörigvårdare 
uttryckte en känsla av oro inför framtiden (Andrén & Elmståhl 2008, s. 797 ; Adams 
2006, s. 14). Detta berodde på att anhörigvårdare inte längre kunde planera sitt liv på 
grund av den sjukes försämrade situation. Istället ledde det till att anhöriga fick ett nytt 
liv där de saknade möjlighet att förutse framtiden. När anhöriga inte längre hade 



11 
 

förmågan att ha kontroll över hela livssituationen upplevde de en känsla av obehag, 
förvirring och meningslöshet (Svanström & Dahlberg 2004, ss. 677-678). För att få 
kontroll över sitt liv beskrev Williams, Morrison och Robinson (2014, s. 604) att 
anhöriga började att prioritera och planera på ett nytt sätt. 
 

Upplevelse av stödbehov  
Att anhöriga som vårdar en närstående får adekvat hjälp och stöd är viktigt för deras 
egen hälsa samt deras förmåga att anpassa sig till att ta hand om patienten och behärska 
situationen. Stöd till de anhöriga genom olika sätt kan främja välbefinnande och 
underlätta vardagen samt minska belastningen hos anhöriga. 

 
Stöd av familj och vänner 
I analysen framkom att det fanns en risk för att anhöriga som vårdar en närstående med 
demens kunde drabbas av psykiska störningar såsom depression och ångest. Detta 
kunde i sin tur påverka förhållandet till den sjuke, men kunde även innebära en 
inskränkning i de sociala aktiviteterna. Anhöriga tenderade att glömma bort sig själva 
och den ökade belastningen såväl fysiskt som psykiskt samt den sociala isoleringen 
kunde hota den anhöriges förmåga att sköta den sjuke (Wang, Chien & Lee 2012, s. 
210).   
 

I analysen av artiklarna framkom att anhöriga helt eller delvis hade behov av stöd från 
samhället, familj eller vänner. Andrén och Elmståhl (2008, s. 797) fann att vårdgivare 
med socialtstöd och samspel med släkt och vänner upplevde mindre oro och bedrövelse. 
I annan studie påvisades hur stödet från andra personer kunde hjälpa de anhöriga att 
behärska situationen. Ibland upplevde anhöriga ett behov av stödinsatser, men den sjuke 
ville inte acceptera stöd från andra. När åsikterna gick isär upplevdes en känsla av 
påfrestning hos den anhörige (Vikström et al. 2008, s. 261). 
 

Stöd av samhället 
Enligt Adams (2006, s. 22) utryckte flera anhöriga en tveksamhet i att söka hjälp från 
samhället för att de i största möjliga mån själva ville göra allt för sin älskade. När de 
efter ett tag inte klarade av att ta hand om den sjuke på egen hand längre och fick stöd 
av samhället infann sig en känsla av lycka och glädje. Wang, Chien och Lee (2012, ss. 
220, 222-223) påvisade att psykosociala insatser med syfte att ge stöd och information 
hade betydande positiva effekter i anhörigvårdares livskvalitet både psykologiskt och 
socialt samt minskade bördan och belastningen hos anhöriga. Vidare påvisades att 
möjligheten att dela information och erfarenheter med andra i liknande situation i 
stödgrupper kunde öka kunskapen om sjukdomen, utveckla kunskaper om människors 
interaktion och kommunikation samt öka deras förmåga att hantera beteendemässiga 
problem vilket resulterade i bättre hälsoresultat bland anhörigvårdare. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syfte med studien var att belysa anhörigas upplevelser av att leva med en person som 
drabbats av demenssjukdom. För att uppnå syftet genomfördes en litteraturstudie som 
byggde på publicerade vetenskapliga artiklar. I studien användes nio kvalitativa artiklar 
och två kvantitativa artiklar eftersom Axelsson (2012, s. 204) menar att det kan vara en 
fördel att litteraturstudier är baserade på både kvantitativ och kvalitativ forskning. 
Kvantitativa artiklar ger bredare deltagarunderlag och bredare kunskap, medan 
kvalitativa artiklar i detta fall gav en djupare kunskap om anhörigas känslor med fokus 
på människors enskilda upplevelse i det dagliga livet, vilket kan anses vara en 
fördel.  Databaserna Cinahl och Pubmed användes eftersom Axelsson (2012, s. 208) 
anser att de två representerade både omvårdnadsperspektivet och medicinskforskning. 
Pubmed användes för en generell sökning men den saknar Peer-review funktionen. Tre 
artiklar valdes utifrån Pubmed och sedan testades de med sina nyckelord i Cinahl för att 
säkerställa att alla artiklar som valdes var peer-reviewed. Detta kan ses som en styrka. 
En nackdel under litteratursökningen var att vi endast läste de artiklar som hade ett 
abstrakt, samt artiklar tillgängliga med fulltext i databaserna. Vi kunde då ta del av 
artiklarnas innehåll och samtidigt ha möjlighet att ladda ner texten i sin helhet. 
Artiklarna som inte hade ett abstrakt eller fulltext läste vi därför inte, vilket kan ha lett 
till att vi missat en del artiklar som kunde varit relevanta i den här studien. Vidare valde 
vi artiklar med avgränsat årtal (2004 - 2014 ) vilket kan vara en fördel eftersom 
Axelsson (2012, s. 210) anser det är viktigt att en litteraturstudie ska innehålla den 
senaste forskningen. I denna studie var utgångs punkten anhörigas upplevelse av att leva 
med en demenssjuk person vilket innebar att vi inte uteslöt någon 
demenssjukdomsgrupp. Detta anser vi var en styrka. Artiklarna som valdes var därför 
en blandning med olika gruppers demenssjukdomar.   
 

Artiklarna som användes var från Australia, England, USA, Kina, Pakistan och Sverige. 
En nackdel skulle kunna vara att alla världsdelar inte representerades, men i resultatet 
framkom ingen stor skillnad i anhörigas upplevelser mellan länderna, vilket i sig är ett 
intressant resultat. Fördelen var att fyra artiklar var från Sverige vilket kan vara relevant 
för den svenska vårdverksamheten. Vi läste artiklarna var för sig och sammanfattade 
resultatet på eget hand och sedan jämfördes sammanställningarna för att säkerställa att 
båda författarna har förstått innebörden på samma sätt, vilket anses som en styrka. För 
att kunna besvara syftet i denna studie valdes därför enbart anhörigas upplevelse vars 
familjmedlem enbart hade drabbats av demens. Detta anses som en styrka.  
 

Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att undersöka anhörigas upplevelse av att leva med en person 
med demens. Resultatets tre huvudkategorier med nio underkategorier klargör att största 
delen av de anhöriga som lever eller vårdar en person med demens upplever stora 
påfrestningar vilket har påverkat deras hälsa negativt. Resultatet visar att  livet 
förändrats efter diagnosbeskedet och att relationen påverkats för båda partner. 
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Det är ofta inte ett medvetet val att bli anhörigvårdare utan det är en situation som 
uppstår i takt med att den sjukes behov av vård ökar. Anhöriga vet inte vad det kan 
innebär att vara anhörigvårdare eftersom de inte fått den informationen. I vårt resultat 
presenterar familjemedlemmar en bild av en gradvis förskjutning av nya roller som 
följer utifrån patientens behov av stöd vilket leder till den anhöriges egna aktivitet 
begränsas. Processen från att ha varit en anhörig till att bli anhörigvårdare sker 
smygande och oftast på ett omedvetet sätt. Detta är även något Winqvist (2010, s. 140) 
beskriver. Det har stor betydelse att anhöriga hittar sin roll som vårdare samt förstår vad 
det kan innebära att vårda sin närstående med demenssjukdom. Anhöriga har en viktig 
roll i omsorgen av den sjuke eftersom den anhörige kan vara den enda som förstår vad 
den demente personen menar (Jansson& Grafström 2011, s. 110). På grund av bristande 
information och kunskap om sjukdomen är det ibland svårt för många anhöriga att dra 
gränser för hur mycket hjälp och omsorg han/hon orka ge, samt hur länge den anhörige 
skall ta fullansvar helt själv i den vårdande rollen. Vårt resultat visar på att rollerna i 
relationen förändras i samband med sjukdomen, vilket kan vara svårt att acceptera. Den 
anhörige kanske måste ta över arbetsuppgifter som den sjuke tidigare utfört. Detta kan 
vara arbetsuppgifter som den anhörige aldrig tidigare gjort (Jansson & Grafström 2011, 
s. 114). Detta bekräftas även i studien av Adams (2006, s. 11) där många av deltagarna 
rapporterade att vardagen präglades av nya olika ansvarsområden som de inte har gjort 
tidigare såsom matlagning, tvätt och annat hushållsarbete. Belastningen på den anhörige 
ökar och så småningom kanske anhörigvårdaren inte längre orkar hantera situationen, 
vilket ökar risken för att anhöriga börjar bemöta den sjuke med hård hand i form av 
fysiskt eller psykiskt våld (Ekman 2004, s. 184). Vi anser att det är viktigt att anhöriga 
blir medvetna om de förändringar som kan uppstå hos dementa personer, för att sedan 
kunna bemöta och vårda personer med demenssjukdomar på ett bra sätt. Detta synsätt 
styrks även av (Ragneskog 2010, ss. 170-173). Winqvist (2010, ss. 135, 142) påvisar att 
det finns brister i kommunernas informationsmaterial och att anhöriga har svårt att få 
den information de behöver. Ungefär hälften av kommunerna saknade aktuellt 
informationsmaterial och stora delar av anhöriga saknade kunskap om anhörigstöd. Vi 
anser att det är viktigt att kontakta anhöriga i så tidigt skede som möjligt för att kunna 
ge information till dem i god tid.  
 

I ett av resultatdelens huvudkategorier "upplevelse av förändrad vardag" framkommer 
det att många anhöriga inte har tid för sig själva och för socialt umgänge, vilket leder till 
en socialt isolerad och ensam situation. Vårt resultat bekräftas även i studien av 
Winqvist (2010, s. 95) där det framgår att anhöriga fokuserar mer på den sjukes 
situation än på sin egen del. Detta fokus leder till en risk att den anhörige vårdar sin 
familjemedlem dygnet runt och får därmed bristande möjlighet till egen fri tid. En 
socialt isolerad situation för anhörig är det därför inte ovanligt och de har heller ingen 
tid att kunna umgås med andra och delta i det sociala livet. I denna studie hamnade 
anhöriga också i en upprörd situation vilket medförde en känsla av förlorad kontroll 
över sitt liv.  
 

Vårt resultat visar att anhörigas hälsa påverkats negativt och en del oroas över vad som 
skall ske med den sjuke om de inte längre orkar vårda. Om vi som utbildade 
sjuksköterskor inte stödjer anhöriga finns det stor risk att hemsituationen blir alltmer 
ohållbar vilket kan resultera i att den anhörige inte längre orkar vårda den sjuke och 
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kanske själva blir i behov av vård. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv skulle detta 
vara ogynnsamt. Samhället skulle då få bekosta vård för två istället för en. Så ur ett 
ekonomiskt perspektiv "tjänar" samhället på att ge ett gott stöd till anhörigvårdarna så 
att de i större utsträckning orkar med sin vårdande roll. Att ge stöd anser vi fyller mer 
än en ekonomisk aspekt. Genom stöd ökas förhoppningsvis den anhöriges 
välbefinnande och livskvalitet. Detta är även något som styrks av Sandahl (2013) som 
menar att samhällets kostnader kan sjunka för den demenssjuke om de anhöriga erbjuds 
särskilt stöd i form av information, utbildning och gruppsamtal vilket kan innebära att 
den sjuke kan vårdas längre i hemmet. 
 
Men hur ska vi som blivande sjuksköterskor kunna stödja anhöriga på bästa möjliga 
sätt? Hur ska vi kunna lindra det lidande de anhöriga uttrycker? Vi som sjuksköterskor 
måste hjälpa anhöriga med deras egna hälsa för att han/hon skall kunna orka vårda den 
sjuke. Regelbundna hälsoundersökningar eller andra hälsorelaterande aktiviteter kan 
vara positivt för anhöriga och samtidigt visa att man bryr sig som den anhörige. 
Vårdlidande kan uppstå när en vårdare misslyckas med att skapa en god relation med 
vårdtagare (Dahlberg & Segesten 2010, s. 215). Vi anser att det är då viktigt för 
sjuksköterskan att tidigt skapa en nära relation med anhöriga för att skapa en trygghet. 
På det sätt kan vi visa att den anhörige inte är ensam i sin svåra situation. Det är 
betydelsefullt att sjuksköterskan får tillgång till vad de anhöriga upplever i samband 
med den nya rollen som vårdare. På så sätt kan skall sjuksköterskan kunna genom att bli 
medveten om dessa förändringar i den anhöriges liv, öka trygghet i vården  och förbättra 
den anhöriges livskvalitet samt undvika ett vårdlidande. Som nyutbildade 
sjuksköterskor anser vi att den kunskap som vårt resultatvisar kring anhörigas 
upplevelser gör att vi ska kunna uppmärksamma och möta de anhöriga ur ett 
anhörigperspektiv. Vi anser att ett sätt att lindra anhörigas lidande är att vi utvecklar 
anhörigas kunskap om sjukdomen samt informerar om de olika typer av hjälpinsatser 
som finns i samhället. Om sjuksköterskan uppmärksamma och upptäcka anhörigas 
behov, kan anhörigas fysiska och psykiska belastning minskas. Även Winqvist (2010, 
ss. 96-97) menar att anhöriga kan behöva enskilt stöd samt de behöver få känna sig 
sedda och bekräftade.  Det är därför viktigt med tidig förberedelse utifrån den anhöriges 
behov av stöd och insatser för att undvika överbelastningar (Socialstyrelsen 2005b, ss. 
13, 15). 
 

Resultatet visar vikten av stöd för den anhöriga. Men hur stödet skall se ut beror på den 
sjuke och den anhöriges omständigheter. Vi anser då det är viktigt för sjuksköterska att 
inte bestämma över vad anhöriges behov och önskemål är, utan vi måste sätta egen 
förförståelse åt sidan samt vara lyhörd och respektera deras val. Winqvist (2010, s. 99) 
beskriver att när det gäller samtal med anhöriga är det ibland svårt för dem att prata fritt 
på grund av att den sjuke är med. Enskilda samtal anses viktigt för anhöriga så att de har 
möjlighet att motivera sina tankar. Författaren beskriver vidare att anhörigas stöd och 
insatser skall anpassas individuellt och detta bygger på att professionell personal helt 
förstår deras situationen (Winqvist 2010, s. 100). Det är också viktigt för anhöriga att få 
någon att prata med, med exempelvis kan en distriktssköterska vara en stödperson, som 
ger enskilt råd och stöd. Men de önskemålen för anhöriga i första hand var avlösning 
samt ekonomisk ersättning (Winqvist 2010, s. 96).  
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Det finns inte bara negativa erfarenheter i vardagslivet utan positiva upplevelser 
framkommer också i denna studie. En tro verkade för att kunna främja 
återhämtningsförmåga och ansågs viktigt för anhöriga att klara av de svåra situationerna 
(O'Dwyer, Moyle & van WyK 2013, s. 758; Hellström, Nolan& Lundh 2007, ss. 393-
394, 400). Detta bekräftas även av Sanders  studie (2005, ss. 68-70) som styrker tanken 
att vikten av tro spelade en viktig roll för anhöriga i sina vårdande roller. Genom att 
vara troende upplevde de en inre styrka som hjälpte dem att dämpa negativa känslor, 
såsom depression och börda. En del anhöriga upplevde en känsla av personlig 
utveckling och förbättring i samband med sina vårdande roller. Detta var på grund av att 
de klarade att vårda sin nära som de inte trodde tidigare. Anhöriga hade med tiden 
utvecklat förmåga att utföra de uppgifterna. De upptäckte även att deras omvårdnads 
erfarenhet hade skapat färdigheter och intressen som de tidigare inte hade. Positiva 
erfarenheter för anhöriga bekräftas i Yamashita och Amagais studie (2008, s. 229 ) när 
anhöriga deltog i en stödgrupp där alla personer med liknande situation kunde träffas. 
Winqvist (2010, s. 93) styrker positiva upplevelser hos anhöriga när de kände sig bra att 
se den sjuke lycklig och tillfredställande, samt när den sjuke var nöjd.  
 

I resultatet framkommer att den tidigare relationen mellan anhöriga och den sjuke kan 
påverka deras nuvarande situation. De anhöriga som hade haft bra relation med den 
sjuke upplevde sin nuvarande situation som positiv samt det är lättare för anhöriga att 
hitta en mening i vårdande rollen. Detta bekräftas även studie av Yamashita och Amagai 
(2008, s. 228) som beskriver hur de anhöriga upplevde sin vårdande roll när de tidigare 
haft en bra respektive dålig förhållande med den sjuke. Vi inser att det är ett intressant 
ämne och tycker att det krävs ytterligare forskning inom området. 
 

SLUTSATSER 
Anhörigvårdare till demenssjuka är en ganska osynlig grupp i samhället. För att förstå 
hur livsvärlden förändrats för den anhörige i samband med den nya vårdande rollen är 
det av stor vikt att vårdpersonalen tar hänsyn till de anhörigas upplevelser av sin 
situation. Rollen som vårdare kan innebära sociala begränsningar, vilket kan leda till 
ensamhet och isolering. Ansvarsområdena ökar, vilket kan ge konsekvenser såväl 
fysiskt som psykiskt. Det är ett högprioriterat område att vårdpersonalen 
uppmärksammar de anhörigas psykiska och fysiska hälsa. I detta arbete är 
sjuksköterskan en nyckelperson till att ge information och handledning. Sjuksköterskan 
behöver även ge anhöriga praktisk kunskap som leder till att de blir bättre rustade för att 
hantera den nya livssituationen.  Om sjuksköterskan besitter god kunskap inom detta 
område får hon/han en ökad förståelse för den anhöriges upplevelser och chansen att 
lindra lidandet för såväl den sjuke som den anhörige ökar. Vårt mål är att vi som 
sjuksköterskor ska kunna vägleda de anhöriga på bästa möjliga sätt för att de skall 
kunna fortsätta vara tillsammans med sin nära och kära. Ett intressant område för vidare 
forskning om hur anhöriga utvärderar kommunernas stödinsatser eller hur de upplever 
anhörigstöd i vardagen skulle vara värdefullt. 
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ömsesidig 
stödgrupp till 
anhöriga som 
vårdar personen 
med demens 

En experimentell 
studie. Kvantitativ 
studie, en 
randomiserad prov 
av 78 
anhörigvårdare, 39 i 
varje försöksgrupp 
och kontrollgrupp, 
studien testade 
effektiviteten av en 
12-session varannan 
vecka ömsesidig 
stödgrupp program 
för anhörigvårdare 

Har visat i sin studie 

att anhöriga som har 

deltagit i 

gruppbaserad 

utbildning och 

stödgrupp minskade 

deras psykiska och 

sociala belastning.  

 

 'A comparative 
qualitative analysis 
of stories of 
spousal caregivers 
of people with 
dementia: 
Negative, 
ambivalent, and 
positive 
experiences   
Shim, B., Barroso, 
J. & Davis, L. 
(2012). USA 

Undersöka hur 
egenskaper hos 
anhörigvårdare 
skiljer sig vid vård 
av en närstående 
som insjuknar i en 
demenssjukdom 

 Kvalitativ studie. 
En sekundär analys 
av intervjuer från en 
primär studie.   
57 intervjuer från 21 
anhörigvårdare 
vårdgivare  i 
åldrarna 47-91 

Visar att 
anhörigvårdare 
uppfattar positivitet, 
negativitet och 
ambivalent av deras 
upplevelse utifrån 
deras nuvarande 
relation med sin 
partner. 

 Engagement in 
activities; 
Experiences of 
persons with 
dementia and the 
caregiving spouses 
 
Vikström, S., 
Josephsson, S., 
Stigdotter-Neely, 
A. & Nygård, L. 
(2008). 
Sverige 

Att undersöka och 
beskriva hur 
personer med 
demens och 
deras 
anhörigvårdare 
upplevde deras 
aktiviteter i 
vardagen. 

 Kvalitativ metod.  
26 par i åldrarna 59-
86 deltog i 
semistrukturerade 
intervjuer med 
uppföljningsfrågor . 
Intervjuerna 
transkriberades 
genom en 
innehållsanalys.   

upplevde 
förändringar i 
aktivitets 
engagemang, 
konsekvenser av 
upplevda 
förändringar, 
vårdgivarens 
upplevda dilemma 
och vårdgivarnas sätt 
att hantera 
förändringar. 

 Living With 
Dementia Yields a 
Heteronomous and 
Lost Existence 

Att undersöka det 
levda erfarenhet av 
demenssjukdom för 
makarna varav en 

 Kvalitativ metod 
baserade på 
fenomenologisk 
forskning. Fem par i 

Både anhöriga och 
personer med 
demens upplevde 
bundenhet och 
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Svanström, R. & 
Dahlberg, K. 
(2004). 
Sverige 

av dem fick diagnos 
demens. 

åldrarna 72-79 
deltog i intervjuer 
med ostrukturerade 
frågor. 
 
 

begränsningar p.g.a. 
sjukdomen, 
obalanserat ansvar 
mellan dem, 
meningslöshet, 
hopplöshet och 
känsla av hemlös. 

Sustaining 
‘couplehood’ 
Spouses’ strategies 
for living 
positively with 
dementia 
 
Hellström, I., 
Nolan, M. & 
Lundh, U. (2007). 
Sverige 

Att förstå erfarenhet 
av demenssjukdom 
för makarna och 
kartlägga hur dessa 
erfarenheterna 
förändrats över 
tiden. 

Konstruktivistisk 
grundad teori metod. 
152 intervjuer med 
20 par som 
genomförts under en 
period av fem 
år. Ålder mellan 65-
85. Strukturerade 
intervjus frågor. 
 

Anhörigas 
upplevelse 
presenterades i tre 
huvudfaser: 
upprätthålla 
parrelation, bibehålla 
delaktighet och gå 
vidare. 

Exploring 
caregiving 
experiences: 
caregiver coping 
and making sense 
of illness  
Williams, K. L., 
Morrison, V. & 
Robinson, C. A. 
(2014). 
England 

Att undersöka hur 
anhöriga förstår sitt 
omvårdnadsarbete 
samt hur anhöriga 
återhämtar sig i sina 
omständigheter. 

En tvärsnittstudie 
med 
semistrukturerade 
intervjuer 
genomfördes. 13 
deltagare i åldrarna 
33-73. Intervjuerna 
transkriberades och 
en innehållsanalys 
genomfördes. 

Anhörigas 
motivation till 
vårdarroll 
identifieras. De 
använde specifika 
tekniker för att 
återhämta sig. 
Anhöriga hade både 
negativa och positiva 
upplevelse. 

 Suicidal ideation 
and resilience in 
family carers of 
people with 
dementia: A pilot 
qualitative study 
O'Dwyer, S., 
Moyle, W. & van 
Wyk, S. (2013). 
Australien  

Att genomföra en 
inledande 
undersökning av 
anhörigas 
upplevelse av 
självmordsbeteende 
samt identifiera 
möjliga 
riskfaktorer. 

Pilotstudie. Nio 
deltagare i åldrarna 
57- 82 intervjuades 
med 
semistrukturerade 
frågor. Alla 
intervjuer 
transkriberades. 

Anhöriga hade 
suicidtankar p.g.a. 
utmattning, 
överbelastning med 
mer. Riskfaktorer 
samt 
återhämtningsförmåg
a identifierades i 
resultatet. 

Relatives’ 
Experiences of 
Frontal- 
Variant 
Frontotemporal 
Dementia 
Oyebode, J.R., 
Bradley, P. & Allen, 
J. L. (2013).England 

Att undersöka 
anhörigas erfarenhet 
av personer som 
drabbas av  
frontallobsdemens 

Kvalitativ studie. 
Tolkningsfenomenol
ogiska analys. 6 
anhöriga deltagande i 
studie. Material 
kodades, 
transkriberades och 
analyseras. 

Visar att anhöriga 
upplevde en 
förändrad relation 
samt vardagliga 
problem p.g.a. 
personens  
beteendeförmåga 
hade försämrat. 
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