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Sammanfattning

Bakgrund: I världen idag, lever cirka 50 miljoner människor, med olika 

demenssjukdomar, varav 60 procent lever med Alzheimers sjukdom. Detta 

resulterar i en sjukdom som påverkar både den drabbade, men även familj 

och övriga närstående. Alzheimers sjukdom leder till kognitiv svikt och i 

slutfasen av sjukdomen kan personer med Alzheimers bli sängliggande. 

Sjuksköterskans roll blir att erbjuda en familjecentrerad vård, med avsikt 

att stötta både patient och närstående i det svåra sjukdomsförloppet. 

Syfte: Syftet var att belysa närståendes erfarenheter av att vårda en person med 

Alzheimers sjukdom.

Metod: En litteraturöversikt med sökningar gjorda i databaserna Psycinfo, 

Academic Search complete, Nurses & Allied och Cinahl complete. Efter en

kvalitetsgranskning och urvalsprocess, valdes åtta kvalitativa vetenskapliga

artiklar för resultatet.

Resultat: Analysarbetet resulterade i tre huvudteman: Vårdarens erfarenheter av 

ansvar i att vårda, vilket visade hur börda och svårigheter uppstått i 

samband med vårdandet; Vårdarens strategier för att klara vardagen där 

acceptans och positiva tankar hjälpte närstående att hantera sin 

vårdanderoll; Familjen och kulturens betydelse i vårdandet visade synen på

sjukdomen och vårdanderollen, ur ett kulturellt synsätt. 

Diskussion: Resultatet av studierna diskuteras och stöds av Orems omvårdnadsmodell 

om egenvårdskapacitet och egenvårdsbrist. Huvudfokus för diskussionen är

resultat, tidigare forskning och svenska nationella riktlinjer för 

demensvård. 

Nyckelord: Anhörigvårdare, närstående, informell vårdare, erfarenheter, börda, Orem´s

omvårdnadsteori och Alzheimers sjukdom.

Abstract

Background: Today, about 50 million people live with various forms of dementia, of 



which 60 percent live with Alzheimer's disease. The disease affects both 

the person and also family and close relatives. Alzheimer's disease leads 

to cognitive failure and in the final phase of the disease, the person may 

become bedridden. The nurse's role will be to provide family centered 

care, to support both patient and close relatives in all stages of the illness. 

Aim: The aim was to illustrate relative’s experiences of caring for a next-of-kin 

with Alzheimer’s disease.

Method: A literature review using databases Psycinfo, Academic Search complete, 

Nurses & Allied and Cinahl complete was performed. After reviewing the

quality of the included studies, eight qualitative scientific articles were 

selected.

Results: The analysis resulted in three themes: first being Caregivers experiences 

of responsibility, showing that caring for a sick relative has increased 

burden and difficulties in caregiving. Caregivers strategies to cope 

everyday life where acceptance and positive thoughts helped relatives to 

manage their caregiving role. Family and cultures importance in care, 

showed the view of the disease and the care viewed from a cultural 

perspective.
Discussion: The discussion is supported using Orem's nursing model about self-care 

capacity and self-reliance. The main area being discussed was the studies 

result, previous research and Swedish national guidelines for dementia 

care.

Keywords: Family caregivers, relatives, informal caregiver, experiences, burden, 

Orem’s theory of care and Alzheimer’s disease.
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2 Inledning

I Sverige lever 150 000 människor med olika typer av demenssjukdom (Edberg, 2014), där 

Alzheimer sjukdom är vanligast förekommande. Hela familjen drabbas av att en anhörig lider 

av demens, det innebär en rollförändring från närstående till vårdare och beskrivs som en 

psykisk och fysisk belastning, som försvåras av stress. 

      Under de verksamhetsförlagda utbildningarna (VFU) samt tidigare arbetslivserfarenhet, 

finns en personlig erfarenhet i mötet med närstående, som påverkats på olika sätt av hur deras 

anhörige mått och hur sjukdomen negativt inverkat på relationen och i sin tur deras egen 

hälsa. Författaren till denna litteraturöversikt vill skapa en djupare förståelse om hur 

närstående upplever vårdandet av en anhörig med Alzheimers sjukdom och hur dessa 

påverkas, av rollen som en informell vårdare. Förhoppningen är att kunna implementera 

kunskapen och förståelsen i den kommande yrkesrollen som sjuksköterska. I arbetet kommer 

den som vårdar att benämnas närstående och den som är i behov av vård som anhörig av 

skrivtekniska anledningar. Definitioner av dess presenteras i arbetet.

3 Bakgrund

3.1 Demenssjukdomar, orsak och behandling

Enligt World Health Organisation (WHO) finns det cirka femtio miljoner människor i världen

som lider av demenssjukdomar, vilket räknas som den sjunde vanligaste dödsorsaken. WHO 

beräknar att antalet kan nå 82 miljoner under år 2030, det diagnostiseras cirka tio miljoner nya

demensfall, årligen. 

      Demenssjukdomar är ett samlingsnamn för sjukdomar som påverkar olika delar av 

hjärnan. Vilken del av hjärnan som drabbats, visar även vilken sorts demensform som 

uppkommit (Edberg, 2014). Av de i Sverige, som lever med en demenssjukdom, är det cirka 

60 procent som har Alzheimers sjukdom. Andra grupper inom demens är frontallobsdemens, 

vaskulär demens samt Lewy-body demens som ofta uppträder i samband med Parkinsons 

sjukdom.  Demens indelas i grupper såsom neurodegenerativa, vaskulära och sekundära 

demenssjukdomar, beroende på underliggande orsak.  

      I de neurodegenerativa demenssjukdomarna finns gemensamma faktorer som gör att 

hjärnceller atrofieras och dör i avvikande takt (Edberg, 2014). Symptomen framskrider sakta 

och förvärras i den takt som det sprids i hjärnan och var i hjärnan skadan finns. Vid vaskulära 

demenssjukdomar orsakas skadas främst av cirkulationsstörning i hjärnan. Minskad 

syretillförsel orsakade av blodproppar eller blödning. Symptomen kommer plötsligt och 

märkbart även för den drabbade, då denne tydligt kan beskriva när besvären började. 
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Till den vaskulära demensen räknas också hjärnskador som uppstått efter större hjärnblödning

(Edberg, 2014). Till den sekundära demensen räknas tillstånd, som kan ge demensliknande 

symptom beroende på olika bristtillstånd, exempelvis brist på vitamin B12, folsyra, eller 

störningar i ämnesomsättningen med en över- eller underproduktion av sköldkörtelhormon 

och/eller infektioner orsakade av hiv, herpes och syfilis. Toxiska skador orsakade av alkohol- 

eller lösningsmedels förgiftningar som påverkar syresättningen och täpper till hjärnans 

ventriklar med demensliknande skador som följd.

Farmakologiska behandlingar för botandet av demenssjukdomar saknas för närvarande 

(Edberg, 2014). Det finns stöd för användandet av läkemedel som bromsar upp 

sjukdomsprocessen. Kolinesterashämmare, klassas som ett symptomlindrande läkemedel, där 

den demensdrabbade ges bättre kognitiva funktioner och där försämringen av dessa 

funktioner bromsas. Vid vaskulär demens ges acetylsalicylsyra för att minska risken för nya 

blodproppar. 

3.2 Alzheimers, den vanligast förekommande demenssjukdomen

Alzheimersjukdom har sitt namn från Alois Alzheimer, som år 1906 först beskrev sjukdomen 

och därav fick hans namn (Basun, 2013). Sjukdomen utvecklar proteininlagringar och 

hjärnatrofi och framskrider obevekligt smygande och resulterar i för tidig död.  Sjukdomen 

förekommer vanligast hos kvinnor. Kvinnor lever längre och fler insjuknar av demens efter 80

års ålder. Bland riskfaktorerna räknas ålder och ärftlighet. Men även miljöfaktorer har kunnat 

associeras till Alzheimers exempelvis efter ett skalltrauma. Flera studier har påvisat samband 

mellan diabetes, högt blodtryck, höga blodfetter och aterosklerotisk sjukdom. 

Sjukdomen skadar storhjärnan men främst tinning och hjässloberna (Edberg, 2014).  

Symptomen för Alzheimers beskrivs i olika stadier; mild, måttlig och svår demens. Vid mild 

demens är glömska, orienteringsförmåga påverkade samt svårigheter att följa med i ett samtal 

och att uttrycka sig. Vid måttlig demens försvåras minnesproblem, språkförmåga och 

utförandet av basala aktiviteter, såsom påklädning, hygien och slutligen vid svår demens så 

förloras allt fler förmågor, som att äta själv och förflytta sig. Sista fasen är den mest 

vårdkrävande där många blir sängliggande (Basun,2013).

Beteendemässiga och psykologiska symptom vid demenssjukdomar (BPSD) är ett 

samlingsbegrepp, med syfte att benämna symptom och beteende som uppstår vid en 

demenssjukdom (Edberg,2014). Dessa symptom kan vara svåra för omgivningen att förstå 

och tolka. Detta begrepp skapades av olika anledningar men kan användas vid demens då 

sjukdomsprocessen blir allt svårare. Till BPSD beskrivs beteende- och psykologiska 

symptom. Till beteendesymptomen beskrivs skrik, fysisk aggressivitet och rastlöshet. De 

psykologiska symptomen innefattar oro, nedstämdhet och apati. Behandling med läkemedel 
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anses inte lämpligt som förstahandsval. En kartläggning och anpassning för den 

demensdrabbade är att föredra (Edberg,2014).

  Garcia-Alberca et al., (2013) genomförde en tvärsnittsstudie med 80 patienter med 

Alzheimers, där 95 procent av alla deltagare led av BPSD. Det symptom som förekom mest 

var apati, irritabilitet, agitation och depression. Det minst förekommande bland dessa 

patienter var eufori och hallucinationer. 

Cirka 80 procent av personer med Alzheimers sjukdom utvecklar BPSD någon gång under 

sjukdomsförloppet (Basun,2013). Förutom de vanliga symptomen inom BPSD så drabbas 

personer med Alzheimers av depressioner samt andra psykiatriska symptom så som syn-

hörselhallucinationer. Med alla dessa symptom, tillsammans med snabbt förändrad 

sjukdomsbild, får den Alzheimerdrabbade svårigheter att sköta sin ekonomi, planera inköp 

och klara övriga aktiviteter i det dagliga livet.

3.3 Närstående, begreppsdefinition och rollbeskrivning

Patientens närmaste benämns som släkt, anhöriga eller närstående (Dahlberg & Segesten, 

2013). Begreppet närstående innefattar i första hand nära familj. Definitionen innefattar även 

make/makas barn, så kallad bonusbarn, sammanboende, partner och nära vänner 

(Socialstyrelsen, u.å.). Från dessa termer och ur det vårdvetenskapliga synsättet, så skall alla 

som patienten anser som nära och som själva anser detsamma ses som närstående. Närstående

till vuxna personer har ingen laglig rätt att ställa krav på vården, förutom i de fall där personer

inte själva kan ta emot information. Som anhörig beslutade Socialstyrelsen (2004) att räkna 

personer i familjen eller nära släkting. 

      Dagens Sverige är präglad av många olika kulturer vilket gör att definitionen och 

betydelsen av familjen, förändrats med de nya kulturerna (Benzein, Hagberg & Saveman, 

2014). Då kulturerna blandats ställs samhället inför utmaningen att hitta nya sätt för 

samlevnad. Familjen är inte längre präglad av kärnfamiljsnormen från förr. Nya 

familjekonstellationer har tillkommit såsom enföräldersfamiljer och samkönade familjer. 

Flera av dessa konstellationer har tillkommit från de traditionella normerna och består av 

mycket annat än enbart blodsband och äktenskap. 

     I rapporten,” Äldres levnadsförhållanden; Arbete, ekonomi, hälsa och sociala nätverk” från

statistiska centralbyrån (SCB, 2006) framkom, att i Sverige fram till 2003, fanns cirka 

650 000 personer över 55 år, som benämndes informella vårdare. Dessa hjälper regelbundet 

äldre män och kvinnor, sjuka eller funktionsnedsatta i eller utanför hemmet. Bland dessa 

fanns både kvinnor och män i åldrarna 75 till 84. Det var framförallt flest maka/make som 

vårdade i det egna hemmet. Cirka 166 000 människor beskrevs vara en grupp kallad 
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omsorgsgivare, de flesta kvinnor, hjälpte dagligen, eller flera gånger i veckan, någon anhörig, 

nära vän, granne eller arbetskamrat utanför det egna hemmet. Gruppen benämnd som 

hjälparna, var cirka 415 000 personer från 55 årsåldern och uppåt, hjälpte närstående utanför 

det egna hemmet, en gång i veckan eller mer sällan (a.a.).

3.4 Familjecentrerad vård 

Familjecentrerad vård är, där familjen fokuseras som en helhet och omvårdnaden består av 

kommunikation mellan sjuksköterska och familjen, där styrkor och resurser identifieras 

(Benzein et al., 2014). En familjefokuserad vård vilar på några antaganden och 

utgångspunkter som i teorin är förknippade med systemteori, problemlösningsteorier samt 

teorier om hälsa. Antaganden för en familjefokuserad omvårdnad är att människor påverkas 

av varandra. Varje situation kan tolkas på olika sätt, samt att människor delar varandras 

perspektiv och ökar chanserna till att finna alternativa lösningar.  

      Inom vården bemöts familjer på olika sätt, oftast, baserat på sjuksköterskan egen bild på 

familj och dess betydelse i omvårdnaden kring den anhörige. Under de senaste decennierna 

har närstående i större uträckning gjorts delaktiga i vården som en resurs för patient och 

vårdpersonal (Benzein et al., 2014). Föräldrar vars barn är i behov av vård behöver stöd, 

liksom närstående till vuxna, trots att lagen inte säger något om rätten. Det ses som etiskt 

korrekt att även ge denna målgrupp omsorg i vården (Dahlberg & Segesten, 2013). Då 

människor är beroende av ett samspel med andra, särskilt de patienten anser som närmaste, 

finns de många skäl att se den närstående i fokus för det vårdvetenskapliga sammanhanget. I 

vårdvetenskapen är patientfokuserad vårdande grunden för vetenskapen. Trots den 

personcentrerade vården kan man inkludera närstående och deras perspektiv i omvårdnaden 

för individen. Inkluderandet av närstående kan vara av stor vikt, särskilt vid vård av äldre, 

långvarigt sjukdomstillstånd eller palliativ vård. Vid insatser vid långvarig sjukdom kan 

närstående komma att ha en avgörande roll i vårdandet och därmed bli en viktig del av 

omvårdnaden för den som är sjuk. Närstående kan vara de som står för möjligheten för den 

sjuke att bevara hälsa och känna välbefinnande, men även stå för en negativ inverkan på 

patientens situation (a.a.).

3.5 Sjuksköterskans roll

Sjuksköterskans ansvarsområden, enligt International Council Of Nurses (ICN) beskrivs i fyra

områden; att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (ICN, 2007).

Alla ansvarsområden ska mötas och utövas med utgångspunkt från de mänskliga rättigheter 

(Finnström,2012), där människor oavsett bakgrund och förutsättningar, skall mötas med 

respekt för sina kulturella rättigheter, rätten till egna val, mötas med värdighet samt respekt. 



6 (21)

Omvårdnadsbehovet är universellt och skall ges till alla, oavsett hudfärg, tro, kön, politisk 

eller social ställning. Sjuksköterskan ska erbjuda vård till individen, familjer och allmänheten.

Koden beskriver sjuksköterskan ansvar i samklang med allmänheten, yrkesutövningen, 

professionen och medarbetare (ICN,2007). Vid ett första möte har sjuksköterskan ett stort 

ansvar (Berg, 2010). Sjuksköterskan vet inte mycket om patienten, utan endast anledningen 

till varför vård sökts. Ansvaret som åligger sjuksköterskan är, att lära sig mer om patienten, 

att identifiera individuella behov av vård och att individanpassa vården. Detta betyder att 

sjuksköterskan behöver veta mer om patientens livssituation. Självfallet ska sjuksköterskan 

med teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter vårda patienten utifrån symptom och 

diagnos. Sjuksköterskan använder sin omvårdnadskompetens för att skapa en vårdande 

relation. 

     Begreppet omvårdnad har ett direkt samband med grundläggande antaganden om tillvaron 

och synen på människan (Willman, 2014). Synen och förståelsen om människa är en viktig 

del av, vad omvårdnad och hälsa betyder och hur det speglar förståelsen, som ligger till grund 

för utformning av, värderingar och val av åtgärder. Omvårdnad ska ske på individnivå, med 

synen att människan är unik och ska bemötas individuellt, med hänsyn till sina egna specifika 

förutsättningar. Människan ska inte förenklas utan betraktas i sin helhet, där människor har ett

ansvarsförhållande och ömsesidig relation till andra människor.

      Harrison-Dening och Hibberd (2016) genomförde en fallstudie där sjuksköterskor 

återberättar sina erfarenheter kring tre fall. Studien visade att det krävdes en ökad kunskap 

bland vårdpersonal, gällande bemötande. Detta för att kunna stödja de drabbade familjerna på 

ett bättre sätt. Då demenssjukdomar påverkar hela familjen är det viktigt att ge stöd, anpassad 

för familjen. Detta för att uppnå positiva resultat för alla familjemedlemmar. 

      Fakuda, Shimizu och Seto (2015) beskriver genom en genomförd intervjustudie, 50 

japanska sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personer med demens på sjukhus. 

Sjuksköterskorna uttryckte svårigheter gällande kommunikationen med patienterna vilket 

underlättades, ifall de hade ett tätare samarbete med närstående. Vidare framkom det i studien

att noggrann planering kunde förhindra avvikande beteende eftersom varje patient med 

demens, hade olika sätt, att uttrycka sina symptom.

3.6 Problemformulering

Närstående till personer med Alzheimers sjukdom, lever med utmaningar, där deras egen 

hälsa kan påverkas på olika sätt. Bristande kunskap och stöd i en sådan situation kan påverka 

anhöriga och hela familjer. Riskerna med längre period med tung börda, är att hopplöshet och 

meningslöshet kan ta över samt göra att närstående inte längre vet hur de ska hantera 
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motgångar i sin vardag.  Då medicinsk behandling för att bota Alzheimers sjukdom saknas 

kan belastning och börda bli långdraget och påverka alla inblandade. 

4 Syfte

Syftet är att belysa närståendes erfarenheter av att vårda en anhörig med 

Alzheimers sjukdom. 

5 Teoretiska utgångspunkter

I litteraturöversikten användes den teoretiska utgångspunkten av Orem’s omvårdnadsmodell 

(Orem, 2001). Omvårdnadsmodellen beskrivs i tre delteorier. Egenvård, egenvårdsbrist och 

omvårdnadssystem. Dessa delteorier tillsammans, lyfter fram, vikten av att kunna ta hand om 

sig själv, innan personen har kunskap att ge vård och omsorg för andra. Denna teori valdes 

som lämplig att diskutera resultatet av litteraturöversikten. 

      Wiklund-Gustin och Lindwall (2012) beskriver att Orem’ teori handlar om att människan 

har förmågan att skaffa sig kunskap och kapacitet för att på bästa sätt, kunna ta hand om sig 

själv och sina nära. Egenvårdkapacitet och kapacitet för närståendeomsorg föds av just dessa 

förmågor. Egenvårdkapacitet är beroende av människans grundläggande förmåga att handla 

medvetet utifrån sina kunskaper, värderingar och färdigheter. Samt en kapacitet till reflektion 

och planering. Förutom de grundläggande förmågor, krävs att människan ska veta när och hur

denne ska göra, och hur denne ska uppfatta egenvårdsbehov eller närståendes behov. Att lära 

sig att fatta beslut och bibehålla motivation och förmågor, samt utföra det som krävs, om 

tillfälle ges. Egenvårdskapacitet är något som införskaffas hela livet. Därav har hela 

personens livsberättelse och inlärningsförmåga stor vikt. Personer lär sig av att visa omsorg 

för andra, samt av att utöva egenvård. Närståendeomsorg handlar om förmågan att tillgodose 

egenvårdbehov hos andra, exempelvis en förälder som stödjer sitt barn med diabetes eller 

styrka att vårda en demenssjuk partner i hemmet. 

      Orem lyfter även en annan sorts egenvårdbehov kopplad till personers uppväxt och 

utveckling (Wiklund-Gustin & Lindwall, 2012). Dessa behov kan relateras till personers ålder

men kan även relateras till människans olika livssituationer och utmaningar som de utsätts för,

som man måste hantera. Situationer i livet som att mista en anhörig, förlora arbetet eller att bli

förälder öppnar upp, för specifika egenvårdsbehov. Personers egenomsorg kan gå förlorad 

och utsätta dem för att egenvårdbehovet blir för stort. Då uppstår ett egenvårdskrav. När 

egenvårdskapacitet inte räcker till att tillgodose de behov som finns och kravet som uppstått 

av dessa behov, uppstår egenvårdbrist som utgörs av allt mellan krav och behov. 
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Egenvårdsbrist handlar oftast om personers begränsningar i att behålla en egenvårdsbalans. 

Dessa begränsningar är inga störningar utan relaterade till olika omständigheter i livet som 

påverkar de egna förmågorna. Orem menar då att det viktiga blir, att ta reda på vad som ligger

bakom problemen. Istället för att enbart fokusera på det som tydligt ses och upprätta 

egenvårdbalansen mer långsiktigt. Omvårdnadsystemet blir helt kompenserande när den 

byggs upp av sjuksköterskans åtgärder. Den teoretiska referensramen användes i diskussionen

för att få djupare förståelse för hur egenvårdsbrist hos närstående kan komma att påverka den 

egna hälsan och i sin tur vårdandet av en anhörig med Alzheimers sjukdom. 

6 Metod

En litteraturöversikt genomfördes med syfte att ge en överblick över valt forskningsområde 

(Friberg, 2012) genom att sammanställa forskning inom det valda ämnet och att 

kompilera befintliga vetenskapliga artiklar.

6.1 Datainsamling

För att svara på litteraturöversiktens syfte användes följande databaser: Cinahl Complete, 

Nursing & Allied Health database, Academic search Complete och Psycinfo. Dessa databaser 

valdes då de inbegriper vårdvetenskaplig forskning, samt har artiklar i fulltext. 

Alla sökningar gjordes med en tidsperiod mellan åren 2008–2018 för en bredare sökning där 

fokus för sökningarna var att hitta artiklar som svarade på översiktens syfte och med fokus på 

senare tids forskning. Artiklarna med kvalitativ ansats eftersöktes då detta sågs bäst kunna 

besvara syftet, vidare söktes begränsningar som “Peer Review”, som innebär att artiklarna var

vetenskapligt granskade, vidare med begränsning till det engelska språket för att utesluta 

språk som författaren inte behärskar. Sökorden som användes var 

följande; caregivers, family members, spouses, experiences och burden samt att alla hade 

sökordet Alzheimers disease. Val av sökord var en väsentlig del av metodarbetet då sökorden 

noggrant valdes ut för att passa det syfte som översikten hade.

För att använda fler sökord inom ämnesområdet och fastställa koppling mellan de utvalda 

orden gjordes alla sökningar med en boolesk sökteknik där det grundläggande sök-

operatorerna “AND” och “OR” användes (Östlundh,2012). Komplett redovisning av 

sökhistoriken finns som bilaga 1.

6.2 Urval

Alla studier som återfanns i databaserna, valdes först utifrån titel som granskades för att 

bekräfta att de behandlade ämnet som var relevant till litteraturöversikten. Efter att ha 
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sonderat samtliga träffar utifrån titel, så gick författaren vidare att läsa utvalda 

sammanfattningar noggrant för att sedan välja de studier som uppfattades relevanta för syftet 

att läsa i sin helhet. De studier som fanns kunna besvara syftet granskades omfattande för att 

inte bara stämma överens med syftet utan också för att genomgå en kvalitetsanalys i enlighet 

med Friberg (2012) granskningsfrågor för kvalitativa studier, frågor rörande tydligheten av 

syftet, noggrannheten kring metodbeskrivningen men också framställan av resultat. 

 Urvalet gjordes med exkluderingskriterier: barn som anhörig valdes bort då vuxna var i 

fokus. Studier som berörde sexualitet och parrelationens intimitet samt genusinriktade studier 

där enbart kvinnor var närstående valdes bort, då det inte var fokusför arbetet. Inkluderade 

artiklarna redovisas i bilaga två: Matris över urval av artiklar till resultat.  

6.3 Dataanalys

Databearbetning och analys gjordes med stöd av Fribergs (2012) analysbeskrivning då första 

steget var att läsa artiklar och få en övergripande förståelse för resultatet. Ett nästa steg var att 

identifiera nyckelfynden i varje artikel och slutligen hitta skillnader och likheter för att 

strukturera analysen i nya övergripande teman och underteman.  

      Under analysprocessen använde sig författaren av kartläggningsmetod “mindmapping” 

samt färgkodning för att identifiera mest förekommande likheter och skillnader i artiklarnas 

resultat. Mindmapping användes för att få en bredare förståelse och översikt av artiklarna 

samt identifiera nyckelfynden i varje artikel för sig. När samtliga åtta artiklar hade 

sammanfattats i varsin tankekarta kunde författaren använda sig av färgkodningen för att 

markera likheter mellan artiklarna mellan studierna. Liknelser ströks under med en och 

samma färg för att tydliggöra analysen ännu mer. Det var först vid detta skede som teman 

började yttra sig vilket tillslut resultera i tre huvudteman. 

7 Forskningsetiska överväganden

Forskningsetik ämnas för att: säkerställa att bemötandet av människor sker med respekt och 

tas på allvar, undvika att de utnyttjas, skadas eller såras (Kjellström & Sandman, 2012). 

Forskningsetiken skyddar personer som deltar i olika studier och värnar om 

självbestämmande rätten och den frihet människor har rätt till. Forskningsetiken lägger stor 

vikt i att skydda deltagarnas personliga uppgifter, där de får vara anonyma och data hanterat 

konfidentiellt. Enligt Helsingforsdeklarationen ska alla överväganden om potentiella risker 

göras inför alla studier, i avsikt att skydda deltagarnas hälsa, säkerhet och personliga 

integritet. Deltagarna har rätten och friheten att bestämma om de vill delta eller inte i studier 

samt rätten att avbryta och inte längre deltaga.  
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      Artiklarna som användes i denna litteraturöversikt granskades av författaren för att se om 

dessa innehöll ett etiskt godkännande eller ej. Tre av åtta vetenskapliga studier hade 

godkännande av en etisk kommitté och resterande fem studier hade godkännande av 

institutets egen styrelse (Review board). Alla artiklar berörde den etiska aspekten i studierna 

och dessa hittas i metodbeskrivningens första eller sista del, många av dessa studier översatte 

data från olika språk till engelska.  

8 Resultat

Resultatet av analysen ledde fram till tre teman som belyser närståendes erfarenheter om 

vården av en anhörig med Alzheimers sjukdom. Dessa är: Vårdarens erfarenhet av ansvar i 

att vårda, som förankras i närståendes upplevelser av att vårda en anhörig med Alzheimers 

sjukdom; Vårdarens strategier för att klara vardagen, strategier som närstående tillämpade 

för att lättare kunna hantera och hitta mening i vårdandet; och slutligen familjen och kulturens

betydelse i vårdandet, vilket reflekterade närståendes syn på sjukdomen och den vårdande 

rollen. 

8.1 Vårdarens erfarenhet av ansvar i att vårda 

Närstående till personer med Alzheimers sjukdom beskriver bördan som uppstår med att 

vårda en sjuk anhörig, samt svårigheterna att hantera den krävande beroendeställningen som 

den anhörige hamnat i. beroendeställningen ökade i takt med att sjukdomen fortskred. 

Rollerna förändrades från familjemedlem/närstående till Vårdare, bördan ökade och 

påverkade relationen mellan den närstående och dennes anhörig (Johnston och Terp, 2015; 

Wjingaarden, Van Derwedden, Henning och Komen, 2018; Wawrziczny, Pasquier, 

Ducharme, Kergoat och Antoine, 2015; Bursch och Butcher, 2012)  

      Närstående uttryckte oro för hur framtiden skulle se ut. En oro som berodde på ovissheten 

om, hur sjukdomsförloppet hos deras anhöriga skulle påverka deras egna liv.  Av dessa var 

socioekonomiska och språkbarriärer, faktorer som pressade familjerna. Flera närstående 

upplevde stress för den ökande bördan samt oro för deras egen hälsa som gjorde vårdandet av 

en anhörig, mer belastande (Dai, Mao, Wu, Mai, Levkoff & Wang, 2015; Wawziczny et al, 

2015; Wjingaarden et al, 2018)

      Närstående beskrev att deras förmåga att agera autonomt, försvårades. Förmågan att agera

autonomt i vårdandet blev möjligt, med kunskapen om sjukdomens förlopp samt att den 

vårdande rollen kändes äkta och givande. Närstående upplevde att autonomin begränsades av 

vårdandet och hindrade dem att leva sina liv på ett meningsfullt sätt. Alla autonoma beslut 

blev begränsande inom alla områden i livet, i nuet och framtiden. Begränsningarna gav en 
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social isolering, konflikter med andra familjemedlemmar, påverkan på deras egen hälsa i form

av stress, ångest och trötthet (Bursch och Butcher, 2012). 

      Närstående beskrev att de upplevde isolering. Deras tillvaro blev begränsad, då vänner 

blev motvilliga att besöka dem. I många fall förlora närstående och anhöriga ett socialt band. 

Inte enbart till andra utan också med varandra. Vidare beskrivs hur närstående upplevde sig 

fängslade i sina egna hem, då vårdandet och hushållsarbete tog hela dagar, i anspråk. Detta 

upplevdes ha en negativ inverkan på den närståendes liv. Bördan skapade utmattning hos 

närstående. Även närstående som inte bodde med personen med demens, upplevde konstant 

psykisk börda. Efter år av vårdande kom de flesta närstående till en gräns där de inte längre 

orkade hantera situationen. Sömnlösa nätter och konflikter överbelastade närstående både 

psykiskt och emotionellt. Upplevelse av ovisshet, sorg, utmattning och hopplöshet fanns hos 

varje närstående (Wjingaarden et al., 2018). 

8.2 Vårdarens strategier för att klara vardagen

Närstående uttryckte känslan och upplevelsen av svårighet, att först acceptera 

sjukdomen. Närstående hittade slutligen mening, acceptans och vilja, att göra det bästa av 

situationen för den anhörige som lever med Alzheimers sjukdom (Cheng, Mak, Lau, Ng och 

Lam, 2015; Wjingaarden et al., 2018; Wawrziczny et al., 2015).

I Wawrziczny et al (2015) beskrev att trots strategier närstående hade för att acceptera 

sjukdomen, beskrevs den vara skör och vilade enbart på den hopplösa sjukdomstillståndets 

grund. Många närstående valde att acceptera sjukdomen. Genom att ta dagen som den kom, 

och att undvika tankar om framtiden. Andra närstående tillämpade en kämpande attityd 

gentemot sjukdomen.  

I Cheng et al, (2015) skrivs att känslan av meningsfullhet och syfte hjälpte närstående till 

en strategi att identifiera sig med sin nya roll och åtaga sig den. Rollen som vårdare stärktes 

av att kunna känna glädje, tillfredställelse och tacksamhet, av att se att deras hårda arbete 

kring vårdandet gett resultat och att se sin anhörige i bra skick och välmående.  

Wijingaarden et al., (2018) skriver att närstående beskrev att copingstrategier inte är ett val

utan en attityd och karaktärsdrag. Vissa betonade vikten av att inte ta sjukdomen eller 

vårdandet alltför allvarligt, utan ta det med humor. Många andra hanterade situationen genom 

att undvika stödgrupper, vilka fokuserade enbart på lidande, oro och bekymmer. Närstående 

uttryckte att livet med en demenssjuk var lärorikt, det lärde närstående att ta vara på sina liv 

och leva mer fokuserat på nuet och inte framtiden, attityden krävde en annan syn på livet.  

I studien Cheng et al., (2016) beskrevs närståendes strategier för att hantera upprepade 

frågor och orimliga krav från sina anhöriga med Alzheimers, genom att ta korta pauser, 

distrahera och avleda dem. Närstående uttryckte att dessa strategier lärdes med tidens gång. 



12 (21)

Trots att dessa strategier kunde kännas otydliga, så kunde hoppet om lösningar till olika 

problem samt en positiv attityd räcka. Dessa strategier behövdes backas upp med ett lugnt 

beteende gentemot sina anhöriga och även att de skulle behärska sina känslor. 

      I Johnston och Terp (2015) beskrevs hur makar berättade om hur de älskade sina partners 

och identifierade dem som samma person som de gift sig med. En copingstrategi visade sig 

vara att resa. Många hade valt att trots en diagnos ge sig iväg på olika resor, och fortsatte att 

resa trots ökade svårigheter hos den partner som led av Alzheimers sjukdom.  

I Cheng et al. (2016) beskrevs hur närstående kom till insikt och acceptans gällande 

vårdandet. Närstående lärde sig på olika sätt mer om Alzheimers och vad de kunde vänta sig 

under sjukdomsförloppet. Närståendes förståelse och acceptans kom från förståelsen att den 

anhöriges beteende, mycket berodde på sjukdomsbilden. Detta ledde till att närstående inte 

hade orealistiska krav på deras sjuka anhöriga. Närstående försökte sätta sig i den anhöriges 

situation och hur de själva kunde uppleva sin sjukdom.

8.3 Familjen och kulturens betydelse i vårdandet

I studierna Dai et al., (2015) Rosenthal-Gelman (2010) Wijingaarden et al., (2018) 

framkommer det att många närstående såg på Alzheimers sjukdom och den vårdande rollen ur

ett kulturellt synsätt, där deras traditioner och betydelsen av familjen speglade huruvida dessa 

närstående upplevde vårdandet som en börda. 

      I studierna Bursch och Butcher, (2012) Cheng et al., (2016) Rosenthal-Gelman, 

(2010) Wijngaarden et al., (2018) Esandi et al., (2017) visar resultatet att det socialnätverket 

för många närstående påverkades av deras roll som vårdare. Detta kunde ta sig uttryck i att 

stödet från andra familjemedlemmar minskade eller att vänner tog avstånd på grund av 

oförmågan att förstå sjukdomen. Denna förändring i det sociala livet ledde till en transition till

den nya rollen som vårdare där upplevelsen av ensamhet, blev den nya vardagen för många av

dessa vårdare. 

      I Esandi, Nolan, Alfaro och Canga-Armayor (2017) beskriver närstående att det bristande 

stödet från vården var jobbigast att hantera. Bristen på professionell hjälp, bristande 

information gjorde att familjerna kände sig ensamma i vårdandet av sin anhörige. Många 

närstående beskriver att inga försök gjordes, att ge familjen en ökad förståelse om hur 

framtiden skulle se ut, eller information om hur sjukdomen skulle kunna påverka deras liv. 

Det bristande stödet från vården gjorde att familjerna valde att dela bördan sinsemellan, 

istället för att söka hjälp.  

      I studien Dai et al., (2015) så visade resultatet att närstående uttryckte att den kinesiska 

kulturen och tron hade stort inflytande över vårdandet. Att vårda en anhörig var något som 
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gjordes för att det var enligt normen och kulturen. Det förväntades av dem att föregå med gott

exempel för sina barn, som också skulle lära sig att vårda sina familjemedlemmar.  I 

Rosenthal-Gelman (2010) så beskrivs det att trots kulturen hos latinamerikanska familjer där 

vårdandet av anhöriga anses vara en naturlig del av livet, fanns det närstående som uttryckte 

motstridiga känslor i att behöva vårda sin partner. Det de däremot upplevde var stress över 

den förväntan som råder inom kulturen, att vårdandet ses som en självklarhet.

      Wijingaarden et al., (2018) beskrevs att deltagarna med annan etnisk bakgrund upplevde 

att demenssjukdomar var en del av den åldrande personen, inte en medicinsk sjukdom. Andra 

såg det som en del av sitt öde. Det viktiga för närstående var hur det hanteras och accepteras 

samt att vårdandet skall ses som en osjälvisk ömsesidighet. Eftersom föräldrarna som numera 

är sjuka, tog hand om dem och gav dem förutsättningar i livet. Andra närstående beskrev att 

alternativet att ta in sina anhöriga på vårdhem, inte sågs som ett val och därmed stred mot 

deras kultur.  

      I Wawrziczny et al, (2015) beskrev en annan aspekt av det sociala nätverkets förändring. 

Närstående valde att inte dela med sig av sina tankar kring sjukdomen utan enbart prata med 

sin drabbade anhörig i rädsla att möta sjukdomens verklighet. Några närstående undvek 

stödgrupper och kontakt med vården.  

      I Esandi et al., (2017) studie visade familjens enighet på två olika sätt. Den ena var 

balansen i den vårdande familjen, där alla behöll en balanserad relation mellan vårdandet och 

familjelivet, dessa familjer såg den positiva aspekten av att leva med en person med 

Alzheimers sjukdom. Detta gav dem närhet, engagemang till familjen och de hittade mening i 

deras erfarenhet. Den andra var familjen som hamnade i den vårdande konflikten, där familjer

kämpade för att få egen tid, energi och resurser att orka med vårdandet och sina egna liv. 

Dessa familjer fann svårigheter i att vårdandet dominerade deras liv och minskade deras 

frihet. Obalansen skapade konflikter som påverkade dynamiken i familjen. Familjerna som 

hade svårast med att hitta balansen mellan vårdandet och sina egna liv var de familjer vars 

tidigare relationer inte var starka.  De såg vårdandet som ett ansvar som de var ambivalenta 

inför och det skapade problem i deras egna liv.  

9 Diskussion

9.1 Metoddiskussion

För att kunna besvara syftet på litteraturöversikten användes olika sökord, sökorden 

bedömdes relevanta för att svara på syftet och ge fler träffar. Ordet demens användes i början 

för att se mängden träffar sökorden gav. Trots att författaren slutligen använde Alzheimers 

sjukdom så resultera antal träffar i många artiklar som handlade om demens överlag, där det 
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tydligt framkom närståendes upplevelser av att vårda en anhörig med Alzheimers. En artikel 

som valdes att inkluderas i litteraturöversikten handlade om demens, men då resultatet var 

likartad med alla andra artiklar så valde författaren att behålla artikeln i översikten. Sökorden 

för närstående blev på engelska svårare att definiera, därav valdes flera sökord för närstående 

för att få flera olika närstående i träffarna. Sökorden som användes för det blev slutligen 

”Caregivers””Family members”, ”Informal caregivers och ”spouses”. Till en början gjordes 

sökningarna mellan 2013–2015 men då sökningarna gav för få träffar då ökades tidsintervallet

till 2008–2018. Kvantitativ metod används bland annat genom enkätfrågor för att göra ett 

mätbart resultat för en statistik av ett specifikt område (Patel & Davidson, 2003). Kvalitativa 

artiklar fokuserar på att utforska deltagarnas upplevelser och erfarenheter med intervjuer av 

ett område (Henricson & Billhult, 2017) och det ansågs svara på litteraturöversiktens syfte 

bättre. Mot bakgrund av att erfarenheter låg i fokus så bestämde sig författaren att rikta in sig 

på enbart kvalitativa studier. I efterhand har dock författaren tagit del av en del studier där 

anhöriga med hjälp av enkätstudier uttrycker sina åsikter och erfarenheter, vilket medför att 

även kvantitativa studier kunde ha inkluderats. Författaren skrev själv, utan en skrivpartner 

och möjligheten att bredda urvalet och antal resultatartiklar gav inte. Något som dock kan 

göras för en mer omfattande litteraturstudie, där inklusion av både kvalitativa och kvantitativa

studier kan bidra till en styrka, snarare än en svaghet.  

      Sökningen för denna litteraturöversikt resulterade i åtta vetenskapliga artiklar, från USA, 

Kina, Spanien, Belgien och Frankrike. Sökningarna gav inga resultat från Sverige eller övriga 

norden. Då Sverige är ett mångkulturellt samhälle, ansåg författaren att det var viktigt att få en

bred och generell upplevelse av det valda syftet och därav valt artiklar som kommer från olika

delar av världen, för att sedan kunna diskuteras och förhoppningsvis appliceras i en svensk 

vårdkontext. 

      Författaren använde sig av lexikon och internetöversättningar för att undvika feltolkningar

av texten. Författaren till denna litteraturöversikt har skrivit sitt examensarbete på egen hand 

vilken varit en svårighet. Att skriva utan en medförfattare har gjort skrivprocessen till en 

utmaning. Alla beslut tagna vare sig svåra som enkla har gjorts utan att ha haft en 

medförfattare att diskutera med. Dock har kontinuerliga diskussioner förts med andra 

studenter samt handledare vilket är i enlighet med problembaserat lärande och sågs vara en 

styrka som väger upp svagheten att skriva ensam. Författaren såg att tidigare 

arbetslivserfarenhet inom demensvård och äldreomsorg kunde spegla en förförståelse för 

resultatet av artiklarna, men erfarenheten blev till fördel för tolkning av resultat. Författaren 

upptäckte dock att översikten gav en djupare förståelse för de positiva och kulturella 

aspekterna ur vårdarnas erfarenheter. Dessa aspekter var övergripande i resultaten vilket var 

överraskande.    
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      Kvalitetsgranskningen och analysfrågorna enligt Friberg som användes i analysen gjorde 

granskningen svår då många av dessa analysfrågor inte kunde besvaras av befintliga artiklar 

då kvalité på artiklarna varierade men författarens ansåg de inkluderade artiklarna vara av god

kvalité. Författaren upplevde utmaningar med tolkningen och översättningen av det 

engelskaspråket. Översättningen gjordes i olika steg, först översattes fullständiga meningar 

för att få en ökad förståelse, sedan översattes enstaka ord till svenska och synonymer hittades 

för att på bästa sätt ge en rätt översättning och bild av det artiklarna kommit fram till. 

Analysprocessen försvårades ytligare då engelska språket har en rikare grammatik och 

essensen av ordet tappades i en översättning, trots detta valde författaren att enbart använda 

ett ord på engelska och det var ”coping”, för en motsvarighet på svenska tappar innebörden av

ordet.   

      Orem’s egenvårdteori (2001) som teoretisk referensram hjälpte författaren att diskutera 

sitt resultat. Däremot finns det andra vårdvetenskapliga teorier som också hade kunnat 

appliceras till detta ämne, bland annat Katie Erikssons teori om människan och lidande 

(Eriksson,2018). Även transitions teorin beskriven av Afaf Melies hade kunnat stödja 

litteraturöversiktens resultat (Meleis,2011). Detta bekräftar författarens initiala tankar kring 

att det oftast går att diskutera vetenskapliga artiklar med hjälp av olika vårdvetenskapliga 

teorier och begrepp och inte enbart med stöd av en teori. 

9.2 Resultatdiskussion

Författaren vill i enlighet med resultatet diskutera de teman som framkommit ur 

litteraturöversikten med stöd av tidigare forskning. Resultatet diskuteras med Orem 

egenvårdsteori som teoretisk referensram relaterad till en svensk vårdkontext, utifrån 

socialstyrelsens nationella riktlinjer gällande demensvård i Sverige. 

9.2.1 Börda som följd av ökat ansvar

Tydligt var att ansvar medförde börda och svårigheter kring vårdandet av en anhörig med 

Alzheimer sjukdom. Trots detta får författaren en uppfattning av att många av dessa faktorer 

skulle kunnat lindras genom tidig information Redan vid diagnostiseringen av sjukdomen.

Flyn och Mulcahy (2013) visade i en intervjustudie med sju närstående att de flesta hade 

dåliga erfarenheter av själva diagnosprocessen. Närstående menar att detta tagit flera år och 

involverade flera olika sjukvårdsinstanser. Vissa menar att sina anhöriga fått andra tillstånd så

som depression, stress eller ålderskris innan de blivit diagnostiserade med Alzheimers 

sjukdom. Vidare visar studien att vårdandet påverkat närståendes liv socialt, ekonomiskt, 

emotionellt och fysiskt. Närstående menar att kunskap skulle finnas tillgänglig redan då 

diagnosen sätts samt att närstående ska erbjudas psykologiskt stöd.  
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I Werner et al (2011) en studie gjord med 185 vuxna barn till personer med Alzheimers 

sjukdom visade stigmatiseringen kopplad till närstående börda. Stigmatiseringen upplevd av 

närstående var kopplad till den utanförskap skapad av det bristande stödet från vården. 

Losada et al., (2010) en intervju- och enkätstudie med 334 deltagare, varav 222 närstående 

till personer med Alzheimers sjukdom, menar att det fanns tydliga samband mellan 

nedstämdhet/börda och socialt stöd. De närstående med mer socialt stöd hade lägre poäng i en

5 poängs skala, i en mätning av nedstämdhet och börda. I frågan om hur närstående 

uppfattade sin roll som vårdare, så fann de samband mellan dysfunktionella tankar kring 

vårdandet och nedstämdhet. För det närstående som uppfattade sin roll som vårdare som en 

familjeplikt så skattade dom högre poäng av nedstämdhet.

      Yu et al (2015) visar i en tvärsnittsstudie, med 200 deltagare en mättning av börda hos 

närstående till personer med Alzheimers. Lägre kognitiva förmågor hos patienter med 

Alzheimer och många timmars vårdande ökade närståendes börda. Vidare visar studien att 

närståendes upplevelse att den ökade bördan var direkt relaterade till beteende och 

psykologiska symptom hos patienter.

Socialstyrelsen (2018) menar att specialistvården vanligast erbjuder anhörigstöd i 

jämförelse med primärvården. Dock är skillnaderna stora mellan alla Sveriges landsting, där 

några mäts 90 procent erbjuden anhörigstöd och i andra enbart 40procent. 

Vidare menar socialstyrelsen att fyra av fem kommuner erbjuden någon form av anhörigstöd, 

där utbildning, information eller stödprogram erbjuds, dock saknas information om hur många

som egentligen får anhörigstöd. Trots en positiv ökning i anhörigstöd för olika målgrupper, 

anser socialstyrelsen att det inte gäller stödet för personer med annat modersmål än svenska. 

Därav anser Socialstyrelsen önskvärt att fler kommuner utvecklade anhörigstöd anpassat för 

dessa målgrupper. 

      Socialstyrelsen (2018) utvärdering från 2014 visar att finns det svårigheter att få en 

helhetsbild av hur många personer som insjuknar i demenssjukdomar. Detta gäller personer 

som utreds av hälso-sjukvården, särskilt inom primärvården. Grunden till den bristande data 

var att det saknades pålitlig information om hur många som genomgick en diagnosprocess 

och slutligen fick en diagnos. Socialstyrelsen menar att en förbättring inom dessa register 

behöver ske. Vidare menar socialstyrelsen att landsting och kommunerna behöver samarbeta 

och arbeta mot att fler ska utredas samt i tid upptäcka demens. Detta gäller även att 

vårdpersonal ska få ökad kunskap i att i ett tidigt stadie upptäcka demens. Särskilt personal 

som inte primärt arbetar med dessa frågor så som i akutverksamheter.
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9.2.2 Kulturen och vårdanderollen 

Vidare i författarens resultat framkommer det, att närståendes uppfattningar kring vårdandet 

kretsade kring kulturella värderingar som speglade synen på sjukdom och hur de anammade 

vårdanderollen. Resultat visade att trots att närstående upplevde börda kring vårdandet, så 

hanterade närstående den bördan med hjälp av värderingar så som tradition, kultur och familj. 

Su-Kim, Ha-Kim och An (2016) en intervjustudie med tolv närstående till personer med 

demenssjukdomar. De närstående menar att demens var mer skrämmande och fruktad tillstånd

än någon form av cancer eller förlamning, närstående menade att en cancersjuk behöll ett 

självmedvetande medans demens gjorde att individen glömde allt. När närstående vårdare 

under längre perioder för deras anhörig utan någon förbättring så ledde det att närstående blev

trötta och modfällda. Trots medkänslor från närstående för sina anhöriga, så upplevde de en 

fysisk och psykisk trötthet, när symptomen förvärrades hos personen med demens, så hade 

närstående svårare att hantera de beteendeproblem som uppstått, detta led till att närstående 

blev utmatade och konflikterna i familjen ökade. 

Kulturens betydelse i vårdandet kan vara en förvärvad förmåga som kan stärka 

egenvårdkapacitet. Enligt Orem så har personers livsberättelse och inlärningshistoria stort 

värde för egenvårdskapacitet. Det kan handla om det kraft och färdigheter närstående har för 

att visa omsorg för anhöriga som lider av Alzheimers sjukdom. 

Benedetti et al. (2013) gjorde en studie med nio italienska-australiska deltagare denna visar

att alla deltagare hade en stark övertygelse om att demensvården av en anhörig var familjens 

ansvar. Närståendes tro understöds av deras familjevärderingar och italienska kulturidentitet.  

Att vårda sågs som en skyldighet, plikt och ansvar. Närstående berättar att de härdade 

ensamma och utan stöd, tills symtomen av sjukdomen blivit så tydliga så vårdandet nådde en 

kritisk punkt. Bara då det blivit kritiskt kunde de tänka sig söka extern hjälp. Tanken att 

placera på en anhörig på demensboende kändes svår, istället för att uppleva att en placering 

skulle minska bördan så skulle det leda till skuldkänslor. 

I Sverige och enligt de nationella riktlinjerna för demensvården så skriver Socialstyrelsen 

(2018) att i en bedömning gjort 2014, att särskilt anpassat anhörigstöd i landet har förbättrats, 

dock behöver stödet anpassas till andra målgrupper så som för personer med annat modersmål

än svenska. År 2017 var det endast 5 procent av kommunerna som hade särskilt anpassat 

anhörigstöd riktad till denna målgrupp, till skillnad från anhörigstöd som erbjöds yngre 

vårdare som var 38 procent samma år. 

      Orem´s (2001) egenvårdsteori beskriver hur egenvårdkapacitet ger möjlighet för 

närstående att vårda andra, då bördan ökar för närstående så påverkas den egna hälsan. Det 

hindrar närstående att kunna implementera sina egna förmågor om egenvård och det uppstår 

egenvårdbrist hos vårdaren, i detta fall närstående. Vårdandet påverkade närståendes hälsa på 
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många olika sätt.  Deras egenvårdförmågor räckte inte till och ledde till en egenvårdbrist. 

Orem menar att förmågor införskaffas hela livet, då egenvårdbrist uppstår så är det av vikt att 

få rätt hjälp och stöd för att återfå dessa förmågor. Sjuksköterskan har en viktig roll i 

patientens omvårdnad men har även en viktig roll i att identifiera eventuell ohälsa hos 

närstående. Enligt Orem så är sjuksköterskans roll även den undervisande och med detta så 

krävs det att närstående blir undervisade i hur de behåller deras egna hälsa samt hur de vårdar 

en anhörig med Alzheimers.  

9.3 Kliniska implikationer

Författaren till föreliggande arbete visar vikten av en familjecentrerad vård och den kulturella 

kompetensens betydelse i vårdrelationen. Dagens samhälle präglas av olika kulturer och 

många olika etniska bakgrunder. Trots att artiklarna som ingick i litteraturöversikten var från 

olika länder ses resultatet högst tillämpningsbar i svensk vårdkontext. Synen på hälsa och 

ohälsa är olika för alla individer, och påverkas av olika faktorer så som kulturella värderingar.

Det är av värde för vårdpersonal att ha kulturkompetens. Detta för att möta patienters 

närstående och deras önskemål om vården kring sina anhöriga med Alzheimers sjukdom. 

Sjukvården avlastas idag av mängden informella vårdare. Om närstående blir negativt 

belastade och vårdandet för den anhörige skulle återfalla på sjukvården, skulle den nå en 

kritisk nivå, där resurser inte skulle räcka till alla. För samhället skulle det vara långsiktigt 

lönsamt att tillämpa och lägga resurser där de behövs. Hos närstående och övriga informella 

omsorgsgivare. Då närståendes hälsa kan komma att påverkas negativt av vårdandet så är det 

av vikt att identifiera ohälsa i tid och ge närstående rätt hjälp och stöd i vårdandet. 

9.4 Förslag till fortsatt forskning

Författaren för denna litteraturöversikt kom fram till två ämnen som är viktiga att forska 

vidare på. Kulturell kompetens till stöd för patienter samt närstående till personer med 

demens samt mer forskning kring förebyggande av närståendes hälsoproblem kring vårdandet

av en anhörig med Alzheimers sjukdom i en svensk vårdkontext. Dessa områden utifrån att 

förekomsten av Alzheimers sjukdom ökar anmärkningsvärt så ökar även behovet av ett 

anpassat anhörigstöd. Stödet till närstående i deras roll innefattar även en ökad förståelse för 

etnisk bakgrund och kulturens betydelse för hela familjen i vårdandet. Då ökningen av antalet 

personer med demens ökar, ökar även antalet anhörigvårdare och desto fler människor med 

eventuella hälsoproblem relaterade till vårdandet av en anhörig med Alzheimers. 
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10 Slutsats

Litteraturöversikten bekräftar författarens funderingar och frågeställningar kring att vara 

informell vårdare och bördan av att vårda en anhörig med Alzheimers sjukdom. Resultaten för

litteraturöversikten visar hur närståendes upplevda börda påverkar deras egna hälsa. 

Närstående upplevde en negativ påverkan inom familjens dynamik samt relationen till den 

anhörige de vårdar. Det bristande stödet från vården, upplevd av närstående, skapade en 

känsla av ensamhet hos dem. Närståendes erfarenheter, känslor och upplevelser kan vara till 

stor hjälp för sjuksköterskan som är ansvarig för omvårdnaden av en person med Alzheimers 

sjukdom och kan skapa en trygg och stödjande miljö så den närstående kan bibehålla den egna

hälsan. Sjuksköterskans roll blir att ta vara på de resurser och copingstrategier som finns hos 

närstående och med kunskap och stöd öka välmående hos både patient och närstående. 

Författaren upplever att litteraturöversikten är högst aktuell och tillämpningsbar i svensk 

vårdkontext och hoppas på en vidare forskning i ämnena föreslagna ovan. Sjuksköterskan 

kommer i större utsträckning möta närstående och personer med Alzheimers och då behöver 

rollen utvecklas till att kunna stödja på bästa sätt. För en familjecentrerad vård krävs 

förståelse för vilka faktorer som påverkar och ger mening i vårdandet och stötta så relationen 

och vårdandet inte blir en alltför svår och tung börda. 
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områden i livet påverkades av 
Alzheimers sjukdomen, 
inklusive arbets-och familjeliv 
för patient och närstående. I 
studien framkommer det hur 
några anhöriga mött mer 
svårigheter desto mer kunskap 
de fick om sjukdomen samt 
hur andra upplevde att mer 
kunskap gav trygghet och 
stabilitet i att förstå 
sjukdomen.  

2. 
Dai, B., Mao, Z., 
Wu, B., Mai, Y-
J., Levkoff, S., &
Wang, H. 

“Family Caregiver’s Perception 
of Alzheimer’s Disease and Car
egiving in Chinese Culture” 

2015 
Kina 
Social Work in Public Health, 

Att undersöka 
uppfattningen om 
Alzheimers sjukdom och 
erfarenheter i det 
informella vårdandet för 
individer med kognitiv 
svikt i Kina. 
 

Metod: Kvalitativ 
Urval: 46 informella 
vårdare. 
Datainsamling: semi 
strukturerade 
intervjuer. 
Analys: Samtalsanalys. 
 

I resultatet framstod det att 
vårdandet av en sjuk 
familjemedlem sågs som en 
kinesisk tradition och en 
kulturell övertygelse. Vid 
uppfattningen av börda, 
tolkades att de flesta 
informella vårdare upplevde 
börda i en viss grad, dessa 
visade även oro för hur 
vårdandet skulle se ut i 
framtiden samt ökat behov av 
vård för sina Alzheimers sjuka 
anhöriga. 
 

3. 
Esandi, N., 
Nolan, M., 
Alfaro, & Canga-
Armayor, A. 

“Keeping things in balance: fam
lily experiences of living with A
lzheimers disease”. 
 

2017 
Spanien 
The Gerontologist 

Syftet är att få en 
nyanserad förståelse för 
hur Alzheimers sjukdom 
påverkar patient och 
närstående 
samt hur närstående hante
rar utmaningen som 

Metod: Kvalitativ 
Urval: 7 patienter och 
14 informella vårdare. 
Datainsamling: 26 
Intervjuer i 
fokusgrupper. 
Analys: Grundad teori / 

Resultatet delades upp i tre 
steg: Från upptäckten att något
inte stämde med sin närstående
till våra liv förändras och 
slutligen processen av att hitta 
balansen och 
sammanhållningen i familjen. 
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Alzheimers sjukdom medf
ör. 
 

Tematisk analys. Närstående upplevde bristande 
stöd och information om 
möjlighet till stöd från 
vården.  

4. 
Cheng, S-T., 
Mak, E., Lau, 
Rosanna., Ng, 
N., & Lam, L. 

“Voices of Alzheimer Caregiver
s on 
Positive Aspects of Caregiving”
. 

2014 
Hong Kong 
The Gerontologist 

Syftet är att upptäcka 
positiva aspekter i 
vårdandet av anhöriga 
med Alzheimers sjukdom 

Metod: Kvalitativ 
Urval: femtio-sju 
anhöriga/vårdare.  
Datainsamling: 669 
dagboks inspelningar. 
Analys: Tematisk 
analys. 
 

Resultatet visade hur 
närstående fick mer kunskap 
om sjukdomen desto mer 
sjukdomen fortskred. 
Symptomen väckte mer 
förståelse, tålamod och 
acceptans för sin anhöriges 
beteende. Känslan av mening 
och förstärkt vårdande roll 
samt tacksamhet och 
belåtenhet ledde till en ökning 
av positiva känslor i den 
vårdande rollen.  
 
 

5. 
Rosenthal- Gelm
an, C. 

“La Lucha”: 
The Experiences of Latino Fami
ly Caregivers of Patients with A
lzheimer’s Disease 

2010 
USA 
Clinical Gerontologist 

Syftet är att berika och 
öka förståelse för 
latinamerikanska 
närståendes 
erfarenheter, av att vårda 
Alzheimer sjuka 
anhöriga.  
 

Metod: kvalitativ 
Urval: Tio 
familjevårdare mellan 
50 till 75 år gamla. 
Datainsamling: 
Rådgivnings möter. 
Analys: Narrativ 
analys. 

Resultatet visar hur närstående 
upplevde börda av bristande 
kunskap och information om 
Alzheimers inom det 
latinamerikanska samhället. 
Vård, familjen och vänner som
förväxlade symptomen med 
den naturligt åldrande 
personen samt 
Socioekonomiska och 
språkbarriärer var faktorer som
ökade bördan för närstående. 
Kulturella aspekter som visade
hur latinamerikaner alltid 
förväntades ta hand om sina 
sjuka familjemedlemmar. 
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6. 
Johnston, L., 
& Terp, D-M. 

” Dynamics 
in couples facing early Alzheim
er’s disease” 

2015 
Clinical Gerontologist 
USA 

Syftet är att undersöka 
påverkan i par-
dynamiken ur bådas 
perspektiv i en tidig fas 
av Alzheimers sjukdom 
 

Metod: Kvalitativ 
Urval: fem par varav 
ena hade Alzheimers 
sjukdom. 
Datainsamling: fokusgr
upper, 
personliga intervjuer 
Analys: Narrativ analys 
 

Resultatet beskriver 
svårigheterna i par-dynamiken 
i den första fasen 
av Alzheimers sjukdomen. 
Studien beskriver parets 
metoder för att 
hitta copingstrategier för att 
lära sig leva med vad 
sjukdomen innebar.  
 

7. 
Bursch, H, 
& Butcher, H. 

“Caregivers’ Deepest Feelings 
in Living with Alzheimer’s Dis
ease” 
 
 

2012 
USA 
Gerontological Nursing 

Syftet är att i analys av 
skrivet känslouttryck få 
fram närståendes 
upplevelse av börda, 
stress och nedstämdhet i 
vårdande rollen. 
 

Metod: Kvalitativ 
Urval: 24 vårdare 
Datainsamling: 24 
vårdares personliga 
dagböcker. 
Analys: Innehållsanalys. 

I resultatet sammanfattades 
närståendes djupaste tankar om
vårdandet av sin anhörig 
med Alzheimers sjukdom. Att 
bli vårdare medförde en 
förlorad relation till patienten 
och till sig själv. Livet 
förändrades för närstående och
ledde till isolering samt oro för
framtiden i den vårdande 
rollen.   
  

8. 
Wjingaarden., E-
V., Van Der-
Wedden, H., 
Henning, Z, & 
Komen, R. 

“Entangled in uncertainty: 
The experience of living with d
ementia from 
the perspective of family caregi
vers” 

2018 
Nederländerna 
Plos One 

Studien har två syften. Att
få en djupare förståelse 
för betydelsen av att leva 
med demenssjuka 
samt erfarenheter 
av konsten av att leva 
med demenssjuka, ur 
närstående perspektivet. 
  

Metod: kvalitativ 
Urval: 47 patienter och 
närstående. 
Datainsamling: 47 
intervjuer. 
Analys: Tematisk 
analys 
 

Resultatet visar att vårdare till 
sina anhöriga 
med en demenssjukdom, upple
vde isolering och att framtiden 
kändes ovisst. Känslor av 
ambivalens, sorg och 
hopplöshet fanns i alla 
berättelser, variationen fanns i 
hur närstående hanterade sina 
känslor. Många vårdare nådde 
en punkt där en vårdplacering 
var sista alternativ. 
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