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Sammanfattning 

Bakgrund: Alzheimers demens medför stora kognitiva förändringar i den sjukes liv och 

beteende och slutar med en grav försämring och förlust av alla kognitiva och 

motoriska funktioner. Detta betyder en stor påfrestning inte bara för den som 

lider av sjukdomen utan också för närstående som vårdar dessa patienter 

hemma. Sjuksköterskans ledande och hälsofrämjande roll är då väsentligt för 

att ge stöd till inte bara för den sjuke men också för dess närstående. 

Syfte: Syftet var att belysa närståendes upplevelser av att vårda personer med 

Alzheimers demens.  

Metod: En litteraturöversikt genomfördes med sökningar i databaserna Academic 

Search Complete, Cinahl Complete och Nursing & Alliades Health Database. 

Åtta artiklar valdes efter en kvalitetsgranskning och analysen baserat på 

likheter och skillnader som efteråt tematiserades.  

Resultat: Analysen resulterade i tre huvudteman: Vikten av familjerelationer, kultur 

och traditioner, vilket visade att närstående ger en stor vikt till familjen och 

ger en inblick av rollen som vårdare och hur de ser på sjukdomen från ett 

kulturellt perspektiv; bristande familjestöd, vilket visar att närstående kan 

känna sig övergivna av andra familjemedlemmar och att de inte alltid är 

villiga att vårda sin sjuke anhörig; strategier för att klara av vardagen, 

känslor av börda och svårigheter, vilket visar vilka strategier de vårdande 

närstående använder sig av för att kunna hantera den anhöriges sjukdom och 

sin egen roll som vårdare. 

Diskussion: Resultatet diskuterades utifrån Callista Roys teori. Diskussionen fokuserar på 

hur närstående som vårdar en anhörig med Alzheimers demens upplever en 

rollförändring och hur de kan återskapa balansen i livet genom att acceptera 

en föränderlig tillvaro och navigera genom den med hjälp av sjuksköterskans 

stödjande insatser. 

Nyckelord: Alzheimers demens, närstående, upplevelse, sjuksköterskans roll 

 



  
 
 

 

Abstract 

Background: Alzheimer's dementia causes major cognitive changes in the sick's life and 

behavior and ends with a severe deterioration and loss of all cognitive and 

motor functions. This means a great stress not only for those who suffer 

from it but also for relatives who care for them at home. The nurse's leading 

and health-promoting role is essential for providing support not only for the 

patient but also for its relatives. 

Aim: The aim was to illuminate the experiences of relatives in caring for people 

with Alzheimer's dementia. 

Method: A literature review was conducted with searches from the databases 

Academic Search Complete, Cinahl Complete and Nursing & Alliades 

Health Database. Eight articles were selected after a quality review and the 

results were analyzed and categorized into main themes.  

Results: The analysis resulted in three main themes: The importance of family 

relationships, culture and traditions, which showed that relatives give great 

importance to the family and provide an insight into the role of caring and 

how they view the disease from a cultural angle; lack of family support, 

which shows that relatives sometimes feel abandoned by other family 

members and that they are not always willing to care for their sick relative; 

strategies to cope with everyday life, feelings of burden and difficulties, 

which shows strategies that  relatives use to be able to handle their relatives' 

illness and their own caring role. 

Discussion: The result was discussed based on Callista Roy's theory of adaptation. The 

discussion focuses on how relatives who care for a family member with 

Alzheimer's dementia experience a role shift and how they can restore the 

balance in life by accepting this change and navigate through it with the help 

of the nurse's support. 

Keywords: Alzheimer's dementia, relatives, experience, nurse role 



 
 

 
 

 

Innehållsförteckning 
1 INLEDNING 1 

2 BAKGRUND 1 

2.1 DEMENSSJUKDOM ........................................................................................................................... 1 

2.2 ALZHEIMERS....................................................................................................................................1 

2.3 ALZHEIMERS DEMENS OCH BETEENDEFÖRÄNDRINGAR........................................................................2 

2.4 NÄRSTÅENDES BETYDELSE FÖR PATIENTER MED ALZHEIMERS DEMENS .............................................. 3 

2.5 SJUKSKÖTERSKANS OMVÅRDNADSROLL............................................................................................5 

2.6 PROBLEMFORMULERING .................................................................................................................. 5 

3 SYFTE 5 

4 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 5 

5 METOD 6 

5.1 DATAINSAMLING...............................................................................................................................6 

5.2 URVAL............................................................................................................................................7 

5.3 DATAANALYS...................................................................................................................................7 

7 RESULTAT 8 

7.1 VIKTEN AV FAMILJERELATIONER, KULTUR OCH TRADITIONER...............................................................8 

7.2 BRIST PÅ FAMILJESTÖD....................................................................................................................9 

7.3 STRATEGIER FÖR ATT KLARA AV VARDAGEN, KÄNSLOR AV BÖRDA OCH SVÅRIGHETER...........................9 

8 DISKUSSION 11 

8.1 METODDISKUSSION ....................................................................................................................... 11 
8.2 RESULTATDISKUSSION ................................................................................................................... 12 
8.3 KLINISKA IMPLIKATIONER ................................................................................................................ 17 
8.4 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING .............................................................................................. 17 

9 SLUTSATS                                                                                                                                         18 

REFERENSFÖRTECKNING 19 

BILAGA 1. SÖKMATRIS 23 

BILAGA 2. MATRIS ÖVER URVAL AV ARTIKLAR TILL RESULTAT 24 

 

 

 



  1 (27) 
 

1 Inledning 
I Sverige drabbas många människor av olika typer av demenssjukdomar där Alzheimers 

demens (AD) är vanligast. Det är känt att leva med en kronisk sjukdom är svårt då dess 

negativa påverkan på vardagen är stor för många. Jag har intresserat mig för hur närstående 

till personer med AD upplever sin situation. Under mina verksamhetsförlagda utbildningar 

och tidigare arbetslivserfarenhet har jag mött många närstående som påverkats på olika sätt av 

hur deras familjemedlem med AD mått och hur sjukdomen inverkat negativt på relationen och 

även närståendes hälsa. Dessa närstående har vänt sig till vårdpersonal och uttrycker oro och 

känslor av uppgivenhet kring deras situation. Vårdpersonalen har haft svårt att bemöta dem. 

Jag vill undersöka närståendes upplevelser för att få bredare förståelse för deras situation. 

Med ökad förståelse kan jag eventuellt ge dem verktyg för att hantera sina känslor och 

livssituation. 

 

2 Bakgrund 
 

2.1 Demenssjukdom 

Demenssjukdom är ett samlingsbegrepp som inringar många sjukdomar som påverkar hjärnan 

(Edberg, 2014). Beroende på vilken del av hjärnan som drabbas sätts de olika 

demensdiagnoserna. De olika demenssjukdomarna kan delas in i tre olika grupper: primär 

neurodegenerativa, vaskulära och sekundära och alla klassificeras enligt den bakomliggande 

orsaken. Alzheimers sjukdom är den vanligaste primära neurodegenerativa 

demenssjukdomen.  

I världen finns det 50 miljoner människor som har en demenssjukdom varav 60–70 procent  

utgörs av AD (WHO) och varje år beräknas att cirka 10 miljoner nya fall insjuknar i 

sjukdomen globalt. Beräkningar visar att år 2030 kommer 82 miljoner människor i världen att 

insjukna i demens.  

Det uppskattas att nästan 150 000 personer drabbas av demenssjukdom i Sverige och att  

cirka 25 000 kommer att insjukna varje år (Grafström, 2013).   

 

 

2.2 Alzheimers 
Alzheimer sjukdom fick sitt namn efter Alois Alzheimer som år 1906 först beskrev 

sjukdomen (Basun, 2013). Sjukdomen utmärks av proteininlagringar och hjärnatrofi, med 
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tidiga symptom såsom påverkan av det episodiska minnet som senare leder till kognitiva 

symptom. Sjukdomen framskrider obevekligt, smygande och resulterar i för tidig död. I 

Sverige finns tusentals drabbade och dessutom förväntas det att det fördubblas så att detta 

medför stora utmaningar för informella vårdare och sjukvården. Det finns inga mediciner för 

de bakomliggande orsakerna till AD, men forskningen pågår för att hitta lämpliga 

behandlingsalternativ för att bromsa sjukdomsförloppet (Farlow, M. R., Miller, M. L. & 

Pejovic, V., 2018). Varaktigheten av AD från diagnos till död är unik och individuell. 

Uppskattningsvis beräknas denna tid till 9 års förlopp och är den fjärde mest vanliga 

dödsorsaken i Sverige (Basun, 2013). 

 

2.3 Alzheimer demens och beteendeförändringar 
Alzheimers demens börjar smygande och utvecklas över tid i tre olika faser (Martins de 

Aráujo, C. M., Machado, V. D. C., Barbosa, T. M. A., Ribeiro, L. E., & Freitas, O. K. C., 

2017): primära, sekundära och tertiära fasen. Sjukdomsförloppet är individuellt (Basun, 2013) 

men det finns vissa tecken som kan tyda på Alzheimers demens redan flera år i förväg, som 

till exempel tydliga förändringar i det episodiska minnet (5–7 år innan diagnos).   

Eftersom AD är en neurodegenerativ sjukdom så påverkas minnet och den kognitiva  

förmågan (Martin de Aráujo et. al., 2017). Detta leder till en försämring av arbetsförmågan 

och social kompetens. Allteftersom förmågan att minnas och att lära sig nya saker blir rubbad 

stoppas inlärningsprocessen och patienten kan inte längre ta till sig ny information. Under den 

primära fasen ter sig patienten aggressiv, uppvisar kommunikationsproblem och har svårt att 

komma ihåg namn på personer i sin omgivning (Martin de Aráujo et. al., 2017). 

Korttidsminnet påverkas och förmågan att ta initiativ och beslut försämras. Under denna fas 

är patienten medvetet om sina svårigheter. I denna fas av sjukdomen blir den visuospatiala 

förmågan påverkad  (Basun, 2013) vilket får till följd att patienten får svårt att hitta i bekanta 

miljöer. Detta leder till stort beroende av andra för att sköta dagliga aktiviteter så som inköp, 

matlagning, transport och finanser. Senare tillkommer en mer omfattande försämring. 

Den sekundära fasen kännetecknas av att minnet försämras ytterligare och  

beteendemässiga problem blir allt tydligare samtidigt som patientens attityd blir mer fientligt 

och kommunikationssvårigheterna blir djupare (Martin de Aráujo et. al., 2017). Patienten 

uppvisar aggressivitet och motoriken försämras, till exempel kan darrningar uppstå. 

I den sista tertiära fasen är patienten som lider av AD helt beroende av en vårdare eftersom 

den motoriska förmågan är kraftigt försämrad (Martin de Aráujo et. al., 2017). Att kunna 

utföra dagliga aktiviteter som att bada, sköta personlig hygien och äta blir inte en självklarhet 
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längre. Till slut tappar den sjuke sin rörelseförmåga och blir alltmer förvirrad. Detta tillstånd 

slutar i att patienten avlider. 

Neuropsykiatriska symtom är vanliga hos mer än 80 procent av personer med Alzheimers  

demens (Basun, 2013) och de samlas i ett begrepp som kallas för beteendemässiga och 

psykiska symtom vid demens (BPSD). BPSD kan delas in i följande kategorier (George & 

Padman, 2014): affektiva symtom (depression, mani/hippomani, ångest/oro och irritabilitet) 

och psykossymtom (hallucinationer, vanföreställningar och felaktig identifiering). Det 

förekommer också hyperaktivitet (psykomotorisk agitation, vandringsbeteende, rop beteende 

och sömnstörningar) och apati (oföretagsamhet, tillbakadragenhet och förlust av intressen). 

Alla dessa symtom blir så småningom betydligt handikappande för den som lider av 

sjukdomen och för de som vårdar den sjuke.   

Sammanfattningsvis påverkar Alzheimers demens den sjukes beteende i stor omfattning och 

den påverkar också hela dennes familjs situation (Martin de Aráujo et. al., 2017). 

 

2.4 Närståendes betydelse för patienter med Alzheimers demens 

Det finns en klar definition av begreppet närstående som oftast skiljer sig från begreppet 

anhörig (Socialstyrelsen, 2019). Termen närstående definieras som “en person som den 

enskilde anser sig ha en nära relation till” medan anhörig definieras som “en person inom 

familjen eller bland de närmaste släktingarna” men eftersom båda är lämpliga definitioner kan 

båda användas som synonymer. I denna uppsats använder sig författaren enbart av ordet 

närstående för att skriva en tydlig text.  

Närstående som tar hand om sina anhöriga i hemmet anses vara informella vårdare  

och det handlar ofta om närstående som vårdar äldre anhöriga (Grafström, 2013). Närstående 

som grupp kan bestå av människor i olika åldrar, kön och olika livsvillkor och därför är det 

viktigt att stödet som ges ska vara individualiserat och flexibelt. Nästan hälften av alla 

personer med AD bor i hemmet och resterande bor i speciella boenden.  

Närståendes spelar en viktig roll för personer som lever med AD. Patienter som lider av AD 

upplever att närståendes närvaro har en positiv inverkan på deras välmående oavsett 

försämringsnivå (Perkins, Egan, Llewellyn & Peterken, 2015). De uppger att det är viktigt att 

kunna ha meningsfulla samtal och kunna komma ihåg gamla minnen. Närstående är en viktig 

länk mellan den sjuke och omvärlden samt har en nyckelroll i dess känsla av lycka och 

upprätthållande av emotionella behov (Moyle et al., 2011).  
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2.5 Sjuksköterskans omvårdnadsroll 
Sjuksköterskans huvudsakliga uppgift är att utföra och vägleda ett vårdarbete som 

genomsyras av intentionen och viljan att göra gott för patienten där vikten läggs på att 

försäkra att alla åtgärder ska främja hälsa och välbefinnande (Florin, 2014). 

Att känna patienten är en grundläggande förutsättning för att kunna ge en lyckad och  

patientcentrerad omvårdnad. I att känna sin patient väl ingår att ta del av deras unika 

livsvärldar, att ta vara på deras egna perspektiv på hälsa och ohälsa där anhöriga spelar en 

viktig roll (Dahlberg & Segesten, 2011). Vikten i att inkludera närstående i patientens 

vårdande ligger i att närstående är en viktig del i patientens liv (Dahlberg & Segesten, 2011). 

Närståendes roll i AD patienters omvårdnad har inte varit så viktigt eftersom fokus ligger på 

patienten. I kontrast mot detta visar forskning att närståendes roll är viktigt och att de 

upplever stort lidande och känslor av börda relaterad till tyngden av att vårda sin anhörig 

(Meneses & Aguiar, 2014). 

Då närstående har en viktig roll vid AD och är också en resurs både till  

vården och till den anhörige. Därmed behöver också närstående uppmärksammas av 

sjukvården. Detta tas upp i studien av Clark, Shaw, Villalba, Alli och Sink (2013) där 

sjuksköterskor, genom att aktivt lyssna, kan ge stöd till närstående och identifiera behov som 

patienterna med AD behöver. Motiverande samtal, som går ut på öppna frågor, uttalanden och 

reflektioner, är också ett verktyg som kan användas av sjuksköterskor för att stödja och hjälpa 

närstående att hitta och förstå egna styrkor. Med hjälp av dessa samtal kan närstående få 

bättre redskap för att kunna söka olika former av stöd. Hur närstående förhåller sig till sina 

anhöriges sjukdom beror oftast på hur mycket de vet om sjukdomen och vilka 

beteendeförändringar som sjukdomen kan innebära (George & Padman, 2014). 

Sjuksköterskans roll som informationskälla är därför viktig i dessa sammanhang.  

Den närstående är också en person som är i behov av olika insatser relaterade till  

vården den ger till sin anhörig (Martins de Aráujo et. al., 2017) och de bör erbjudas stöd i en 

sådan omfattning att de inte förvandlas från närstående till patienter. 

Douglas-Dunbar och Gardiner (2007) beskriver att närstående inte känner sig sedda av 

vårdpersonalen vid till exempel sjukhusinskrivning. Närstående upplever att sjuksköterskan 

inte alltid förstår demenssjukdomarna fast de vill bevisa motsatsen och bristen på 

kommunikation mellan sjuksköterskan och närstående gör att viktig information om den AD 

sjuke missas. De upplever också att de inte alltid blir väl bemötta av personalen. 

Sjuksköterskan ska säkerhetsställa ett bra bemötande genom att skapa en välkomnande 
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atmosfär, genom att stödja besök och teamarbete med närstående samt genom att erkänna dess 

expertis och kunskaper som kan användas som resurs i den sjukes omvårdnad.  

 

 

 

2.6 Problemformulering 

Utifrån bakgrunden kan det konstateras att AD är en vanlig förekommande sjukdom och den 

medför stora beteende förändringar för den som lider av sjukdomen. Minnesproblematik, 

kognitiv svikt, oförmåga till att planera och utföra aktiviteter och att fungera i sociala 

sammanhang är några av de aspekter som påverkas stort av denna sjukdom. 

Närstående till personer med Alzheimers demens kan leva i en mycket påfrestande miljö där 

deras psykisk och fysisk hälsa står på spel trots att de ger stora bidrag till AD personers 

välmående. Om sjukvården inte riktar sin fokus på de närstående är risken stor att de inte 

orkar eller inte vet hur de ska hantera olika situationer i vardagen och känna hopplöshet. I och 

med antalet informella vårdare ökar i takt med antalet nya fall av AD som registreras är det av 

vikt att ta vara på deras upplevelser, erfarenheter och känslor. Sjuksköterskans arbete bör 

också riktas mot närstående, dels så att de inte förvandlas till patienter själva dels för att de 

kan bidra med mycket kunskaper. Genom detta arbete vill författaren belysa vikten av att 

inkludera närstående i den Alzheimer sjukes omvårdnad. Detta kan bidra till en ökad insikt 

och göra närstående delaktiga i omvårdnad, vilket spelar en väsentlig roll både för patienten 

och närståendes välmående.  

 

 

3 Syfte 
Syftet var att belysa närståendes upplevelser av att vårda personer med Alzheimers demens.  

 

 

4 Teoretiska utgångspunkter 
Callista Roys adaptions modell, att leva i en föränderlig tillvaro 
Callista Roys omvårdnads teori har sina rötter i systemteori, där människan anses ingå i ett 

större system (Roy, 2009). Roys adaptionsmodell handlar om människans förmåga att anpassa 

sig till en skiftande miljö och att människan själv kan påverka denna miljö på ett funktionellt 

sätt. Teorin beskriver fyra centrala områden eller adaptiva funktionsområden: den 
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fysiologiska eller fysiska, självuppfattning och gruppidentitet, rollfunktion och social 

samhörighet. 

Teorin tillskriver den sociala samhörighet stor betydelse i en människans liv (Roy, 2009).  

Denna adaptiva funktion sammankopplas med människans grundläggande strävan efter att 

upprätta och bevara nära relationer, vilka präglas av ömsesidig respekt, omsorg, kärlek och en 

känsla av värde. Enligt Roy (2019) kan känslomässiga och utvecklingsmässiga behov 

tillgodoses i samspel med andra personer som står nära, till exempel närstående. Detta 

kommer till uttryck i varaktiga sociala sammanhang och nätverk. 

Förändringar som medföljer AD diagnos är många och de påverkar inte bara den sjuke utan 

också de närstående. I denna föränderliga tillvaro är det av vikt att kunna anpassa sig till olika 

situationer i vardagen så som till den sjukes personlighetsförändringar. Roys modell beskriver 

att individerna behöver hitta en balans som vilar på en bra hantering av olika inre och yttre 

intryck (Roy, 2009) samt förmågan att hantera och ta in ny information. Genom att 

upprätthålla denna balans kan individer anpassa sig till nya situationer och därmed bevara 

hälsa och mening i livet.  

Författaren till detta arbete anser att Roys modell kan användas för att fördjupa 

resultatdiskussionen i denna uppsats om närståendes upplevelser av att leva med en person 

som har AD eftersom en lyckad anpassning är nyckel till ett liv präglad av balans och mening. 

   

5 Metod 
Studien genomfördes som en litteraturöversikt som avser att ge en överblick av ett 

forskningsområde genom att identifiera och avgränsa fenomenet som ska studeras (Friberg, 

2012).  

 

5.1 Datainsamling 
Datainsamlingen genomfördes genom sökningar i följande databaser: Academic Search 

Complete, CINAHL Complete och Nursing & Alliades Health Database. Dessa databaser 

valdes eftersom de inkluderar forskning inom vårdvetenskap. Sökningarna begränsades 

mellan åren 2008–2018 med sökorden Family members burden, Dementia, primary caregiver 

experiences, Alzheimer's disease, Family members och Family members experiences. 

Kombination av dessa sökord och träffar framgår i bilaga 1. 

Sökningarna utfördes enligt boolesk sökteknik (Östlundh, 2013) det vill säga alla 
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sökningar kombinerades med operatören AND för att få en bredare sökning. Alla artiklar som 

preliminärt valdes ut var i fulltext samt Peer Reviewed. Det senare innebär att artiklarna redan 

har granskats vetenskapligt innan publicering (Friberg, 2012). 

Denna litteraturöversikts författare exkluderade artiklar om föräldrar och barn samt artiklar 

som hade tydlig inriktning mot genus, det vill säga artiklar som handlade enbart om kvinnor 

som vårdare eller enbart om män som vårdare. Alla artiklar som hittades i ovan nämnda 

databaser valdes först utifrån titel och granskades för att bekräfta att de var relevanta till 

studiens syfte. 

 

5.2 Urval 
De artiklar vars abstrakt var kopplade till syftet lästes vidare i sin helhet och skrevs ut för en 

mer omfattande analys. Under urvalsprocessen använde sig författaren av Fribergs (2012) 

kvalitetsgranskningsfrågor för att säkerhetsställa att artiklarna som analyserades var av god 

kvalitet. Följande aspekter kontrollerades: att syftet var tydligt formulerat, att metoden var väl 

beskriven, vad resultatet visade och att etiska ställningstaganden fanns beskrivna. 

Efter en noggrann genomgång enligt ovan, lästes alla artiklar ytterligare en gång för att 

försäkra att både syfte och resultat kunde kopplas till denna litteraturöversikts syfte. Se bilaga 

2 för en övergripande presentation av inkluderade resultatartiklar. 

 

5.3 Dataanalys 
Under första steget av analysen använde sig författaren av understrykningspennor och post-it 

lappar för att skapa en färgkod för att markera specifikt innehåll i artiklarnas resultat (Friberg, 

2012). Färgkoderna användes sedan för att hitta skillnader och likheter i närståendes 

upplevelser. Dessa grupperades och därefter identifierades olika teman. Arbetssättet 

möjliggjorde en djupare granskning som underlättade identifieringen av olika teman.  

 

6 Forskningsetiska överväganden 
Enligt Helsingforsdeklarationen (Codex, 2019) ska alla överväganden om potentiella risker 

göras inför alla studier för att undvika att deltagarna riskerar sin hälsa, säkerhet och 

personliga integritet. Forskningsetik värnar och försvarar alla livsformers och människans 

grundläggande värde och tillvaratar mänskliga rättigheter (Kjellström, 2012). Den skyddar 

människor som deltar i olika studier och den tar vara på deras självbestämmanderätt och 
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frihet. Detta betyder att den respekterar människans självbestämmande angående om de vill 

delta i en forskningsstudie samt att de kan avbryta sitt deltagande utan att förklara varför.  

Artiklarna som har använts till denna litteraturöversikt har granskats av författaren för att 

försäkra att etiska övervägande har utförts och att studierna bakom inkluderade artiklar blivit 

godkända av en etisk kommitté. Det finns dock alltid en risk att misstolka studiernas resultat 

relaterad till språket i vilket artiklarna är skrivna som är annorlunda än studiens författare. 

 

7 Resultat 
Denna litteraturöversikts analys resulterade i tre olika teman:  

• Vikten av familjerelationer, kultur och traditioner  

• Bristande familjestöd 

• Strategier för att klara av vardagen, känslor av börda och svårigheter  

 

 

7.1 Vikten av familjerelationer, kultur och traditioner 
Det framkommer att närstående som vårdar en anhörig med AD lägger stor vikt vid 

familjerelationer, vilka baseras på respekt och plikten att ta hand om sina äldre. Närstående 

beskriver att det är naturligt att vårda en familjemedlem med AD. Deltagare i dessa studier 

uppger att familjemedlemmar bör ta hand om varandra och att äldre med kognitiv svikt inte 

ska överges då de är en del av familjen. Närstående berättar att enligt den kinesiska 

traditionen ska alla familjemedlemmar tas om hand och respekteras som de gjorde innan 

sjukdomen tog plats. De beskriver också att det är väsentligt att vara ett exempel för nya 

generationer genom att ta hand om sina familjemedlemmar (Dai Mao, Wu, Mei, Levkoff & 

Wang, 2015; Tuomola, Soon, Fisher & Yap, 2016). 
I den asiatiska kulturen upplever närstående acceptans av den nuvarande situationen vilket  

gör att vårdanderollen accepteras utan större svårigheter. Känslan av börda minskar eller 

uteblir helt och då blir det lättare att hantera situationen (Dai et al.,2015) 

Närstående upplever att det är deras öde att acceptera det som händer i deras liv. Även om  

det var svårt att acceptera den anhöriges sjukdom i början så beskriver de att de accepterar sitt 

öde som vårdgivare (Tuomola et al.,2016).  

Närstående med turkisk kulturell bakgrund beskriver att de inte ser AD som en medicinsk  

sjukdom. De accepterar glömska som en naturlig del i åldrandet och beskriver att det är 

viktigt att anpassa sig till den anhörigs sjukdom. Att vårda den närstående hemma beskrivs 
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som viktigt. Att placera den som drabbats av AD på ett boende beskrevs inte som ett 

alternativ (Winjgaarden, van der Wadden, Henning, Komen & The, 2018). 

 

7.2 Bristande familjestöd 
Deltagarna i andra studier upplevde att familjestöd saknades när en närstående insjuknade i 

AD. Minskad lojalitet och reciprocitet upplevs av flera. Upplevelser av att de var tvungna att 

bevisa för andra familjemedlemmar att diagnosen existerar och att den sjuke inte låtsas eller 

har drabbats av vanliga normala åldersförändringar beskrivs. En annan aspekt som uttrycks är 

att det påverkar familjerelationerna om det inte finns närstående som bor nära området där 

den sjuke bor. Visa informanter upplevde att även om de inte ville stanna med den sjuke så 

hade de svårt att lämna på grund av pressen relaterat till den kulturella synen på kärnfamiljen 

och en förväntan att vårda och att ta hand om sin familjemedlem (Rosenthal, 2010). 

 

7.3 Strategier för att klara av vardagen, känslor av börda och svårigheter 
Närstående som vårdar personer med AD upplever känslor av börda och svårigheter (Yu, 

Wang, He, Liang & Zhou, 2015). Informanterna upplever känslor av sorg och förlust av sin 

anhörig till sjukdomen då de har ett mycket förändrad beteende (van Wijngaarden et al. 2018; 

Bursh & Butcher, 2012). Beskrivningar av att vänskapsrelationen mellan makar går förlorad 

och att den som vårdar känner sig inte sedd eller bekräftad längre uttrycks (a.a). Närstående 

beskriver också att de försöker hitta något som de har gemensamt för att återskapa det som 

varit till exempel att njuta av barnbarnen, husdjur och gemensamma minnen (van 

Wijngaarden et al. 2018). Upplevelser av att inte kunna vara autentisk i sitt bemötande med 

den anhöriga p. g. a. de kan missuppfattas av dem beskrivs. Vidare ifrågasätter närstående sitt 

egenvärde och självkänsla. Upplevelser av autonomibrist hindrar dem från att kunna planera 

inför framtiden, så som dagliga aktiviteter eller livsplaner (Bursh och Butcher 2012; 

Wijngaarden et al. 2018) 

Närstående upplever att världen krymper och de känner sig isolerade. Samtidigt beskriver  

dom att de känner rädsla inför till exempel utflykter då de fruktar att den anhörige kan bete 

sig avvikande bland andra människor eller i offentliga platser. Informanterna beskriver en 

lättnad när deras närstående äntligen får sin diagnos då de hela tiden har anat att någonting 

inte fungerar som det ska. Genom diagnosen får de en förklaring till familjemedlems 

avvikande beteende. Detta upplevdes som en sorts avslutning även om de upplevde en stark 

känsla av ovisshet och existentiell kris. Trots att avslöjandet av diagnosen gav svar beskriver 
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närstående känslor av hopplöshet inför framtiden då de vet att AD slutar i personens död 

(Wijngaarden et al., 2018)  

Tankar om att placera sin familjemedlem på ett boende beskrivs som ett känsligt ämne  

(Bursh & Butcher, 2012; van Wijngaarden et al., 2018; Yu et al.,2015). Närstående beskriver 

känslor av ångest och skuldkänslor då de upplever att det är självisk att överväga en placering 

på ett boende. Dessutom upplever de svårigheter att hantera sin familjemedlems känslor infor 

detta alternativ. Att släppa taget om den anhörige upplevs svårt, och känslor av att överge 

personen beskrivs. Detta trots att de också beskriver att det senare är det enda rätta att göra på 

grund av svårigheter så som förändrad dygnsrytm, konflikter och olyckor. Oavsett om beslutet 

att placera sin anhörig på ett boende upplevs som rätt och att de beskriver en lättnad så 

beskriver också deltagarna en förlust av mening då de är vana att vårda sin familjemedlem. 

Svårigheter relaterade till brist på information angående AD samt tjänster angående  

diagnostik och insatser, språkbarriärer, geografiska och ekonomiska hinder är några av de 

svårigheter som närstående beskriver (Rosenthal, 2010). 

Även om många respondenter upplever svårigheter i vårdandet av sin närstående så finns  

det respondenter som beskriver positiva aspekter (Cheng, Mak, Lau, Ng & Lam, 2014). Det 

finns närstående som har hittat strategier för att kunna bevara sammanhållningen i familjen. 

Det gjorde de genom att skaffa kunskap om AD. Kunskapen fick dem att acceptera 

sjukdomen och förstå sin närstående bättre utan att ställa för högra krav på dem. De upplevde 

att de kunde hitta andra mer effektiva sätt att hantera den sjukes beteende. Genom att inse 

detta fick de större känsla av mening och kompromiss samt känslor av tillfredställelse och 

tacksamhet gentemot sin anhörig och därmed ökade deras tålamod och tolerans. Närstående 

beskrev minskade känslor av börda och stress genom att fokusera på det positiva, på det de 

kunde göra för sina närstående samt genom att lära sig att släppa taget, att inte sätta press på 

sig själva.   

Närstående beskriver vikten av att delta i en stödgrupp för närstående som vårdar  

anhöriga med Alzheimers sjukdom (Rosenberg & Tokovská, 2017; Cheng et al., 2014; 

Bursch & Butcher, 2012). Positiva aspekter som beskrevs var möjligheten att kunna ventilera 

känslor, att kunna se situationen från andra perspektiv och på så sätt anpassa sitt tankesätt för 

att kunna vårda sina anhöriga på ett bättre sätt. I stödgruppen fick de orientering, bekräftelse, 

förståelse, rådgivning. De upplevde kamratskap, beröm och stimulans vilket resulterade i 

upplevelse av hopp som fick dem att inse att de inte var ensamma. Vårdgivarrollen beskrevs 

som lättare att bemästra genom hjälpen från andra och genom att som närstående lära sig att 

förstå själva sjukdomen. 
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Närstående beskriver upplevelser av stress och isolering , men de har hittat tröst i att prata  

med andra familjemedlemmar, vänner och aktörer inom vården (Rosenberg & Tokovská, 

2017; Cheng et al., 2014; Bursch & Butcher, 2012).  De upplever att det är mycket givande att 

kunna dela med sig av sina erfarenheter och upplevelser med andra i liknande situation för det 

ger de möjlighet att växa som människor och att känna att andra kan ha nytta av råd. De 

upplever att delta i stödgrupper och att prata med familjemedlemmar samt att acceptera vård 

för att dämpa ångest har hjälpt dem att bevara autonomi och självkänsla. 

Vidare har närstående använt sig av andra strategier för att klara av vardagen (Bursch &  

Butcher, 2012). De hittade en utväg genom deras tro på Gud, genom att sitta i bilen och ge ett 

rejält skrik för att få ut negativa känslor, genom läsning eller genom att fortsätta gå till jobbet. 

Detta beskrevs som en sorts fristad (a.a). 

 

 

8 Diskussion 
 

8.1 Metoddiskussion 

Tre olika databaser användes för att hitta artiklar som svarade på syftet. Författaren till denna 

litteraturöversikt hade inga tidigare erfarenheter av att använda sig av databaser och 

kombinera sökord. Sökningarna var därmed tidskrävande. Arbetet hade kanske underlättats 

om författaren hade haft en medförfattare att diskutera med. 

Då engelska inte är författarens modersmål tog granskningen av artiklarna lång tid. För att  

få så korrekt översättning som möjligt användes svensk-engelskt lexikon. Att använda 

Fribergs (2012) kvalitetsgranskningsfrågor för att säkerställa artiklarnas kvalitet kan anses 

vara en styrka i denna litteraturöversikt. Det som upplevdes som en nackdel var att som 

ensam författare inte ha någon möjlighet att diskutera med andra studenter. Men i detta 

sammanhang var handledaren ett viktigt stöd.  

Författaren är medveten om att bristande erfarenhet av att analysera data kan ha påverkat 

litteraturöversiktens resultat. Det finns en möjlighet att andra teman identifierats om 

författaren arbetat tillsammans med en annan student. Fribergs (2012) metod har dock följts 

och författaren har använt färgöverstrykning och post-it lappar vilket underlättat arbetet. För 

att öka studiens pålitlighet redovisas valda artiklar som ingår i resultatet i bilaga 2. 

Samtliga inkluderade resultatartiklar bygger på studier genomförda i andra länder än Sverige. 

Resultatet kan därmed inte generaliseras till en svensk kontext.  
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Studiens författare har tidigare erfarenheter inom demensvård och därmed en förförståelse av 

ämnet som studeras, vilket kan ha påverkat analysen. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

I resultatet framkom att närstående som vårdar personer med AD lägger stor vikt vid  

familjerelationer (Dai et al., 2015). Detta påpekas av Callista Roys teori (2019) som menar att 

det är viktigt att bevara och upprätta nära relationer. Studiens författare håller med att vikten 

av familjerelationer är grundläggande för att bevara patientens hälsa och välbefinnande. 

Callista Roys teori beskriver att människan ingår i ett större system (Roy, 2009) där 

människan anpassas till den skiftande miljö som han/hon befinner sig i. Detta 

överensstämmer med synen som vissa anhöriga har om att de måste ta hand om sina sjuka 

anhöriga och anpassa sig till dessa nya omständigheter genom acceptans av sitt öde (Dai et 

al., 2015). För vissa människor kan detta vara en lätt och naturlig övergång men för andra kan 

det innebära en stor utmaning och det är då sjuksköterskans roll är som viktigast. 

Sjuksköterskans uppgift är att vårda personer samt se dessa i sin helhet och närstående är en 

viktig del i denna helhet. Därför är det viktigt att sjuksköterskan har de verktyg som krävs för 

att vägleda och stödja närstående (Clark et al., 2013). 

I och med att den åldrande befolkningen ökar kommer också personer som lider  

av AD att öka (WHO) därför anser litteraturöversiktens författare att det finns en fråga som är 

viktigt att ta upp: befolkningen som har en annan kulturell bakgrund än den svenska. Olika 

kulturer har olika uppfattningar om hur ett familjesystem bör fungera och det är viktigt för 

sjuksköterskor att ha detta i åtanke. Vissa respondenter beskrev att de inte kunde tänka sig att 

placera sina anhöriga på ett speciell boende. De vill ta hand om sina familjemedlemmar 

hemma. Denna tanke kan kopplas direkt till Roys tankar om att människan har ett behov av 

att vara en del av ett socialt nätverk (Roy, 2019). Familjerelationer är av stor vikt för alla men 

litteraturöversiktens författare anser att beroende på kultur så skiftar denna uppfattning. 

Denna översikt visar på dessa skillnader och dessa bör respekteras och övervägas av 

vårdpersonalen. 

Som Callista Roy beskriver i sin adaptionsteori (Roy, 2009) befinner sig människan i en 

föränderlig tillvaro. Saknas verktyg för en lyckad anpassning blir det allt svårare att gå 

igenom denna process. Detta kan upplevas av närstående när de saknar vägledning och stöd 

från olika aktörer inom sjukvården. Brist på stöd kan också komma från andra 

familjemedlemmar och det är då den som vårdar kan känna sig isolerad. Behovet av ledning 
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och stöd är viktig för att motverka känslor av ensamhet och utsatthet (Esandi, Nolan, Alfaro 

& Canga-Armayor, 2017). Närstående som vårdar personer med AD behöver specifik och 

praktisk hjälp för att kunna vårda den anhöriga hemma. Sjuksköterskans roll blir då av stor 

vikt när det gäller att planera vård, att ordna med korrekta insatser så att såväl den sjuke som 

den närstående som vårdar får det lättare i vardagen.  

Det finns en viktig punkt som är värd att lyfta från resultatet. Denna punkt handlar om  

plikten av att vårda en anhörig med AD. Det är inte alltid självklart att närstående vill eller 

kan vårda en sjuk anhörig. Här spelar den kulturella aspekten en stor roll eftersom den 

kulturella bakgrunden ibland kan medföra en känsla av tvång att stanna och vårda sin sjuka 

anhörig (Rosenthal, 2010). Men denna litteraturöversikt visar att det inte behöver vara så.  

I den asiatiska kulturen finns det en speciell syn på AD. Leonian chidai är ordet för AD i  

denna kultur och de flesta deltagare i studien tyckte att termen var ett laddat ord som 

involverar diskriminering och de föredrar att kalla sjukdomen för jiyili zhang’ai som är 

termen som används för mild kognitiv svikt. Detta är stark kopplad till den Konfusianska och 

Toistiska synen respektive den hinduistiska som har stort inflyttande i asiatisk kultur, 

värdegrund och övertygelser. Dessa perspektiv gör att de lättare kan ta in de förändringar som 

följer med AD och de kan acceptera sin nya livssituation och roll som vårdare.  

Sjuksköterskans roll inom vården bör också riktas mot närstående (Dahlberg & Segesten,  

2011) eftersom de lider av sin anhörigs sjukdom. Att bemöta närståendes behov och  

olika frågor är viktigt för att vården och vardagen ska fungera. I vissa kulturer finns en 

förförståelse att människor bör ta hand om sina anhöriga när de drabbas av AD. Detta kan 

ställa till med svårigheter när närstående upplever ambivalens om detta. Det är då behovet av 

stöd uppkommer och sjuksköterskan bör ha de verktyg som krävs för att bemöta sådana 

situationer.  

Det är av stor vikt att rikta fokus på närstående då de är viktiga aktörer i omvårdad av  

patienter med AD och deras utsatthet för påfrestningar, stress och känslor av börda (Meneses 

& Aguiar, 2014). Det framkom i litteraturöversiktens resultat att närstående som vårdar 

personer med AD upplever känslor av sorg och förlust av sin anhörig. Detta relaterad till 

sjukdomens föränderliga natur.  

Det är ett faktum att AD förändrar individens beteende  (Basun, 2013). Stora förändringar  

i minnet, inlärningsförmåga, orientering och motoriska försämringar tar plötsligt över 

vardagen och styr den sjukes och dess närståendes liv. Kognitiva och neuropsykiatriska 

förändringar medför också stora svårigheter. Det är då inte konstigt att närstående upplever 
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känslor av sorg och förlust eftersom de som lider av AD förändras under sjukdomens förlopp 

och deras personligheter förblir aldrig mer densamma som tidigare.  

I och med att närstående står för den anhörigas vård så blir det svårt med planering inför  

framtiden. Det kan handla om praktiska och specifika saker som till exempel läkarbesök och 

olika aktiviteter samt planering inför en längre framtid. Allt detta kan medföra negativa 

känslor men om nästsående har en positiv inställning till sjukdomen och anhörigas positiva 

förmågor så blir det lättare att organisera och planera inför framtiden (Robinson et al., 2011). 

I litteraturöversiktens resultat framkommer att närstående som vårdar personer med AD  

känner att deras värld krymper och de känner sig isolerade. Detta relaterar till rädsla att göra 

utflykter eller visa sig med sin anhörig bland allmänheten eftersom AD förändrar individens 

beteende. Ett liknande resonemang framkommer i studien av Sörensen, Waldorff och 

Waldemar (2008) där respondenterna uppger att när deras anhörig får diagnosen och de 

förstår sjukdomens natur är det lättare att förstå varför den anhörige reagerar som den gör. De 

kan därmed agera på ett bättre och klokare sätt inför de avvikande beteenden som den 

anhörige uppvisar och har lättare att kontrollera sin stress inför detta. Att ha en klar diagnos 

och tillräcklig med information underlättar mycket för närstående. 

Att behöva placera den anhörige på ett boende är inte ett lätt beslut. Ibland finns  

inte denna möjlighet ens i tanken. I litteraturöversiktens resultat framkommer att det är många 

närstående som upplever ångest och skuldkänslor av att placera sin anhörig på ett boende, de 

tycker att det är själviskt. Förlust av meningen i livet uppstår eftersom de är vana av att vara 

med och vårda den anhörige. Med utgångspunkt från Roys adaptionsteori så ingår människan 

i ett större system (Roy, 2009). Roy beskriver betydelsen av den sociala tillhörigheten. 

Litteraturöversiktens författare anser att den sociala tillhörigheten är starkt kopplad till 

känslan av mening i livet och därför är det förståeligt att närstående upplever skuldkänslor 

och förlust av mening eller identitet. Vid placering på boende förlorar närstående denna 

sammanhållning i relationen med den anhörige och detta kan upplevas påfrestande. 

Närståendes roll förändras under sjukdomens förlopp. De blir inte längre makar/make eller 

barn till den sjuke utan förvandlas till vårdare. Vid boendeplacering kan en identitetskris kan 

uppstå: vem ska jag vårda nu?  

Närstående bör också tas hand om av vården (Dahlberg & Segesten, 2011) så de kan få  

möjlighet att samtala om sina upplevelser för att kunna finna ro i tanken på en 

boendeplacering. De är i behov av stöd och avlastning och i det sista stadiet av sjukdomen 

kan den anhörige behöva en mer omfattande vård än vad familjen kan ge. Här anser 
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litteraturöversiktens författare att det kan handla om patientsäkerhet likväl som säkerhet för 

den närstående. 

Att ha tillräckligt med information om diagnosen är viktigt för närstående så de kan förstå  

sjukdomens förlopp och för att veta vad de ska förvänta sig i de närmaste åren (Douglas-

Dunbar & Gardiner, 2007). Men det är också viktigt med kunskap om de olika insatser som 

de har rätt till. I litteraturöversiktens resultat framkommer att deltagare upplevde ekonomiska 

och geografiska svårigheter. Språk var också ett hinder för vissa då de inte kunde förstå 

informationen de fick och detta var ett hinder när det gällde att söka hjälp eller råd. Att inte 

kunna få de rätta insatserna på grund av ovannämnda hinder är oroväckande. I Sverige har 

Socialstyrelsen (2018) gjort ett förbättringsarbete inom de nationella riktlinjerna för 

demensvården. Litteraturöversiktens författare anser att det finns två punkter som är viktiga 

här: erbjudande om ökade insatser och att uppmärksamma personer med AD, eller andra typer 

av demenssjukdomar, som är födda i ett annat land. Det är inte självklart att närstående till 

personer med AD behärskar det svenska språket. Samtidigt som det finns patienter med AD 

som är födda i ett annat land som inte talar och förstår svenska så finns det också närstående i 

samma situation. Detta uppmanar vården till att ha kulturell och språkligt kompetent personal. 

Detta anser författaren är mycket viktigt för att kunna erbjuda de rätta insatserna för att ge 

stöd till närstående. Detta är en viktig förutsättning för att närstående ska kunna söka hjälp 

och få den information som de behöver. 

Närstående som kan påverka sin miljö på ett funktionellt sätt, anpassar sig till den nya  

situationen som sjukdomen ger upphov till. Detta är i linje med Callista Roys adaptionsmodell 

(Roy, 2009). De närstående som ser det positiva i sin anhörigs sjukdom har klarat av en del av 

anpassningen. Detta ger viktiga verktyg för att klara av vardagen och för att hantera svåra 

situationer. Litteraturöversiktens författare anser att detta är en väsentlig nyckel för att få livet 

att fungera och få livet att flöda fritt i allt kaos som sjukdomen för med sig. Enligt Roy (2009) 

så är anpassning plattformen för att bevara sammanhållningen i familjen och det sociala 

sammanhanget. Många respondenter upplever att de kan acceptera sjukdomen på ett bättre 

sätt och det gör att dessa närstående får en större känsla av mening, bevarad identitet, ökat 

tålamod och högre nivå av kompromiss gentemot sin anhörig. Detta speglas i studien av 

Esandi et al. (2017) där närstående och deras familjer har valt att få ett mer positiv perspektiv 

i situationen vilket gjorde att de kände mer hopp än rädsla inför framtiden. Genom att hitta en 

balans i vardagen kunde de stå inför dagliga utmaningar starkare och med högre grad av 

självförtroende. Detta resulterade i att närstående gav bättre vård samtidigt som de kunde 
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behålla sin egen identitet som arbetare och social varelse i en familj och i mer allmänna 

sammanhang. 

Litteraturöversiktens författare anser att sjuksköterskans roll är av vikt just i denna punkt  

då sjuksköterskan kan erbjuda en fast grund till de närstående och på detta sätt minska känslor 

av stress, börda och isolering. Detta ger också upphov till den sista och viktigaste punkten. I 

denna litteraturöversikts resultat framkommer att närstående som deltar i olika former av  

stödgrupper får möjlighet att se sin situation från ett annat perspektiv, att anpassa sitt tankesätt 

och möjligheten att få orientering, bekräftelse. I och med att närstående är en viktig del i den 

sjukes liv så är det viktigt att vården och olika stödinsatser riktas också till dem (Dahlberg & 

Segesten, 2011). Det uppskattas att ca 150 000 personer drabbas av demenssjukdom i Sverige 

och att ca 25 000 personer kommer att insjukna varje år (Grafström, 2013). Eftersom hälften 

av dessa individer kommer att vårdas hemma så ökar antalet informella vårdare, det vill säga 

närstående som intar vårdarrollen. Dessa närstående upplever en hög grad av påfrestningar i 

form av stress, social isolering och depression (Viana et al., 2014). Därför är det viktigt att 

kunna erbjuda dessa individer stödinsatser. Socialstyrelsen (2018) uppger att hälso- och 

sjukvården och socialtjänsten bör erbjuda ett utbildningsprogram där närstående kan få en mer 

strukturerad information angående själva sjukdomen och individuellt anpassade stödinsatser 

relaterat till åldersgrupp. Deltagande i ett psykosocialt stödprogram eller i relationsbaserade 

stödprogram är värdefulla verktyg och arena för närstående där de kan ventilera känslor och 

få ta det av andras erfarenheter (Socialstyrelsen, 2018). Detta speglas i Sörensens studie 

(Sörensen, Walldorf & Waldemar, 2008) där informanterna uppger att de uppskattar 

deltagande i stödgrupper eftersom de får chansen att diskutera olika ämnen som de inte kan 

diskutera med den sjuke. Socialstyrelsen beskriver att primärvården erbjuder i hälften av alla 

fall stödinsatser till anhörigvårdare (Socialstyrelsen, 2018). Detta bör förbättras och det finns 

fortfarande ett mörkertal där det inte finns information angående hur många närstående som 

får tillgång till dessa insatser.  

Studiens författare anser att det viktigaste är att närstående till personer med AD får rätt  

information angående sjukdomen samt dess förlopp och vilka stödinsatser som finns att få. 

Sjuksköterskans ansvar blir då att vara kunnig i vad hälso- och sjukvården har att erbjuda till 

dessa individer för att kunna ge en bra och klar vägledning. Sjuksköterskan ska också ta 

hänsyn till de närstående som har en annan kulturell bakgrund så att inte de går miste om de 

stödinsatser som kan hjälpa dem. 

Närstående som vårdar anhöriga med AD upplever en hög grad av påfrestning, vilken kan 

resultera i social isolering och depression. Detta styrks av studien av Papastavrou, Tsangari, 
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Karayiannis, Papacostas, Efstathiou och Sourtzi (2011). Författarna menar att närstående som 

upplever sin anhörigs sjukdom som stressande, upplever mer börda och visar en högre grad av 

depression. 

Forskning om närståendes situation vid vård av anhöriga med demenssjukdomar som har  

fokuserat på de negativa upplevelserna  (Grafström, 2013) men det finns också positiva 

upplevelser av att vårda anhöriga. Många närstående som vårdar sina sjuka anhöriga kan 

känna meningsfullhet i att vårda sin sjuke. De känner att det är tillfredställande att ge dem ett 

så värdigt liv som möjligt samt att de känner sig uppskattade och behövda. I och med att de är 

ett viktigt sällskap som ger sammanhang, mening och stabilitet till dessa patienter lider de 

oftast lika mycket av alla påfrestningar som AD medför i en människans liv. Att ha ett 

fungerande liv är en viktig förutsättning för välbefinnande och bevarande av hälsa och därför 

är det viktigt att stödja och ta vara på hur närstående upplever sin anhöriges sjukdom. På detta 

sätt kan vården främja och bevara den största tryggheten som AD patienter har: deras 

närstående. 

 

8.3 Kliniska implikationer 

Resultatet i denna litteraturöversikt belyser upplevelser av närstående som vårdar personer 

med AD och hur detta påverkar deras hälsa och välbefinnande. Litteraturöversiktens författare 

uppmärksammar närståendes behov av stöd i vården av anhöriga genom olika insatser från 

samhället, det vill säga kommuner och hälso- och sjukvården.  

Sjuksköterskans roll är extra viktig i och med att han/hon kan ge emotionellt stöd till 

närstående och hänvisa till olika källor eller aktörer där de kan söka och hitta den hjälp som 

den närstående är i behov av. Eftersom sjukvården ska ge en personcentrerad vård anser 

översiktens författare att närstående till personer med AD inte ska lämnas åt sidan utan ska 

inkluderas i omvårdnaden så att de kan fortsätta att ge omsorg till sina anhöriga i hemmet så 

länge sjukdomen tillåter det.  

  

8.4 Förslag till fortsatt forskning  

Efter att ha analyserat artiklarna kan litteraturöversiktens författare uppmärksamma att 

forskning på närståendes upplevelser av att vårda personer med AD är begränsad. Vidare 

måste flera studier göras för att kunna utforska området med tanke på att antal åldrande i 

befolkningen ökar och därmed ökar antal informella vårdare som tar hand om sina anhöriga i 

hemmet. 
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9 Slutsats  

Resultatet visar att närstående är en viktig del av vården av personer med AD. Det är de 

närstående som på djupet känner till deras livs historier, deras personligheter innan de 

insjuknade och kan därför ge omfattande och viktig information till vårdpersonal. Närståendes 

insatser i hemmet är livsviktiga för personer som lider av AD eftersom de antar rollen av 

vårdare men denna roll medför oftast psykisk stress, känslor av börda och andra symtom. 

Författaren anser att belastningen som närstående upplever är stor men upplevelsen av 

belastning och börda kan minska om de kan hitta olika strategier att hantera stress, känslor av 

hopplöshet och börda. En viktig slutsats är därför att vården också bör ta hand om närståendes 

hälsa och välmående.  
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familjen inför olika dilemman: att 

förstå och acceptera situationen och 

sjukdomen i sin helhet, att anta nya 

roller som vårdare, att hantera svåra 

känslor som rädsla, sorg, 

stigmatisering och distansering 

relaterat till den sjukes beteende. 

Svårigheter att släppa taget om sin 

anhörig vid placering i 

demensboende och skuldkänslor 

beskrivs. Oavsett svårigheterna så 

har deltagarna hittat ljus och 

mening i livet med demens genom 

förstärkning av affektiva 

bindningar. De upplever att det är 

svårt för vårdpersonalen och 

hemtjänsten att förstå hur pass 

mycket livet har påverkats och 

förändrats på grund av 

demenssjukdomen. 
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deras anhöriga 

Datainsamling: 
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Analys: Deskriptiv analys  

 

 

kopplad till dålig familjefunktion. 

Positiva upplevelser som beskrevs 

var ökad känsla av självvärde som 

lede till en djupare relation till den 

sjuke samt en ökad känsla av 

mening, värme och nöje i deras liv 

vilket får de att uppleva mindre 

stress och bättre hälsa relaterad till 

livskvalitet. 

 


