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Sammanfattning 

 

Bakgrund: 
Alzheimers sjukdom leder till nedsatta kognitiva förmågor. Det påverkar 

framförallt minne och kommunikationsförmåga och begränsar gradvis 

individens förmåga att klara vardagen själv. Närstående är viktiga i vården av 

den drabbade och det innebär ett stort ansvar eftersom vårdbehovet hos den 

drabbade ökar ju mer sjukdomen fortskrider.  

Syfte: 
Syftet var att belysa närståendes upplevelser av att vårda en anhörig med 

Alzheimers sjukdom. 

 

Metod:  
En kvalitativ litteraturöversikt baserad på nio vetenskapliga artiklar och 

hämtad från databaserna Cinahl Complete och PubMed.  

 

Resultat: 
Resultat visade både negativa och positiva upplevelser men de negativa 

upplevelserna dominerade Utmaningar orsakade av vårdrollen ledde till 

varierande känslor av börda, ensamhet, isolering, förlust och sorg. Vikten av 

att få stöd beskrevs. Utveckling i vårdarrollen ledde till acceptens av 

situationen och acceptens av den anhörige oavsett vilken fas hon/han befann 

sig i. 

 

Diskussion: 
Ökad kunskap hos vårdpersonal samt bättre förståelse av symtomen som 

manifestera tidigt i sjukdomens förlopp kan leda till tidigt diagnos. Anhöriga 

och närstående behöver känna sig sedda och behöver mötas med empati och 

lyhördhet. Detta i sin tur kan leda till tidiga insatser av resurser och stöd som 

behövs. Kompetens och god kommunikation är väsentlig för att sätta in de 

specifika resurser och stöd som behövs och därmed främja hälsa hos 

närstående och anhöriga. 

 

Nyckelord: Alzheimers sjukdom, anhöriga, närstående, upplevelser 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: 
Alzheimer's disease leads to impaired cognitive abilities. It mainly affects 

memory and communication skills and gradually limits the individual's 

ability to cope with everyday life itself. Relatives are very important in the 

care of the affected person and this means a great responsibility since the 

need for care of the affected person increases as the disease progresses. 

 

Aim: 
The aim was to illuminate the experiences of loved ones caring for a relative 

with Alzheimer's disease 

 

Method:  
A qualitative review of literature based on nine scientific articles from the 

databases Cinahl complete and PubMed. 

 

Results: 
Results showed both negative and positive experience, however, the 

negative experiences were in majority. Challenges caused by the caring role 

led to feelings of burden, loneliness, isolation, loss and grief. The 

importance of receiving support was described. Development in role of 

caregiver led, to the acceptance of the situation, and the acceptance of the 

relative no matter what phase of the illness he/she was in. 

 

Discussion: 
Increased knowledge of healthcare professionals and a better understanding 

of the symptoms that manifest early in the course of the disease can lead to 

early intervention by relatives. Relatives and their loved ones need to feel 

seen and need to be met with empathy and sensitivity. This in turn can lead 

to early deployment of the resources and support needed. Competence and 

good communication are essential for putting in place these specific 

resources and support that is needed and thereby promoting the health of the 

relatives and their loved ones. 
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Inledning 

Under åren som jag har arbetat och praktiserat på olika äldreboende har jag träffat närstående 

till personer med demenssjukdom utan att lägga märke till hur de egentligen mådde. Jag har 

sedan dess träffat två av min pappas vänner som bor i Uganda och lider av Alzheimers 

sjukdom. Jag reflekterat över att sjukdomen inte diskuteras i Uganda och hur det verkar som 

att människor med sjukdomen i Uganda är osynliga. En konsekvens av detta enligt min 

pappas närstående är att både närstående och personen med sjukdomen lider på olika sätt, inte 

minst på grund av brist på kunskap om sjukdomen bland vanligt folk och personal på sjukhus 

samt vårdcentral.  

Jag har valt att fördjupa mig i ämnet Alzheimers sjukdom både utifrån ett personligt intresse 

men också som en framtida sjuksköterska. Personer med Alzheimers sjukdom tillsammans 

med deras närstående kommer att möta sjuksköterskor både i slutenvård och öppenvård. Jag 

vill kunna öka min kunskap om Alzheimers sjukdom och hur det påverka närstående som 

vårdar sin anhörig med förhoppning att jag kan bidra till en förbättrad upplevelse av vård och 

stöd.  

 

Bakgrund 

Demenssjukdomar 

Alzheimers sjukdom är en ständigt växande sjukdom med cirka 47 miljoner fall över hela 

världen (World Health Organisation, 2019). Denna siffra beräknas öka till 82 miljoner år 

2030 och 152 miljoner år 2050. Demenssjukdom är den fjärde största folksjukdom i Sverige 

och det uppskattas att 25 000 personer diagnostiseras med demenssjukdomen varje år 

(Socialstyrelsen, 2018). Samband mellan ålder och sjukdomen innebär att risken av att 

drabbas av sjukdomen ökar med stigande ålder. Detta medför en uppåtgående trend i antalet 

drabbade när världens befolkning åldras. Enligt WHO (2019) kan samhällskostnaden för 

demenssjukdom vara så högt som 818 miljarder US dollar globalt. Enligt Socialstyrelsen 

(2018) vårdas många personer med Alzheimers sjukdom i Sverige i hemmet. Den beräknade 

kostnaden av den informella vården motsvarar tio miljarder kronor i den formella vården. 

Närstående som vårdar sina anhöriga med Alzheimers sjukdom sparar därför samhället stora 

utgifter som annars skulle krävas av den formella vården om inte närstående bidrog med sina 

insatser.  
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Definition av demenssjukdom med Alzheimers sjukdom i fokus 

Demens är ett samlingsnamn för olika typer av demenssjukdomar. Alzheimers sjukdom är 

den vanligaste formen. Av de 10 miljoner personer som drabbas årligen är cirka 60 till 70 

procent orsakade av Alzheimers sjukdom (WHO, 2019). De olika typerna av 

demenssjukdomar har olika symtom. Det som är väsentligen gemensamt i alla former är 

minnesförlust. Denna litteraturöversikt fokuserar på Alzheimers sjukdom men tar också upp 

några aspekter som kan förekomma i andra demenssjukdomar. 

I ICD-10 och DSM IV definieras demenssjukdom som ”ett syndrom med nedgång i 

minnesförmåga och andra intellektuella förmågor, t.ex. orientering, visuospatial förmåga, 

språk, tänkande, exekutiva förmågor, problemlösning, apraxi och agnosi” (Marcusson, 

Blennow, Skoog & Wallin, 2011). Dessa symtom ackompanjeras av förändringar i beteende 

och personlighet, t.ex. minskad initiativförmåga, emotionell labilitet, irritabilitet och 

förgrovning av socialt beteende. 

Demenssjukdom klassificeras på olika sätt: dels utifrån var i hjärnan sjukdomsprocessen 

dominerar dels utifrån den tänkta patogenen (Marcusson et al., 2011). Diagnosen ställas 

därför på olika sätt. För att ställa diagnosen Alzheimers sjukdom gäller uteslutningsprincipen. 

Det innebär att utesluta att symtomen inte orsakas av någon annan form av hjärnsjukdom eller 

någon annan form av demenssjukdom. 

 

Orsaker och Riskfaktorer 

Olika riskfaktorer spelar större eller mindre roll i olika demenssjukdomar (Killan, Starr, Shlue 

& Russ 2016; Booker, Jacob, Rapp, Bohlken & Kostev, 2016). Alzheimer är starkt kopplat till 

ålder och de flesta människor som drabbas av sjukdomen är 65 år eller äldre. Andra 

riskfaktorer inkluderar arv, kön, vaskulära faktorer (t.ex. hypertoni, rökning, fetma och 

hyperkolesterolemi) samt geografi. Även livsstil t.ex. stress, alkohol, läkemedel, skalltrauma, 

låg utbildning och avsaknad av fysisk träning är riskfaktorer. Kalaria et al. (2008) undersökte 

risken att drabbas av Alzheimers samt vaskulär demens i olika utvecklade länder. Resultat 

visade ett samband mellan sjukdomen och flera av riskfaktorerna ovan. Dessutom visade 

studien ett samband mellan sjukdomarna och geografi, det vill säga landet där deltagarna var 

bosatta. Det visade sig att latinamerikanska länder hade högst andel demenssjukdom omkring 

år 2007 men det fanns variation från tidigare år där Israel visade höga siffror (21 procent) år 

2002. 
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Patofysiologi  

Alzheimers sjukdom är en primärdegenerativ demenssjukdom (Marcusson et al., 2011). Det 

innebär att det är centrala nervsystemet som angrips i första hand. Sjukdomen orsakar 

successiv neuro-degeneration. De stora förändringarna förekommer huvudsakligen i hjärnan 

men skador på andra celltyper samt vävnadsstrukturer kan också förekomma. Sjukdomen 

leder till hjärnatrofi på grund av degeneration och förlust av nervcellsutskott. Det bildas små 

mikroskopiska klumpar vid nervtråden i form av plack. Dessa förhindrar transporten av 

näringsämnen inuti nervcellerna vilket bidrar till att nerverna dör. Skadan sprids alltmer i 

hjärnan. En stor del av hjärnans nervceller dör och hjärnan förtvinar. 

Kliniskt kategoriseras Alzheimers sjukdom under subgrupperna sporadisk och familjär 

(Marcusson et al., 2011). Den sporadiska formen är vanligast och utgör 98 procent av fallen. 

Vid denna form finns det ingen tydlig släktanamnes för sjukdomen. Vid familjär alzheimer 

finns det en ärftlig koppling. Denna form brukar ha en tidig debut mellan 40 och 65 års ålder. 

Sjukdomen delas in i olika utvecklingsstadier 

 

Sjukdomsförloppet  

Tidigt i förloppet har individen ofta någon insikt i sin sjukdom (Marcusson et al., 2011). 

Minnesförlust upptäcks ofta på grund av glömska. Det kan visa sig genom att personen 

upprepar frågor eller glömmer bort en överenskommelse. Han/hon kan få svårt att tänka klart. 

Mårdh, Karlsson och Marcusson (2013) beskriver att deltagarna i studien upplevde att det 

blev svårt med konstruktiv tänkande och även att vara med i vanliga samtal på grund av 

glömskhet. Språkstörning (dysfasi), att individen har svårt att hitta ord, förekommer också. 

Allt detta kan skapa otrygghet hos individen som då drar sig tillbaka. Mårdh et al. (2013) 

visade att de flesta deltagarna som hade mild alzheimer sjukdom var medvetna om sin 

sjukdom. En deltagare upplevde att folk slutade prata med henne och pratade bara med hennes 

man. En annan drog sig tillbaka från vänner på grund av rädslan att de skulle fråga henne 

något som hon inte kunde svara på längre och en tredje kände sig mindre värd.  

Andra problem som individen upplever är koncentrationssvårigheter och visuospatial störning 

(svårighet att hitta hem och orientera sig i nya miljöer). Individen kan uppleva frustration att 

inte kunna klara av saker som han/hon tidigare kunde utföra. Han/hon beter sig oroligt, känner 

irritabilitet och kan drabbas av minskat självförtroende. Dock klarar individen ofta att bo kvar 

hemma, även ensam. Denna fas pågår ofta under ett till fyra år för att sedan följas av mild 

demens (Marcusson et al., 2011). 
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I den milda demensen blir de tidiga symtomen mer uttalade (Marcusson et al., 2011). 

Minnesstörning blir tydligt märkbar och personen kan ha svårt att komma ihåg de enklaste 

saker. Individen är ofta orolig och lider av depressiva symtom som kan uppkomma under hela 

sjukdomsförlopp. Nedsatt koncentrationsförmåga, svårighet med abstrakt och logiskt 

tänkande samt ökad dyspraxi gör det svårt för individen att klara av vardagen. 

Sjukdomsinsikten samt insikten av konsekvenser minskar och beteendestörningar tilltar. 

Personligheten kan förändras och individen kan upplevas som initiativlös och känslokall. 

Individen insjuknar mer och mer och försvinner i sin egen värld. Detta ställer krav på 

omgivningen. Dessutom blir det alltför svårt för individen att kunna fortsätta arbeta och i 

hemmet krävs det hjälp från andra. Mild demens pågår under fyra till fem år för att sedan 

följas av medelsvår demens. 

 

I den medelsvåra fasen av demenssjukdom försämras tillståndet ytterligare (Marcusson et al., 

2011). Minnet blir ännu sämre. Språket blir mer svårbegripligt och förmåga att läsa texter 

försämras (visuella dysgnosia), Individen upplever visuospatial störning som gör det svårt att 

orientera sig rumsligt. Det innebär att det blir svårt att hitta inomhus och utomhus. Hon/han 

beter sig också indifferent och ointresserad Denna fas varar under två till fem år för att sedan 

följas av svår demens. 

 

I den svåra fasen av demenssjukdom blir det stora svårigheter för individen (Marcusson et al., 

2011). Verbal kommunikation försvinner och även den icke verbala kommunikationen blir 

svår att förstå. Individen får svårt att känna igen sina närstående och komma ihåg deras namn. 

Han/hon kan inte längre orientera sig i tid och rum och dygnsrytmen omvänds då hon/han inte 

vet längre om det är natt eller dag. Han/hon får svårt att få tillräcklig näring då det blir svårt 

att äta. Individen blir rastlös och vandrar mycket. Vilket i sin tur medför högre fallrisk. 

Vanföreställning och hallucination förekommer också i denna fas. Dubbel inkontinens är 

vanlig och kommunikationsförmågan försvinner helt tillsammans med andra förmågor. 

Individen kan inte längre klara av sina dagliga aktiviteter.  Denna fas varar under ett till fyra 

år. I slutet av fasen tacklar kroppen av och det är inte ovanligt att patienten insjuknar i 

sekundär sjukdom som ofta är orsaken av döden då kroppen både fysisk och psykisk blir 

svagare och svagare. 
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Omvårdnad  

Personen med demenssjukdom ska kunna leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (SOU, 

2008) men sjukdomen skapa svårigheter som påverkar hur individen tillfredsställer sina 

behov, främjar sin hälsa och sitt välbefinnande. Vård och omsorg som sätts in ska planeras 

utifrån en helhetssyn på individen. Detta krävs kunskap om hans/hennes förmågor och 

bristande förmågor. Kommunikationssvårigheter är en svårighet. Då individer med 

demenssjukdom drabbas av en nedsatt förmåga att kommunicera både verbalt och icke verbalt 

påverkar det hur andra människor förstår dem och hur de förstår andra människor (Kilgore, 

2015). Sjukdomen kan göra att personen upplever svårigheter att hitta rätt ord (anomi) och får 

svårt att förstå det som andra säger samt uttala det som de själv vill säga (impressiv/expressiv 

afasi.) Det kan göra det svårt för individen att meddela sina behov till andra och att förstå och 

utföra instruktioner. Det i sin tur kan leda till otillfredsställda behov. 

Kommunikation är också ett sätt för människor att agera och interagera mellan varandra och 

miljön. Kommunikation etablerar, upprätthåller och förändrar relationer (Watson, Aizawa, 

Savundranayagam & Orange, 2012). Detta har betydelse då en förändrad relation och nedsatt 

förmåga kan hota en individs självbestämmande och integritet. 

Människor med demenssjukdom kan få beteenden som resulterar i irritabilitet, rastlöshet och 

vandringsbeteende. Det kan vara svårt för andra människor runt omkring att hantera sådan 

beteende och skapa olika omvårdnadsbehov och säkerhetsproblem. Om en person med 

demenssjukdom och minnesförlust vandrar kan han/hon gå vilse (Andrews, 2017). Utan 

tillräckliga förmågor att förklara vem man är eller var man bor kan det skapa allvarliga 

problem.  

Personer med demenssjukdom kan också uppvisa beteendemässiga och psykiska symptom 

(BPSD). BPSD kan delas upp i aggressiv provocerande form av utmanande beteende och icke 

aggressiv provocerande form av utmanande beteende (Björk, 2006). Aggressiv provocerande 

form inkludera beteende som att knuffa, spotta, nypa, bita och urinera på fel ställe. Individen 

kan uppträda våldsamt som kan göra det svårt att utföra omvårdnad. Icke aggressiv 

provocerande form av utmanande beteende., inkludera apati, upprepar ljud, upprepar frågor, 

skuggning, vandrar, och gömmer föremål. Personen kan också drabbas av apraxi, nedsatt 

förmåga att till exempel klä på sig, äta och borsta tänderna. Det leder till att personen inte 

längre kan utföra sin personliga hygien själv.  

Agnosi: svårighet att känna igen föremål och tolka synintryck kan också förekomma.. Ett 

exempel är att personen inte förstå längre vad hon/han ska göra med en gaffel och kniv. 
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Olika boendeformer för personer med demenssjukdom 

Sverige bor de flesta personer som drabbas av demenssjukdomen hemma så länge det går; 

antingen med hjälp av närstående och vänner (informell hjälp) eller/och med hjälp från 

vårdpersonal (Stöd i ordinärt boende, Ds 2003: 47 2). Allteftersom sjukdomen fortskrider blir 

det till slut för svårt för personen att bo kvar hemma. Det finns möjlighet till andra alternativ 

som anpassa till olika behov. Växelvård och korttidsboende kan vara ett alternativ, där 

personen med demenssjukdom kan bor för kortare period (Skog, 2012). Ett annat alternativ är 

gruppboende. I gruppboende kan personer bo i eget rum eller lägenhet. Gruppboende brukar 

ha 24 timmers tillgång till kompetent personal. Ytterligare ett alternativ är 

sjukhem/äldreboende. Det kan hända att närstående inte orka längre ta hand om sin anhörig 

även med andra insatser. Äldreboende finns då som möjlighet för långtidsvård. 

 

Närståendes roll  

Enligt Socialstyrelsens termbank (2010) betyder termen närstående en person som har en nära 

relation till någon. Termen anhörig betyder en person inom familjen eller bland de närmaste 

släktingar (Socialstyrelsen, 2010). I denna litteraturöversikt kommer begreppet närstående 

användas om personen som vårdar. Begreppet anhörig kommer att vara den personen som 

vårdas.  

Närstående har ofta en betydelsefull roll när en anhörig drabbas av en kronisk sjukdom 

(Benzein, Hagberg & Saveman, 2009). Sjukdomen kan pågå över många år och stöd samt 

vård som närstående ger kan vara stort och påverka närståendes hälsotillstånd. I studierna av 

Mthembu (2016) och den av Dekwaty, Malini och Fernandes (2019) beskrev närstående 

vårdarrollen som krävande, både fysisk, psykisk, socialt och finansiellt. Att vårda en kronisk 

sjuk familjemedlem kan påverka förhållandet mellan familjemedlemmar. På grund av 

sjukdomens inverkan på andra familjemedlemmar har känslor av hat mot den sjuka personen 

beskrivits (Golic et al., 2013). Brist på stöd inom familjen kan leda till stress och depression 

hos den som har huvudansvar för vården (Maschio et al., 2019). För att livet ska kunna 

fungera krävs stora förändringar för närstående och detta kan skapa motvilja att vårda 

(Årestedt, Persson & Benzein, 2014). Vidare visade det sig att brist på delaktighet och 

kommunikation mellan närstående och vårdpersonal orsakade lidande hos närstående. Studien 

av Mcllfatrick (2006) belyste en närståendes lidande då hon inte kände sig inkluderad av 

vårdteamet trots att det var hon som ”gjorde allt ”och var den personen som mest behövde 
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hjälp och råd. 

 

Sjuksköterskas ansvar 

Många individer med demenssjukdom kan i början av sjukdomen hantera en del av de 

svårigheter som uppstår men kommer förmodligen vara i behov av hjälp förr eller senare. 

Socialstyrelsen rekommenderar att människor med demenssjukdom får möjlighet till olika 

typer av stödinsatser beroende på sina individuella behov (Socialstyrelsen, 2016). Inom 

vården har sjuksköterskan en viktig roll att uppfylla då hon/han kommer i kontakt med 

individer med demenssjukdom och deras närstående. Målet med vård av individer med 

demenssjukdom är att bevara och utnyttja de resurserna som patienter har (Skog, 2012).  

Närstående som vårdar är ofta en betydelsefull resurs för anhöriga. Socialstyrelsen 

rekommenderar också att stöd riktat till närstående sätts i (Socialstyrelsen, 2016). Sådant stöd 

har som syfte att avlasta närstående fysiska och psykiska belastning. För att kunna utnyttja 

insatser krävs att närstående är medveten om att det finns insatser. Sjuksköterskan som 

kommer i kontakt med människor med demenssjukdom och deras närstående har möjlighet att 

informera om sjukdomsförloppet, behandling samt olika verksamhet som kan vara till hjälp 

för närstående (Regeringsbeslut S2018/03241/FST). Sjuksköterskan kan därmed skapa 

möjligheter att planera omvårdnad tillsammans med närstående och anhöriga och främja 

delaktighet. 

Gemensam delaktighet främjas ett helhetsperspektiv av situationen och underlättar att 

sjuksköterskan kan erbjuda det stöd som behövs till både anhörig och dess närstående. Det 

blir viktigt med god kommunikation för att bygga förtroende mellan sjuksköterska, patient 

och närstående (Ragneskog, 2011). 

 

Problemformulering 

Demenssjukdom är en växande sjukdom som har en hög samhällskostnad globalt både från ett 

individuellt perspektiv, det vill säga det mänskliga lidandet, och en allmänt monetär kostnad 

för samhället. På grund av sjukdomens påverkan på kroppen kommer sjuksköterskan möta 

individer med demenssjukdom samt deras närstående inom de flesta områden. Närstående 

tillhandahåller en betydande del av vården till personer med demenssjukdom. Det blir därför 

viktigt för sjuksköterskan att öka sin kunskap om hur sjukdomen påverkar just denna grupp. 

Ökad kunskap ger sjuksköterska teoretiska verktyg att tidig kunna identifiera symtomen och 

de problem som uppstår. Kunskap möjliggör sjuksköterskans förmåga att kunna stödja och 
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bemöta individer med demenssjukdom deras närstående. Bemötandet ska ges med respekt då 

ökad förståelse och ett professionellt förhållningssätt.  

 

Syfte/Frågeställningar 

Syftet var att belysa närståendes upplevelser av att vårda en anhörig med demenssjukdom. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Vald teoretisk utgångspunkt till denna litteraturöversikt är Calista Roys adaptionsmodel. Roys 

adaptationsmodel (RAM) redogör hur människor anpassar sig till olika livssituationer (Roy, 

2009). Roy menar att människor ständigt behöver anpassa sig till förändringar i sin miljö och 

sträva efter ett positivt resultat som upprätthåller och bevarar integritet. Människor har en 

adaptiv mekanism eller hanteringsmekanism som är både medfödda och förvärvade. Dessa 

främjar överlevnad och förmågan att utvecklas. Teorin valdes med utgångspunkt av att 

Alzheimers sjukdom inte enbart påverkar personen med sjukdomen utan också de närstående. 

Att vårda kan utsätta närstående för oväntade men även väntade förändringar. Detta kan ställa 

varierande krav på närstående. Här har sjuksköterskan en viktig roll, att kunna skapa en miljö 

där både anhöriga och närstående känner sig trygga och värdefulla. 

Roy anser att människan är en bio- psyko- social varelse som är i konstant kontakt med 

miljön som ständigt förändras. Det finns både en inre miljö (människan själv) och en yttre 

miljö (omgivning) och det är stimuli från båda miljöerna som människor reagerar utifrån för 

att sedan hitta ett sätt att anpassa sig till förändringar. På samma sätt som människan påverkas 

av miljön så påverkas miljön också av människan.  

 Hur en människa upplever stimuli från sin miljö påverkas av hans/hennes förmåga att 

behärska och därefter adaptera till situationen (adaptionsnivå). Sådana stimuli kan upplevas 

som positiva eller negativa (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Roy menar att ”adaptation” 

är en process utifrån självreflektion där en människa genom självbestämmande väljer vägen 

till att skapa integration mellan sig själv och miljön (Roy, 2009). Detta för att främja hälsa.  

Roy beskriver hälsa som ett tillstånd och en process for att vara och bli integrerad och hel. 

Dessutom anser hon att hälsa och sjukdom är oundvikliga dimensioner av en persons liv. 

 I teorin beskriver Roy ett ”system” som en grupp enheter som har förbindelser (Roy, 

2009). Det kan bestå av människor som individer liksom grupper som familjer eller samhället. 

Författaren till denna litteraturöversikt menar att i detta sammanhang kan en gruppenhet bestå 

av personen med demenssjukdom, närstående och/eller sjuksköterskan, samhället eller andra 

organisationer.  
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Roy presenterar fyra adaptivområden i sin modell (Roy, 2009). Hur människor reagerar på 

stimuli och anpassa sig beskrivs genom dessa fyra adaptivområden. Den fysiologiska delen 

innebär att individen strävar att uppfylla vissa behov, bland annat näring, aktivitet, vila och 

trygghet. Enligt Philip (2010) menar Roy att de basala behoven måste tillfredsställas för att en 

människa ska kunna uppnå fysiologisk integritet. Den fysiska delen handlar om människor 

som grupp eller kollektiv. Här gäller det att uppnå funktionell integritet inom gruppen.  

Rollfunktionen handlar om en individs förståelse av sin egen roll i förhållande till andra 

människor och hur hon/han förväntas agera i relation till sin roll såväl som till samhällets 

förväntningar på individen utifrån dessa roller. Detta kan kräva anpassning av rollen till 

situationen. Hinder kan uppkomma som stoppar en människa från att uppfylla sina roller. 

Konflikten mellan människan och hennes roller kan medföra svårigheter i det sociala 

samspelet. För självuppfattningen är en stark enhetlig förbindelse mellan psyke och andlighet 

viktig. Det gäller att integrera de två områdena så att en människa kan finna mening, balans 

och syfte i olika situationer. Ömsesidigt beroende mellan individer och grupper innebär ett 

förhållande där man ger och får tillbaka kärlek samt deltar i meningsfull kommunikation. Roy 

menar, enligt Philip (2010), att ett ömsesidigt förhållande innefattar delad kunskap, tid, 

personlig erfarenhet och engagemang. Roy menar att ett ömsesidigt förhållande är något som 

främjar positiv utveckling och möjlighet att växa som person. De två viktigaste ömsesidiga 

relationerna som är i fokus här är mellan individen och personer som är i nära förhållande 

samt mellan det beroende individen och det formella stödsystem som finns omkring 

individen.    

Roys adaptivområden kommer fördjupas och diskuteras vidare i resultatdiskussion utifrån 

denna litteraturöversikts resultat. 

 

Metod 

Litteraturgranskningen gjordes i enlighet med Fribergs (2017) design. Enligt Friberg (2017) är 

syftet med en litteraturöversikt att ge en översikt över tillgängliga kunskaper inom det 

studerade området. Målet med detta är att presentera en sammanfattning av den redan 

publicerade forskningen på ett beskrivande sätt. Detta görs med hjälp av en strukturerad 

arbetsmetod där författaren kritisk granska vetenskapliga artiklar som är relevanta till syftet 

och väljer ut dem som kommer ingår i litteraturöversikten. 
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Datainsamling 

Litteratursökning genomfördes i två olika databaser, Cinahl complete och PubMed. Cinahl 

complete innehåller vårdvetenskapliga artiklar. PubMed innehåller artiklar inom medicin men 

också artiklar inom vårdvetenskap. I både databasen PubMed och databasen Cinahl complete 

finns det en ämnesordlista. Detta gör det möjligt att få fram relevanta artiklar även när ett 

näraliggande sökord används. Det gör det lättare att hitta relevant litteratur inom det valda 

ämnesområdet (Friberg, 2017). Ämnesordlista i PubMed hittas under MeSH termer (Medical 

Subject headings) och i Cinahl complete under (Cinahl Subject headings). Sökorden var 

dementia, caregiver, family, spouses or partners och experiences or attitudes or view of 

feelings.  Ord experiences, och view of feelings söktes som fritextsökning då de inte fanns 

som ämnesord, se bilaga 1. 

Sökorden kombinerades på olika sätt i de två databaserna för att precisera sökningarna 

samt avgränsa, minska eller få flera sökträffar. Detta utfördes genom att använda boolesk 

operator som innebär att inkludera eller exkludera vissa ord på olika sätt i sökningen genom 

att lägga till AND, OR eller NOT mellan sökord (Friberg, 2017).  Alla sökning gjordes under 

”avancerad sökning” för att kunna lägga till begränsningar.  

 

Urval  

Alla artiklar som valde hade som inklusionskriterier att de skulle svara på närståendes 

upplevelse av att vårda en anhöriga med Alzheimers sjukdom. Andra inklusionskriterier var 

att artiklar var peer reviewed som innebär att de var publicerad i vetenskapliga tidskrifter 

(Friberg, 2017). Ett annat kriterium var att artiklarna hade en kvalitativ metod och var skrivna 

på engelska. Engelska är ett dominerande språk när det gäller publicerade artiklar (Friberg, 

2017). Åldern av närstående var begränsad från 65 år eller äldre. Vidare skulle artiklarna vara 

publicerade mellan 2009-2019 för att hitta aktuell forskning inom området. Alla titlar på 

artiklarna lästes för att bedöma eventuell relevans till litteraturöversikten. Av totalt 48 valde 

författaren ut 27 artiklar vars titlar relaterade till denna litteraturöversikt syfte.  

Därefter lästes abstrakten på de som ansågs vara relevanta för att vidare läsa artikeln i sin 

helhet. Detta för att säkra relevans till syfte samt kvalitet. Totalt läste författaren 12 artiklar i 

full text och detta resulterade i nio valda artiklar som svarade på denna litteraturöversikts 

syfte, se bilaga 2. 
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Dataanalys  

Dataanalysen utfördes enligt en metod som beskrivs av Friberg (2017). De utvalda artiklarna 

lästes igenom flera gånger för att förtydliga innehåll och sammanhang. Detta för att vara säker 

på att väsentliga innebörder inte skulle missas. Författaren konsulterade den nedskriven syftet 

hela tiden för att försäkra att resultat i varje artikel svarade på litteraturöversikts syfte. 

Resultat i artiklarna analyserades noga för att identifiera nyckelfynd relevanta till syftet. En 

sammanställning av artiklarnas resultat gjordes i en separat fil och därefter identifierades 

författaren likheter och skillnader mellan studiers resultat. Likheter och skillnader kodades för 

att hitta olika mönster och underlätta slutlig kategorisering och sammanställning av 

huvudteman samt subteman.  Till slut skapades två huvudteman och sex subteman 

 

Forskningsetiska överväganden 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) ska litteraturöversikten ha ett etiskt övervägande vad 

gäller både urval och presentation av resultat. Detta övervägande bör göras innan 

litteraturöversikten påbörjas. När forskarna utför vetenskapliga arbetet finns det etiska reglar 

och föreskrifter som måste följas (Codex, 2017). Det grundläggande ansvaret finns hos 

forskarna själva.  Forskarna har ansvar att se till att forskning som hen producerar är av ”god 

kvalitet och moraliskt acceptabel”. 

För att försäkra sig om att denna litteraturöversikt utgår från de etiska krav har författaren 

använt enbart artiklar som har fått godkänd från etisk kommitté (Codex, 2017). 

uppmärksamma. Redovisning av artiklarnas resultat kommer att presenteras fri från 

författarens förförståelse. Det vill säga, redovisas oavsett vilka tankar eller idéer författaren 

hade redan från början. 

 

Resultat 

Analysen resulterade i två teman: Att möta oförutsedda vardagliga utmaningar och Vägen för 

närstående att återta kontroll över sitt eget liv och finna mening. Fyra subteman redovisas till 

det första temat och två subtemat till det andra temat, se Tabell 1. 
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Tabell 1. En presentation av huvudteman och underteman. 

Tema Subtema 

Att möta oförutsedda vardagliga 

utmaningar 

Oro känslor före diagnosen 

Känslor orsakade av ständiga utmaningar och 

förändrad rollfunktion  

Känslan av att vara isolerad, ensam och i 

behov av stöd 

Sorg och förlust av anhörig och den 

ömsesidiga relationen 

Vägen för närstående att återta kontroll 

över sitt eget liv och finna mening 

 

Stöd och hjälp att hantera situationen 

 

Inre resurser, acceptens och att gå vidare 

 

 

Att möta oförutsedda vardagliga utmaningar 

Nedan presenteras de fyra subteman som identifierades under temat Att möta oförutsedda 

vardagliga utmaningar. 

 

Oro känslör före diagnosen 

Innan diagnosen upplevde närstående förändringar hos anhöriga som inte kunde förklaras bort 

av åldrandet (Czekanski, 2017; Narayan et al., 2015; Eriksson, Sandberg & Hellström, 2013; 

Harris, Adams, Zubatsky & White, 2013; Ford, Linde, Gigliotti & Kim, 2013). Upplevelser 

under denna period gav upphov till känslor av osäkerhet, oro, rädsla och ilska. Närstående 

upplevde att de inte kunde relatera till sina anhöriga längre. Studier visade att oro och rädslan 

uppkom på grund av personlighetsförändringen hos anhöriga som led till konstiga beteende. 

(Czekanski, 2017; Ford et al ., 2013). Ändå kom diagnosen som en chock. Närstående kände 

sig förtvivlade och förkrossade. De hade svårt att acceptera att det var Alzheimers sjukdom 

och förnekelse uppträdde (Czekanski, 2017; Narayan et al., 2015). Vidare uttryckte 

närstående missnöje med hur det hade gått till under diagnosen. Denna hade inneburit en lång 

process som präglats av brist på empati vilket resulterat i besvikelse och ilska hos närstående. 

Oro för sin anhöriga hade uppkommit som närstående hade försökt uttrycker för läkarna men 
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att de inte blivit lyssnade på. (Czekanski, 2017). En del närstående kände ilska gentemot 

anhöriga då de trodde att den anhöriga låtsades eller att sjukdomen var ett straff från Gud eller 

svart magi (Narayan et al., 2015).  

 

Känslor orsakde av ständiga utmaningar och förändrad rollfunktion  

Närstående ställdes inför stora utmaningar allteftersom anhörigas funktionella och kognitiva 

förmågor försämrades (Lövenmark, Meranuis & Hammar, 2018; Tatangelo, McCabe, 

Macleod & You, 2018; Tuomola, Soon, Fisher & Yap, 2016; Narayan et al., 2015; Eriksson, 

et al., 2013; Harris, et al., 2013; Ford et al., 2013). De initiala förändringarna före diagnosen 

som var oförutsägbara hade orsakat irritation och frustration, ilska och hat gentemot anhörig. 

Det var svårt och påfrestande att hantera vandringbeteende, konstant upprepade frågor och det 

kändes tungt att om och om igen hjälpa en anhörig med dubbel inkontinens (Narayan et al., 

2015). Aggressivitet och initiativlöshet beskrevs hos anhöriga vilket orsakade ilska och 

förbittring hos närstående men också dåligt samvete samt en känsla av skuld (Wang et al., 

2017; Harris et al., 2013; Ford et al., 2013). Närstående skämdes över att inte vara mer 

förstående och att de inte hanterade situationen på ett bättre sätt. De ansträngde sig för att 

dölja sina inre känslor men kände att det var tungt att inte kunna uttrycka sig (Lövenmark et 

al., 2018). 

I den mån som anhörigas tillstånd försämrades ökade vårdbehovet och de blev mer 

beroende av sina närstående (Lövenmark et al., 2018; Tatangelo et al., 2018; Czekanski, 

2017; Wang et al., 2017; Tuomola et al., 2016; Narayan et al., 2015; Harris et al., 2013). 

Närstående kände att det blev en obalans i uppdelning av uppgifter hemma då de successivt 

tog över uppgifter som de anhöriga en gång utförde. Samtidigt gick mer och mer tid åt att 

hjälpa anhöriga. Närstående beskrev situationen som att ta hand om ett barn (Lövenmark et 

al., 2018; Tatangelo et al., 2018; Wang et al., 2017; Tuomola et al., 2016) 

Sjukdomen och vårdarrollen påverkade närstående på många olika sätt och de var tvungna 

att justera sina förväntningar och ansvarsområden. De upplevde en större börda vilket hade 

inverkan på det sociala livet, familjelivet och arbetslivet (Lövenmark et al., 2018; Tatangelo 

et al., 2018; Czekanski, 2017; Wang et al., 2017; Tuomola et al., 2016; Narayan et al., 2015; 

Ford et al 2013). Närstående kände sig överväldigade och stressade. Livet som nu kretsade 

runt den anhöriga ledde till en känsla av otillräcklighet och utmattning både fysiskt och 

psykiskt (Tatangelo et al., 2018). Närstående hann inte hantera en utmaning i vårdarrollen 

innan en annan dök upp. Brist på egen tid framkom som problem men vissa närstående 
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upplevde att de inte kunde försvara behovet av detta inför familjen eller vänner (Lövenmark 

et al, 2018). De kände också press att förena familjemedlemmar och anhöriga men upplevde 

situationen som pinsam och sorglig när det misslyckades (Tuomola et al., 2016; Narayan et 

al., 2015). 

 

Känslan av att vara isolerad, ensam och i behov av stöd 

Trots den börda som vårdarrollen inneburit upplevde flera av de närstående bristerna på 

emotionellt och socialt stöd (Lövenmark et al., 2018; Tatangelo et al., 2018; Czekanski, 

2017; Tuomola et al., 2016; Narayan et al., 2015; Eriksson et al., 2013; Harris et al., 2013; 

Ford et al., 2013). De känslomässiga och sociala stöd som de närstående i nära relationer fick 

av anhöriga försvann på grund av demenssjukdomen. Vuxna barn upplevde att de saknade 

emotionellt stöd då familjemedlemmar och vänner inte förstod hur omfattande och krävande 

vårdarrollen var, både fysiskt och psykiskt (Tatangelo et al., 2018). De var utmattade och 

kände sig tvungna att jobba deltid eller även sluta jobba. Brist på ork ledde till ofrivillig 

isolering (Tatangelo et al., 2018).  

Känslan hos närstående av att vara utlämnad och ensam i sin situation visade sig i 

uttalanden om upplevelser av att vara instängd (Wang et al., 2017) samt önskningar att allt 

bara skulle ta slut och även med självmordsförsök (Czekanski, 2017; Narayan et al., 2015). 

Även när närstående träffade vänner kände de att de inte hade någonting nytt att bidra med till 

samtalet (Tatangelo et al., 2018). De drog sig därför undan och tappade därmed kontakten 

med vänner. Närstående beskrev att de kände sig sårade och bittra gentemot samhälle och 

vänner.  

Vaksamhet och oro över anhörigas säkerhet framkallade också negativa känslor (Tatangelo 

et al., 2018; Wang et al., 2017; Narayan et al., 2015) men även positiva känslor (Wang et al., 

2017). Närstående i studien uttryckte sig positivt över upplevelsen att känna sig behövd och 

omtyckt på grund av den anhöriges konstanta behov av hjälp.  

 

Sorg och förlust av anhörig och den ömsesidiga relationen  

Genomgående framkom i flertalet artiklar tydliga känslor av sorg och förlust (Lövenmark et 

al., 2018; Tatangelo et al., 2018; Czekanski, 2017; Tuomola et al., 2016; Narayan et al., 2015; 

Harris et al., 2013). Nedsatt och tilltagande kommunikationsförlust samt minnesförlust hos 

anhöriga fick närstående att känna stor sorg, förlust och en känsla av ensamhet. De funderade 

på livet före sjukdomen och sörjde över sitt förlorade förhållande och kamratskap. De sörjde 
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över att inte kunna bli gammal tillsammans med sin anhöriga, inte längre kunna diskutera 

eller fatta beslut om livet eller prata om dagens händelser tillsammans. Närstående upplevde 

sitt förhållande som att ”vara två men ändå ensam” och att inte passar in längre som gifter 

men inte heller som singlar (Harris et al., 2013). Sorg och ensamhet upplevdes som en tomhet 

och en längtan tillbaka till den ömsesidiga gamla tvåsamheten. Detta uttrycktes att livet och 

allt hade försvunnit (Lövenmark et al., 2018) och att närstående hade förlorat sin livskamrat 

(Czekanski, 2017). Resultat visar också en osäkerhet inför framtiden (Lövenmark et al., 2018; 

Tatangelo et al., 2018; Czekanski, 2017; Wang et al., 2017).  Närstående oroades över vad 

som skulle hände deras anhöriga om de inte längre kunde klara av vårdarrollen eller inte 

längre fanns. Negativa upplevelser av vårdarrollen hade fått till följd att närstående inte vill att 

deras barn skulle ta över ansvaret av att vårda den anhörige (Wang et al., 2017). För andra 

uppstod frågor om hur de skulle gå vidare om deras anhörig skulle insjukna i en till sjukdom. 

Vissa kände att det skulle bli bättre om den anhörige dog före sjukdomens degeneration så att 

den anhörige skulle slippa plågas och lida (Czekanski, 2017). För andra blev situationen 

ohållbar på grund av fysisk ansträngning i vårdarrollen, åldrandet och aggressivitet hos 

anhörig. Närstående kände att de inte längre klarade av vårdarrollen (Wang et al., 2017). Trots 

alla negativa upplevelser fanns det positiva upplevelser (Wang et al., 2017). Det konstaterades 

att bandet mellan närstående och anhörig kändes starkare då närstående fick vara med och ta 

hand om anhörig. Detta beskrevs som något positivt. 

 

Vägen för närstående att återta kontroll av sitt eget liv och finna mening 

Nedan presenteras de två subteman som identifierades under temat Vägen för närstående att 

återta kontroll över sitt liv och finna mening. 

 

Stöd och hjälp att hantera situationen 

Trots att det framkom negativa upplevelser av stöd fanns det också positiva upplevelser. 

Många hade en positiv upplevelse av stöd från omgivningen (Czekanski, 2017; Tuomola et 

al., 2016; Harris et al., 2013; Ford et al., 2013). 

 I flera studier framkom det att familjemedlemmar och vänner var en viktig källa till 

emotionellt stöd (Czekanski, 2017; Wang et al., 2017; Tuomola et al., 2016; Ford et al., 2013; 

Harris et al., 2013). Stöd och hjälp från familjemedlemmar och vänner var ett väsentligt 

bidrag till en lyckad hantering av situationen. Samtal som en form av stöd visade sig också 
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vara någonting som närstående uppskattade. Att få möjlighet att återberätta för forskarna till 

exempel hur det var att vårda uttrycktes vara läkande terapi (Czekanski, 2017). 

En annan källa som närstående utnyttjade var stödgrupper. Hos ett antal närstående var 

upplevelsen positiv (Czekanski, 2017; Wang et al., 2017; Tuomola et al., 2016; Harris et al., 

2013; Ford et al., 2013). Det visade sig att samtalen i stödgrupper fungerade som en strategi i 

försöken att klara av situationen. Detta uttrycktes av en närstående som att den hade gjort stor 

skillnad (Ford et al., 2013). Närstående berättade att stödgrupperna underlättade informations-

och kunskapsutbyte om sjukdomen. De fick tips och strategier från andra i gruppen om hur 

man kunde hantera olika problematiska beteenden. Närstående uttryckte att genom att bygga 

upp kunskap om sjukdomen och att lära sig om sjukdomens förlopp kunde de bättre anpassa 

sig till vårdarrollen. De läste material och litteratur om sjukdomen, tittade på dokumentärer 

och deltog i föreläsningar samt projekt (Czekanski, 2017; Wang et al., 2017).  Dessutom 

delade närstående med sig av egna erfarenheter och tips till andra i gruppen. Det skapade en 

känsla av tillhörighet och egenmakt (Tuomola et al., 2016; Ford et al., 2013; Harris et al., 

2013). På så sätt upplevde närstående att de aktivt tog kontroll av sin situation. De tyckte att 

de var bättre rustade, både fysiskt och psykiskt, att klara av utmaningar under vårdandet av 

anhöriga. Närstående fick erfara att vårdarrollen ledde till att de utvecklades i sin roll, växte 

som person och blev mer omtänksam mot andra (Tuomola et al., 2016). Även att vara troende 

lyftes av närstående som motivation till att fortsätta vårda sin anhörig (Wang et al., 2017; 

Tuomola et al., 2016; Harris et al., 2013). 

 

Inre resurser, acceptens och att gå vidare 

Litteraturöversiktens resultat visade acceptens som ett viktigt redskap för att kunna hantera 

sjukdomen och gå vidare (Lövenmark et al., 2018; Czekanski, 2017; Wang et al., 2017; 

Tuomola et al., 2016; Harris et al., 2017). Detta illustrerades på olika sätt. Närstående kunde i 

dessa fall acceptera de anhörigas repetitiva beteende om det inte vara farligt och var för svårt 

att ändra på (Lövenmark et al., 2018). För andra närstående var processen till acceptens en 

utmaning som var svårt att genomföra fast de förstod att det skulle underlätta hantering av 

situationen (Tuomola et al., 2016). Andra närstående accepterade att det inte fanns någon 

mening med att titta bakåt. Det gällde att acceptera situationen och gå vidare (Lövenmark et 

al., 2018; Wang et al., 2017).  

Närstående använde sina inre resurser for att komma på lösningar som främjade acceptans 

som rutiner för att klara av utmaningar som uppkom t.ex. inkontinens, vandring och måltider 

(Wang et al., 2017). De skapade dagliga rutiner som gynnade både dem själva och anhöriga 
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(Tatangelo et al., 2018; Wang et al., 2017) Ett exempel var att kombinera matlagning till sig 

själva samt till anhöriga. På så sätt kunde de uppmuntra sin anhörig att äta samtidigt som de 

själv åt (Tatangelo et al., 2018) De uppmuntrade anhörig att försätta med sin gamla 

fritidssysselsättning om än på ett förenklat sätt. Detta enligt närstående gav anhörig mening i 

livet och ökade välbefinnandet hos både anhörig och närstående (Czekanski, 2017). 

Närstående anpassade sina inre konflikter och omjusterade dem, för att sedan förnya sig 

och bli en person som kunde möta de ständigt föränderliga utmaningarna. Vissa närstående 

uttryckte att en viktig aspekt av omjustering inkluderade att acceptera sin anhörig som person 

i vilken mån hon/han befann sig vid varje steg av sjukdomen (Tuomola et al., 2016).  

Närstående upplevde också positiva känslor under sjukdomens förlopp. De uttryckte sin 

tacksamhet att deras anhörig fortfarande levde kvar då andra närstående hade miste sin 

anhöriga. Andra närstående var tacksamma för de förmågor som anhörig hade kvar. 

Närstående lärde sig att leva i nuet tillsammans med sin anhörig (Czekanski, 2017; Ford et al., 

2013).  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Litteraturöversikten fokuserade på närståendes upplevelser. Författaren har därför valt att bara 

använda kvalitativa studier som enligt Henricson och Billhult (2012) ger en djupare och 

bredare beskrivning av det upplevda fenomenet.  

Urvalet av artiklar utfördes i databaser CINAHL complete och PubMed. Att använda bara två 

databaser kan anses vara en begränsning men då CINAHL complete är den största databasen 

inom omvårdnad och PubMed den största inom medicin Det därför finns ökade chans att hitta 

relevanta artiklar (Henricson & Billhult, 2012).  

Kvalitet och trovärdighet av studien ökas genom att använda bara artiklar som är 

vetenskapligt granskade (Friberg, 2017). Det säkerställer att artiklarna kom från en 

vetenskaplig tidskrift och har uppnått vissa kvalitetsvillkor. 

I sökning av artiklar har författaren valt att inte använda funktionen ”fulltext” eftersom det 

kan begränsa resultatet och leda till att relevant information inte kommer med (Friberg, 2017). 

För att begränsa litteraturöversikten har författaren valt att söka på artiklar med närstående 

vars ålder var 60 år eller äldre. En artikel i resultatlistan har även yngre närstående men 

författaren har valt att ta med även denna eftersom de bidrar med relevanta perspektiv utan att 

försämra kvaliteten. 
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Studien skriven av Ford et al. (2013) hade tre deltagare vilket kan ses som en svaghet 

eftersom urvalet är litet och därför ger en begränsad förståelse av upplevd erfarenhet. 

Författaren har ändå bestämt att inkludera denna artikel eftersom den svarade på syftet och 

belyser närståendes upplevelser på ett intressant sätt. 

Det fanns inga geografiska begränsningar i sökningen av artiklar vilket gav ett resultat med 

stor geografisk spridning: Singapore, Taiwan, USA, Sverige och Indien. Detta ger ett globalt 

perspektiv vilket kan anses som en styrka eftersom det skapar en bredare bild av 

forskningsområdet. Samtidigt kan det ses som en svaghet därför att kulturella kontexter och 

hälso- och sjukvårdssystem kan skilja mellan länderna. Dock kan skillnaderna mellan 

närstående från olika länder ha betydelse för framtida forskning. 

En potentiell svaghet var att arbetet utfördes av en ensam författare. Det innebär att 

diskussion av artiklarna var begränsad och att tolkningen kan vara ensidig. Enligt Henricson 

och Billhult (2012) finns det risk for bias i analysen av studier. Författaren har strävat efter att 

medvetande göra och använda sin förförståelse i val av teori och analys, och försökt att vara 

öppen inför hur närståendes upplevelser visar sig i studier.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med uppsatsen var att belysa närståendes upplevelser av att vårda en anhörig med 

Alzheimers sjukdom. Litteraturöversiktsresultat visar att närstående upplevde ständiga 

förändringar i sin roll som vårdare. Det krävdes anpassning till situationen för att klara av 

rollen. Litteraturöversiktsresultat kommer att diskuteras utifrån Roys adaptationsmodell 

(RAM) (Roy, 2009). Modellen är relevant då den beskriver individens behov att anpassa sig 

till förändringar i livet för att hitta balans. Teorin beskriver också hur sjuksköterskan kan 

utvärdera om en individs anpassningsmetod är effektiv eller ineffektiv. Roy (2009) menar att 

sjuksköterskan kan använda den samlade kunskapen för att förbättra effektiviteten i 

omvårdnadsprocessen och kan därmed bidra med en mer professionell och stödjande roll. 

Litteraturöversiktsresultat visade att närstående till personer med demenssjukdom fick 

möta olika utmaningar på grund av vårdarrollen. De upplevde isolering, ensamhet, sorg, 

förlust och en förändrad roll. Närstående lyckades också gå vidare med livet genom 

kreativitet, stöd och acceptens. 

Den höga vårdnivån som personen med demenssjukdom kommer att kräva uppfylls ofta av 

familjemedlemmar och/eller andra närstående (Faronobi, 2018). Det kräver mycket energi och 

kan leda till överbelastning, utmattning samt fysisk och psykisk ohälsa. Söderlund (2004) 
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jämför detta med att drabbas av en orkan. Hon menar att upplevelsen i början kan vara 

kaotisk. Detta visas i litteraturöversiktsresultat.  

Närstående i litteraturöversikten upplevde en omtumlande period med ständiga 

förändringar före och efter att diagnosen ställdes. vilket kan förstås och diskuteras utifrån 

RAM. Ofta beskrivs det här sammanlagt som en negativ konsekvens av att vårda och kan 

kallas ”bördan av att vårda”. Den definieras av Zarit et al (2008, citerad i Adelman et al., 

2014) som vårdarens upplevelse av hur vårdarrollen påverkar hans/hennes känslomässiga, 

sociala, ekonomiska, fysiska och andliga funktion 

Förändrad roll var en del av dessa förändringar. Närstående upplevde att övergången från 

den egna identiteten till den av att vara vårdare som betungande. Roy (2009) menar att hur en 

individ reagerar på, agerar och hanterar stimuli från den yttre och inre miljön kan påverkas av 

hans/hennes anpassningsförmåga. Det innebär att anpassningsförmågan hos en individ därför 

kan påverka hur betungande vårdarrollen känns det vill säga öka eller minska börda av att 

vårda. Individuella omständigheter kan även påverka anpassningsförmågan (Faronbi & 

Okaogun, 2017; Brouese van Groenou, de Boer & Iedema, 2010; Oldenkamp, Hageboom, 

Slets, Stolk, Wittek & Smidt, 2016) Det kan inkludera kön, kroniska sjukdomar, förhållandet 

till den sjuka personen, vårdarens ålder samt både formellt och informellt stöd bland annat. En 

förändrad självbild och en förändrad känsla av integritet påverkade hur närstående i 

litteraturöversikten anpassade sig till situationen. 

Människan har olika roller i livet beroende på till exempel vem hon/han är, status och vilka 

grupper hon/han hör till. Roy (2009) anser att individen behöver veta vem hon/han är i 

relation till andra för att kunna bete sig lämpligt i ett förhållande. Detta är viktigt så att 

individen ska kunna samverka med andra människor och därmed nå gruppintegration vilket 

Roy (2009) nämner i RAM. Det är viktigt också då det stärker individens identitet och känsla 

av trygghet. Roy (2009) menar att hinder kan uppstå som gör det svårt för en individ att 

uppfylla sina roller. Som en följd av detta uppkommer konflikter mellan individen och dennes 

roller. Författaren menar att närstående upplevde konflikt mellan sitt “jag” och 

vårdaridentiteten. Vidare menar författaren att bekräftelsen av individens självbild baserad på 

andras uppfattning av vem hon/han är delvis försvinner. Detta kan leda till lidande på grund 

av att individen inte hittar balans i sig själv och att personens förmåga att hantera de svåra 

situationerna blir nedsatt.  

Betydelsen av en förändrad rollfunktion påvisas även i andra studier (Baghcheghi, 

Ashktorab & Seyedfatemi, 2019; Batchelor & Duke, 2019; Githaiga, 2017; Ahlström, 2005; 

Grant & Graven, 2019). Resultatet ringar in hur närstående i studierna kände sig 



 
 20 (35) 

 

överbelastade när de tog över uppgifter som anhörig tidigare gjorde. Resultatet visade vidare 

att närstående upplevde konflikter mellan sina olika roller som förälder, arbetskollega, 

make/maka på grund av vårdarrollen. Ahlström (2005) belyser även hur närstående upplevde 

att de förlorade sin egen identitet då de inte fick egen tid. 

Githaiga (2017) väcker i sin studie frågan om kultur och vilken roll den spelar relaterat till 

närstående, kön och hinder som kan uppstå i vården av en anhörig. Enligt studien uppstod 

konflikter då den enda vuxna vårdaren var kvinna men kulturen förbjuder kvinnor att vårda 

manliga anhöriga. Författaren menar att kvinnor i detta fall upplever en konflikt inom sig 

själva då de kämpar med viljan att hjälpa sin anhörig medan kulturen föreskriver något annat. 

Batchelor och Duke (2019) tar i sin studie upp hur kultur definierar en individs roll och hur 

detta kan leda till konflikt bland familjemedlemmar i relation till vården av anhörig. 

Litteraturöversiktsresultatet visade att brist på stöd och förståelse från familjemedlemmar, 

vänner och samhälle resulterade i känslor av ensamhet och isolering. Utifrån den fysiska 

delen av RAM handlar detta om människor som en grupp. Roy (2009) menar att gruppen kan 

bestå av olika konstellationer men målet är att hitta balans inom själva gruppen för att uppnå 

funktionell integritet. Författaren menar att närstående upplevde minskad anknytning eller 

fragmenterad integration i sina grupper på grund av brist på stöd. En underskattning av 

vårdarrollens krav från familjemedlemmar och vänner resulterade i att närstående drog sig 

undan. Som en följd av detta hamnade närstående utanför sin grupp och kände sig isolerade. 

Richardson, Cobhan, Mcdermott och Murrat (2012) menar att brist på stöd från sina sociala 

nätverk och skuldkänslor hos närstående resulterade i social isolering. 

Litteraturöversiktsresultat visade vidare att närstående upplevde en nedbrytning även av den 

egna familjegruppen. Den uppstod delvis på grund av den anhöriges försämrade eller 

förlorade kommunikationsförmåga och minnesförlust. Närstående upplevde att hon/han var 

ensam även när de var tillsammans med anhörig. Gifta par kände att de inte tillhörde 

pargrupper längre men inte heller till singelgrupper eftersom de fortfarande var gifta. 

Gruppdynamiken och integration påverkades men också närståendes uppfattning av sig själva. 

Allt det här påverkades också av förlusten av ett ömsesidigt beroende relation.  

Den del i RAM som behandlar ömsesidigt beroende tar upp förhållandet mellan individer 

och grupper och beskriver människors behov av att få och ge kärlek, respekt och bekräftelse 

genom att delta i meningsfull kommunikation (Roy, 2009). Roy (2009) hävdar att ömsesidigt 

beroendebehov tillgodoses genom sociala interaktioner på olika nivåer men samtidigt innebär 

det också att hitta balansen mellan självständighet och behovet av andra människor. 

Närstående i litteraturöversiktsresultat upplevde en nedbrytning eller omfördelning av det 
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ömsesidiga förhållande som de en gång delade med anhörig. Eftersom förhållandet till nära 

och kära är av stor betydelse var konsekvenserna av förlusten för närstående stort. Den bidrog 

till känslan av ensamhet och stor sorg hos närstående. Att relationen var ömsesidig hade också 

betydelse för hur närstående upplevde samhörighet och stöd från olika grupper då 

förhållanden förändrades. Författaren menar att den trygghet som skapas av denna ömsesidiga 

relation försvinner och istället ersätts av osäkerhet hos närstående. Detta kan göra det svårt för 

närstående att känna sig lugn, positiv och även gå vidare med livet. Usita (2001) visar i sin 

studie vikten av den ömsesidiga relationen. Studien visar hur närstående visa kärlek och 

försöker skapa trygghet genom att finnas för varandra. Roy (2009) menar att ömsesidighet är 

nödvändigt för att främja positiv utveckling och möjlighet att växa som individ. 

Det framkom i litteraturöversiktsresultat att närstående uttryckte att deras liv pausade. De 

menade att de upplevde sorg men inte kunde sörja medan deras anhörige fortfarande levde. 

Författaren anser att för närstående, handlade sorgen om det förflutna, nutiden och framtiden. 

Närstående sörjde den anhörig de en gång kände, de sörjde vid varje förlust av förmåga hos 

anhöriga och sörjde även över sina drömmar som aldrig skulle gå i uppfyllelse. Roy (2009) 

hävdar att förlust och sorg är en del av livet och att förlust förekommer i alla delar av det 

adaptiva området. Dessutom menar hon att där det finns förlust, kan det finnas sorg. Däremot 

om individen inte lyckas hantera förlusten och sorgen kan detta leda till maktlöshet och 

passivitet hos den personen. Författaren menar att närstående upplevde upprepad sorg eller 

”kronisk sorg”. Med ”kronisk sorg” menar Olshansky (1962, citerad i Ahlström 2007) att på 

grund av förlusterna som uppstår periodvis skapas en situation där det finns skillnader mellan 

den närståendes nuvarande verklighet och den önskade verkligheten. 

Litteraturöversiktsresultat visade att närstående på grund av upprepade förluster kontinuerligt 

tvingades utvärdera sin nuvarande status. Detta resulterade i upprepad sorg och en längtan 

efter deras gamla liv. Liknande upplevelser framhålls i studierna av Richardson et al. (2012) 

och av Batchelor och Duke (2019). Resultaten av dessa studier visar att närstående upplevde 

ständiga påminnelser om det förlorade framtidshoppet. Roos (2002, citerad i Bowman 2007) 

hävdar att på grund av denna typ av sorg blir det svårt för individer att uppnå permanent 

anpassning och/eller permanent upplösning av situationen. Detta antyds i 

litteraturöversiktsresultat genom att närstående säger att livet var ställt på paus. Däremot 

menar Roy (2009) att sorg kan lindra och trösta individen och ytterligare leda till högre 

personlig integritet och transformation. Detta belyses i litteraturöversiktsresultat.  

Litteraturöversiktsresultat. belyser hur närstående tog sig igenom sin sorg och fann sätt att 

återfå kontroll över livet. Detta kan förstås och diskuteras utifrån den fysiologiska delen i 
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RAM som innefattar grundläggande behov av aktivitet och vila. Roy (2009) anser att vila och 

aktivitet är väsentligt för att främja fysisk och psykologisk återhämtning. Resultat visar att 

närstående använde sina inre resurser såsom kreativitet för att anpassa olika aktiviteter och 

skapa gynnsamma dagliga rutiner. På detta sätt lyckades de tillgodose egna hälsobehov och 

även den anhöriges. Detta främjade i sin tur god psykisk hälsa hos närstående. De kände sig 

stolta, fick ökad egen tid och ökade också sin känsla av välbefinnande. Sammantaget främjar 

detta den fysiska och psykiska återhämtning som finns beskrivet i RAM. 

Litteraturöversiktsresultat beskriver också hur närstående utifrån sina egna styrkor 

anpassade sig och hanterade vårdarrollens utmaningar och kompletterade detta med stöd från 

andra källor. De skaffade kunskap om sjukdomen och var involverade i både projekt och 

stödgrupper. Detta kan förstås utifrån det grundläggande behovet av ömsesidiga relationer 

som tidigare beskrivits. De ömsesidiga relationer som etablerades i stödgrupperna skapade 

möjligheter som hjälpte närstående att återfå kontrollen över situationen vilket resulterade i en 

positiv hanteringseffekt. Närstående deltog också i meningsfull kommunikation och kunde 

därmed få och ge tillbaka genom att utbyta kunskap och erfarenheter med andra människor 

som var i liknande situationer. Närstående uttryckte också att de hade utvecklats som person 

på grund av vårdarrollen. Detta belyses även i studien av Batchelor och Duke (2019). Vidare 

visade det sig även i denna studie att närstående fick involvera informella och formella 

grupper för att kunna hantera situationen. Denna relation mellan socialt stöd och anpassning 

stöds även av Richardson et al. (2012). 

Roy (2009) hävdar att ömsesidiga relationer främjar självutveckling och hjälper en 

människa att gå vidare i livet. Enligt litteraturöversiktsresultat kunde närstående så 

småningom acceptera livet som det var, och acceptera det som deras nya ”normala” liv. De 

justerade om sina förväntningar för att kunna möta de föränderliga utmaningarna och lärde sig 

acceptera anhörig som den person hon/han var och var även tacksamma att de hade kvar sin 

anhörig. Acceptans underlättade anpassning och hantering av situationen och närstående 

kunde således behärska situationen. Roos (2002, citerad i Bowman 2007) och Roy (2009) 

menar att livet fortsätter för närstående trots sorgen. 

Närstående genomlevde mycket som beskrevs som negativa upplevelser. Författaren 

uppmärksammade också att de flesta artiklar som lästes under litteraturöversiktens 

genomgång till största delen handlade om negativa aspekter av att vårda en anhörig med 

demenssjukdom men att positiva aspekter också förekom.  

Baserat på RAM kan vi i litteraturöversiktsresultat anta att människor behöver anpassa sig 

till förändringar för att effektivt kunna hantera tillvaron. Människor påverkas både av miljön 
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och påverkar själva miljön. Detta visas i litteraturöversiktsresultat då närstående för att 

upprätthålla balans och integritet trots sorgen anpassade sig till situationen genom att 

acceptera anhörig som han eller hon var Närstående anpassade sig ytterligare genom att inse 

att de själva aktivt måste åstadkomma positiva förändringar. Genom att komma på positiva 

och effektiva metoder att hantera tillvaron och dela med sig av detta till andra i liknande 

situationer påverkade närstående också sin miljö. 

 

Kliniska implikationer   

Sjuksköterskor inom hälso-och sjukvården kommer att möta närstående till patienter med 

demenssjukdom. Socialstyrelsen rekommenderar att närstående till människor med 

demenssjukdom får möjlighet till olika typer av stödinsatser beroende på sina individuella 

behov (Socialstyrelsen 2016). Sådant stöd har som syfte att minska den fysiska och psykiska 

belastningen. Sjuksköterskor behöver därför kunskap om närståendes upplevelser av att vårda 

en anhörig med demenssjukdom och deras sätt att anpassa sig till och hantera vardagen. Detta 

kräver en förståelse av vilka beteendemönster hos närstående som främjar god hälsa hos dem. 

Sjuksköterskan skulle kunna identifiera styrkorna i anpassningsprocessen och krav som 

närstående ställs inför. Vid bedömning av beteenden skulle sjuksköterska kunna stödja 

närståendes positiva beteende så att dessa återspeglas i varje adaptivt läge i RAM. 

Sjuksköterskan har också möjlighet att informera närstående om diagnostisk teknik, 

sjukdomsförlopp, behandling samt olika verksamheter. Tidigare insats kan leda till bättre 

förståelse och upplevelse av sjukdomen och vårdarrollen samt underlätta deltagande från 

närstående. 

  

Förslag till fortsatt forskning  

Kvalitativ forskning om Alzheimers sjukdom har ökat under åren men 

Litteraturöversiktsresultat visar att det fortfarande finns ett behov av ytterligare forskning om 

närståendes upplevelser. Det framkom att det förekom brist på empati och förståelse gällande 

närståendes upplevelse av tiden före diagnosen samt processen till diagnosprocessen. Detta 

kan tyda på att det finns ett behov av att undersöka vårdpersonalens attityder och kunskap om 

Alzheimers sjukdom. 

  

Slutsats 
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Alzheimers sjukdom påverkar inte bara den drabbade utan också den närmaste familjen. 

Sjukdomen påverkar deras vardag och deras framtid. För de närstående som vårdar kan det 

vara en omtumlande tid från att den anhörige får diagnosen fram till hans/hennes död. 

Vårdarrollen är tung och närstående är utsatta för påfrestningar på grund av ständiga 

förändringar. Ökad kunskap om sjukdomen och hur den påverkar de drabbade kan leda till 

ökat stöd från olika håll i omgivningen. Det i sin tur kan minska närståendes börda och skapa 

möjlighet för positiv utveckling hos närstående. Resultat visade att närstående uppskattade det 

stöd de fick av familj, vänner samt stödgrupper men att inte alla delade denna upplevelse. 

Brist på stöd ledde till bitterhet, isolering och en önskan att allt skulle få ett slut. Många av 

närstående upplevde att vårdarrollen begränsade deras frihet. För vissa kändes det som om de 

var instängda i rollen. Stöd i olika former kan främja välbefinnande och hälsa hos närstående 

genom att stärka närståendes identitet och skapa ”egen tid” som för vissa kan innebära att 

kunna fortsätta jobba eller träffa familj och vänner. 
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