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Till eftertanke 

Om jag vill föra en människa till ett bestämt mål, 

måste jag först finna honom där han är. Och börja just där. 

Den som inte kan det lurar sig själv, när han tror att han kan hjälpa andra. 

 

För att hjälpa andra måste jag visserligen förstå mer än vad han gör, 

men först och främst förstå det han förstår. 

Om jag inte kan det, så hjälper det inte att jag kan och vet mer. 

 

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så 

beror det på att jag är fåfäng och högmodig 

och egentligen vill bli beundrad av den andre istället för att hjälpa honom. 

 

All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa, 

och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa 

inte är att härska utan att vilja tjäna. 

Kan jag inte detta, kan jag heller inte hjälpa någon. 

Søren Kierkegaard (Böttiger & Nordenström, 1999) 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

 
SammanfattningSammanfattningSammanfattningSammanfattning    

Bakgrund:  Eftersom risken för att drabbas av demenssjukdom ökar med stigande ålder och 

antalet äldre i Sverige ökar kan man även förvänta sig att antalet anhörigvårdare ökar. 

Sjukdomen framtvingar rollförändringar som ger stora påfrestningar på familjen. 

Anhörigvårdaren är ett stort och viktigt stöd inte bara för den demenssjuke utan också för 

samhället. De utför ett betydande arbete som kommunen annars hade behövt utföra.  

 

Syfte: Syftet är att beskriva anhörigas upplevelser av att vårda en person med 

demenssjukdom. 

 

Metod: Studien är en litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar med både kvalitativ 

och kvantitativ metod. Elva artiklar har analyserats enligt Fribergs analysmodell. Analysen 

resulterade i fyra huvudkategorier: En annorlunda arbetsfördelning i hemmet, Ett ansvar som 

sträcker sig över dygnets alla timmar, En sorg att förlora en anhörig samt Anhörigvårdarens 

sätt att finna tid till återhämtning.   

 

Resultat: Resultatet visar att anhörigvårdare genomgått en rollförändring från att vara en 

jämlik partner till att få ge upp det mesta av det egna livet och istället vara en 

omhändertagande vårdare. Att vårda en partner är ett ansvar som sträcker sig över dygnets 

alla 24 timmar. Anhörigvårdarna upplevde sorg, förluster och känslor av otillräcklighet, men 

mitt i lidandet fanns också känslor av glädje och närhet. 

 

Diskussion: Flertalet anhörigvårdare menar att de saknade adekvat information från 

sjukvården om demenssjukdom, symtom och sjukdomsförloppet, både skriftligt och muntligt. 

Eftersom många äldre tolkar förändringarna som ett tecken på normalt åldrande eller som 

något övergående som kan kopplas till tidigare livserfarenheter finns ett stort behov av 

kunskap om demenssjukdomar hos äldre. 

 

Nyckelord: Demens, Familj, Anhörigvårdare, Upplevelser 

Keywords: Dementia, Family, Caregiver, Experience 
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1 Inledning 

Som blivande sjuksköterskor inom geriatrisk vård vill vi med hjälp av denna litteraturstudie 

öka kunskapen om anhörigas upplevelser av demenssjukdom. Vi har personliga upplevelser 

av att möta anhöriga till personer med demenssjukdom och vår erfarenhet är att många 

anhöriga utsätts för stora påfrestningar både omvårdnads- och känslomässigt. Anhöriga är en 

ovärderlig resurs inte bara för personen som lider av demenssjukdomen utan även för 

samhället i stort. Att som sjuksköterska ha kunskap om hur det upplevs att vårda en person 

med demenssjukdom kan bidra att sjuksköterskan lättare kan identifiera och på bästa sätt 

bemöta anhöriga i behov av hjälp och stöd.  

 Vi har valt att belysa Kierkegaards dikt ”Till eftertanke” (Böttiger & Nordenström, 1999) 

som en introduktion till vår litteraturstudie då vi anser den beskriva de egenskaper en god 

sjuksköterska bör ha. För att kunna hjälpa en annan människa måste man finna honom där han 

är, förstå det han förstår och all äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag ska 

hjälpa. Dessa rader sammanfattar det vi personligen strävar efter i vår kommande profession.  

 

2 Bakgrund 

Enligt Socialstyrelsen (2010) finns det i Sverige cirka 148 000 personer med demenssjukdom 

och risken att drabbas av demens ökar med stigande ålder. Ungefär hälften av alla som är 90 

år eller äldre har en demenssjukdom. Det är ovanligt att personer under 65 år drabbas av en 

demenssjukdom, men antalet yngre personer uppskattas till cirka 8000-9000 i Sverige där 

medparten är mellan 60-65 års ålder. Cirka 24 000 personer nyinsjuknar i en demenssjukdom 

och det är ungefär lika många med demenssjukdom som dör varje år. Socialstyrelsen (2010) 

skriver att det inte går att bota en demenssjukdom, utan de åtgärder hälso- och sjukvården och 

socialtjänsten inriktar sig på är att lindra symtom och på olika sätt kompensera de 

funktionsnedsättningar som personer med demenssjukdom drabbas av. Syftet är att underlätta 

vardagen och att ge en så god livskvalitet som möjligt under sjukdomens olika stadier. Stödet 

till anhöriga är en viktig del i detta. Det finns cirka 8000-10 000 anhörigvårdare i landet och 

de anhörigas informella insatser utgör ett viktigt komplement till samhällets vård- och 

omsorgsinsatser. De utför ett betydande arbete som kommunerna annars hade behövt utföra 

(Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2006). Enligt Socialstyrelsen (2004) 

definieras anhörig som; en person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna. 

Anhörigvårdare definieras som en person som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, 

äldre eller har funktionsnedsättning. 
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2.1 Demenssjukdom 

Att ha en demenssjukdom innebär en allsidig sjuklig störning av intellektuella funktioner med 

försämring av minnet, det logiska tänkandet och personlighetsförändringar samt efter hand 

emotionella störningar utan sänkning av medvetandegraden. Minnesstörningar drabbar i första 

hand minnen som är knutna till personliga och individuella händelser för personen det så 

kallade episodiska minnet. Kunskapsminnet bevaras ofta längre vilket kan yttra sig i att 

personen fortfarande kommer ihåg faktakunskaper (Larsson & Rundgren, 2010).  

 Agnosi, oförmåga att med sinnena känna igen bilder och föremål kan yttra sig i att 

personen inte längre känner igen till exempel en gaffel och börjar därför äta med händerna. 

Även visuell agnosi är vanligt vilket innebär att förmågan att känna igen ansikten minskar 

eller upphör helt. Detta är naturligtvis mycket plågsamt för anhöriga. Apraxi, innebär en 

bristande förmåga att utföra tidigare praktiska handlingar trots bibehållna kroppsfunktioner. 

Det kan till exempel yttra sig i att personen inte längre vet hur man går på toaletten, klär eller 

tvättar sig. Afasi, ter sig ofta först uttryck i svårigheter att förstå vad andra säger för att så 

småningom även minska förmågan i att göra sig själv förstådd (Larsson & Rundgren, 2010).  

 

Personer med demenssjukdom har ofta svårt att orientera sig och uppfatta omgivningen på rätt 

sätt vilket kan utsätta både dem själva och andra för fara eller problem. Desorientering medför 

stora obehag i form av ångest och oro. Sjukdomen är progredierande och ger svåra psykiska 

och sociala funktionsnedsättningar innan den leder till döden. Demenssjukdom har oftast ett 

smygande förlopp varför det ofta dröjer ett eller ett par år innan den drabbade söker 

läkarhjälp. Symtomen har samband med både den drabbades ålder vid insjuknande och 

sjukdomens utbredning i hjärnan. Sjukdomsförloppet är individuellt men ofta långdraget med 

variationer upp till 10-15 år (Larsson & Rundgren, 2010). 

 Då den farmakologiska behandlingen endast ger måttlig förbättring och kortvarig effekt 

finns en tveksamhet till farmakologisk behandling idag. Den enda och bästa behandlingen 

som finns idag är god professionell omvårdnad baserad på specifika omvårdnadskunskaper 

kring bemötande av de beteendestörningar som hör demenssjukdomen till (Larsson & 

Rundgren, 2010). 

 

2.2 Anhörigvårdare 

Det finns en tendens hos äldre individer att tolka förändringarna som ett tecken på normalt 

åldrande. Det kan innebära att anhöriga successivt tar över funktioner som den sjuke har svårt 
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för. Eftersom detta ofta sker bitvis under relativt lång tid märks inte denna rollförändring 

särskilt mycket till en början (Marcusson, Blennow, Skoog & Wallin, 2003). 

 Enligt Socialstyrelsen (2010) påverkar demenssjukdom de anhöriga och andra närstående, 

maktförhållande och invanda mönster förändras. Det innebär att anhöriga drabbas av 

utmattning och fysisk och psykisk ohälsa eftersom de egna behoven försummas. Anhöriga 

upplever ofta både psykisk och fysisk påfrestning av att vara vårdare. Den mest 

förekommande konsekvensen är att drabbas av depression (Papastavrou, Kalokerinou, 

Papacostas, Tsangari & Sourtzi, 2007; Aggarwal, Vass, Minardi, Ward, Garfield & Cybyk, 

2003). 

 

Allt eftersom sjukdomen förvärras blir mycket i vardagen annorlunda. Sjukdomen 

framtvingar rollförändringar som ger stora påfrestningar på familjen. Från att ha levt i ett 

ömsesidigt förhållande som makar förändras nu den balansen mellan parterna. Den anhörige 

får överta ansvaret både för det praktiska i hemmet samt ett vårdansvar för den sjuke. Med 

sorg ser den anhöriga en älskad människa förändras. Att se sin mamma, pappa eller 

livskamrat tappa den ena förmågan efter den andra är en sorg som ständigt hålls vid liv, en 

sorg utan slut. Man sörjer någon som fortfarande lever men ändå inte finns kvar. Sorg som 

upplevs i samband med dödsfall brukar omgivningen ha lättare att förstå och kan ge tröst. 

Däremot är det betydligt svårare för omgivningen att förstå de känslor av förlust och sorg som 

en anhörig till någon med demenssjukdom upplever. Om vård- och omsorgspersonal är 

medvetna om detta kan dem ge stöd, omtanke och tröst. Mot sorgen finns inget bot men att 

dela sin sorg med andra som befinner sig i liknande livssituationer kan ge en viss lättnad 

(Ekman et al. 2007).  

 

Många anhöriga till demenssjuka känner sig ensamma, deprimerade och socialt isolerade 

(Aggarwal et al. 2003). Beeson, Horton-Deutsch, Farran och Neundorfer (2000) visar i sin 

studie att en orsak till att de lider av depression är ensamhet. Varje människa har ett behov av 

att ha andra människor runt omkring sig för att kunna dela värderingar, känslor och beslut 

med. Den demenssjuka drar sig tillbaka i sin sjukdom, vilket gör att anhörigvårdaren upplever 

ensamhet.  

 Många anhörigvårdare anser att det bästa för den demenssjuke är att bo kvar i det egna 

hemmet så länge som möjligt. Det egna hemmet är en trygg och säker plats som kan ge den 

demenssjuke möjlighet att bibehålla sin självständighet och värdighet längre. Vidare menar 

anhörigvårdarna att de kan ge den demenssjuke den bästa vården eftersom de har kunskaper 
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om det liv den sjuke tidigare levt. Anhörigvårdaren kan med sin kunskap och erfarenhet förstå 

den demenssjuke trots att kommunikationsförmågan gradvis försämras (Ericsson, Hellström, 

Lundh & Nolan, 2001). 

 

Många anhöriga lider av svåra skuldkänslor. Skuldkänslor över att känna sig otillräcklig, att 

inte orka leva med den sjuke längre, att man inte förstod och upptäckte sjukdomen tidigare, 

att man inte orkar hälsa på oftare och så vidare. Känslor av otillräcklighet är särskilt vanligt 

hos döttrar till en förälder med demenssjukdom. De har ofta både arbete och egen familj att ta 

hand om och att räcka till blir då en omöjlighet (Ekman et al. 2007).  

 För många anhöriga blir det lättare med åren. De anhöriga har känslomässigt hunnit 

anpassa sig och påfrestningarna minskar. De har accepterat att livet aldrig mer kan bli som 

förr och hittat vägar att leva vidare. Efter några år har den anhöriga ofta vant sig vid de nya 

rollerna, bearbetat sina känslor och accepterat det nya sättet att umgås med den sjuke. Den 

sjuke blir mindre medveten om sin sjukdom och begränsningarna den ger vilket märks genom 

att personen är gladare och verkar må bättre inombords. Att det blir lättare med tiden kan 

också ha sin förklaring i att det finns mer hjälp och stöd för anhöriga att tillgå senare i 

sjukdomen. Både från samhället och från det sociala nätverket (Ekman et al. 2007). 

  

2.3 Anhörigstöd 

Kommunerna ska erbjuda stöd till den som vårdar eller stödjer en närstående som är 

långvarigt sjuk, äldre eller funktionshindrad. Den 1 juli 2009 infördes denna bestämmelse i 

Socialtjänstlagen (2001:453).  

 Socialstyrelsen rekommenderar att hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör erbjuda 

anhöriga en möjlighet till att få delta i utbildningsprogram och psykosociala stödprogram, 

kombinationsprogram och avlösning (Socialstyrelsen, 2010).  

 Socialstyrelsen (2009) visar att endast sex kommuner av tio och fyra stadsdelar av tio har 

anhörigstöd som riktar sig särskilt till anhöriga till personer med demenssjukdom utöver det 

anhörigstöd kommunen generellt har.  

 

Enligt Socialstyrelsen (2010) sker ofta utbildningsprogram i grupp och består av information 

och utbildning i demenssjukdom, dess symtom, orsaker och prognos. Programmet kan även 

innehålla utbildning i att bemöta beteendeproblem hos personer med demenssjukdom. 

Information om möjliga behandlings- och stödinsatser från samhället ingår också i 
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programmet. Psykosociala stödprogram kan ges individuellt, i par, familj eller ledarledda 

gruppsammankomster där de tillsammans delar med sig av sin situation och känslor som 

anhörigvårdare. Psykosocialt stöd samt utbildningsprogram kan minska depression och stress 

hos anhöriga samt öka deras förmåga att hantera beteendemässiga problem. Ett 

kombinationsprogram består av flera olika typer av åtgärder, som till exempel avlösning i 

form av dagverksamhet, utbildnings- och träningsprogram samt hemtjänst. 

Kombinationsprogrammet har visat sig kunna öka livskvaliteten och förebygga ohälsa hos 

anhöriga till personer med demenssjukdom. Om stödet erbjuds tidigt i sjukdomsförloppet, 

sker över en längre tid, är flexibelt, situationsanpassat och är individualiserat i samråd med 

anhöriga förstärks de positiva effekterna av stödet. Avlösning är en form av stöd som kan ske 

genom att den demenssjuke tillfälligtvis vistas på ett särskilt boende eller en dagverksamhet. 

Avlösning kan även ske i det egna hemmet då personen med demenssjukdomen stannar 

hemma och den anhörige “ersätts” av personal vilket gör det möjligt för den anhörige att 

lämna hemmet för några timmar (Socialstyrelsen, 2010).  

 

Många anhöriga upplever att de får bra stöd av den närmaste familjen men att de saknar 

kunskap om demenssjukdomen. Det finns även en stor osäkerhet om hur de ska hantera den 

nya situationen. Anhöriga upplever att det saknas information och stöd från den formella 

vården. Det vanligaste problemet är att anhöriga inte vet hur de ska gå till väga för att söka 

hjälp och stöd. Husläkaren som ofta är första kontakten med den formella sjukvården hade 

många gånger begränsad kunskap om demenssjukdom och vilken typ av stöd och hjälp det 

finns för anhöriga. Anhöriga anser att det finns ett stort behov av mer och lättillgänglig 

information (Aggarwal et al. 2003). 

 Det ligger i sjuksköterskans uppgift att ansvara för undervisning och information 

(Socialstyrelsen, 2005). Målet med undervisningen och informationen är att förbereda, 

underlätta och skapa trygghet för både anhörig och patient för att klara av den uppkomna 

situationen och framtiden på bästa sätt. I mötet med anhöriga bör sjuksköterskan fokusera på 

att identifiera anhörigas behov av att veta och förstå. Det är av yttersta vikt att sjuksköterskan 

kan urskilja de behov som är specifika för just denna anhöriga (Bergh, 2003). 

 

3 Problemformulering 

Litteraturgenomgången visar att anhörigvårdare till personer som lider av en demenssjukdom 

ofta utsätts för både fysiska och psykiska påfrestningar. Många känner sig ensamma, isolerade 
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och deprimerade. Eftersom risken att drabbas av demenssjukdom ökar markant med stigande 

ålder och antalet äldre i samhället bli fler kan man även förvänta sig att antalet anhörigvårdare 

ökar. Anhörigvårdare är ett stort och viktigt stöd inte bara för den demenssjuke utan också för 

samhället. De utför ett betydande arbete som kommunen annars hade behövt utföra. Att öka 

kunskapen om upplevelser av att vara anhörigvårdare till en person med demenssjukdom ger 

sjuksköterskan goda förutsättningar att ge god och individanpassad vård samt stöd. 

   

4 Syfte 

Syftet är att beskriva anhörigas upplevelser av att vårda en person med demenssjukdom. 

 

5 Teoretisk referensram 

I litteraturstudien valdes en teori som fokuserar på relationen mellan patient och 

sjuksköterska. Joyce Travelbee hävdar i sin teori för att förstå vad omvårdnad är och bör vara, 

måste man förstå vad som sker mellan sjuksköterska och patient, hur samspelet kan upplevas 

och vilka konsekvenser detta kan ha för patienten och dennes tillstånd. Teorins viktigaste 

begrepp är människan som individ, lidande, mening, mänskliga relationer samt 

kommunikation (Travelbee, 1971).  

 Travelbee menar att varje människa är en unik, oersättlig individ – en varelse som bara 

existerar en enda gång i denna värld. Lik men samtidigt olik varje annan person som någon 

gång levt eller kommer att leva. Visserligen får alla människor ta del av erfarenheter såsom 

sjukdom, lidande, förluster och så vidare men upplevelsen av erfarenheten är alltid individens 

egen. Travelbee förkastar begreppen sjuksköterska och patient då hon anser dem bidra till en 

generaliserande människosyn och att de suddar ut individuella särdrag och istället framhäver 

de drag som är gemensamma. Vidare menar Travelbee att det är viktigare för sjuksköterskan 

att förhålla sig till den individuella upplevelsen av sjukdom och lidande, än till sin egen eller 

annan vårdpersonals objektiva bedömning eller diagnos. 

 Enligt teorin är det viktigt för individen att finna mening i sina erfarenheter. Upplevelse av 

mening ger svar på frågorna ”varför hände detta mig?” Och ”hur ska jag komma igenom 

detta?”. Behovet av att finna svar på dessa frågor blir extra framträdande vid erfarenheter av 

sjukdom och lidande (Travelbee, 1971). Det viktigaste syftet med omvårdnad är enligt 

Travelbee att hjälpa människor att finna mening i sina olika livserfarenheter. Genom att 

etablera en mellanmänsklig relation kan omvårdnaden uppnå sitt syfte. 
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6 Metod  

Examensarbetet är en litteraturstudie där kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar 

använts som underlag. En litteraturstudie innebär att göra en översikt över kunskapsläget 

inom det område som valts (Friberg, 2006a). I vetenskapliga artiklar finns den senaste 

forskningen kring ett ämne eller ett problem publicerat och de redovisar ny kunskap 

(Segesten, 2006a). 

 
6.1 Datainsamling 

De vetenskapliga artiklar som använts som underlag till denna studie har inhämtats från 

databasen CINAHL Plus with full text (se bilaga 2). I databasen har sökord använts i 

kombinationerna; Alzheimer’s disease + partner, Alzheimer’s disease + Coping strategies, 

Alzheimer’s disease + coping + caregivers, Alzheimer’s disease + family. Sekundärsökningar 

har även gjorts, det innebär att man väljer ut intressanta uppgifter ur de träffar man får fram. 

Till exempel genom att studera referenslistor och på så sätt finna nya idéer och få fram mer 

litteratur (Östlundh, 2006). Sju vetenskapliga artiklar har sökts fram med hjälp av 

sekundärsökning, där artiklar har hittats i andra vetenskapliga artiklar eller c-uppsatsers 

referenslistor.  

 
6.2 Urval 

För att säkerställa kvaliteten på de vetenskapliga artiklarna har peer reviewed valts i 

sökningarna. Avgränsningar har gjorts genom val av full text. Nordiska artiklar har valts i 

första hand då resultatet ska vara överförbart till svenska förhållanden. Den första översiktliga 

sökningen resulterade i sammanlagt 32 vetenskapliga artiklar. Efter noggrann genomgång av 

de 32 artiklarna, var elva stycken av relevans till studiens syfte. 

 

6.3 Analys 

Analysen har följt Fribergs (2006b) analysmodell. Detta innebär att analysen inleds med att de 

valda studierna lästes igenom ett flertal gånger av båda författarna med fokus på resultatet. 

Detta för att få en känsla av vad de handlade om. Med gul och rosa överstrykningspenna har 

resultat som svarar på syftet strukits över. Då målet var att litteraturstudiens resultat skulle 

presenteras så textnära som möjligt valdes relevanta citat ut. En sammanställning över 

samtliga studiers resultat gjordes i form av en matris (se bilaga 1). Detta för att få en översikt 

över materialet för att lättare kunna urskilja vad som skulle analyseras. För att få en så 
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textnära och tydlig presentation som möjligt har meningsbärande enheter, subkategorier och 

huvudkategorier formulerats fram efter noga analys av artiklarnas resultat. Vårt resultat skrevs 

ned i kortare stycken som sedan klipptes och sorterades i högar för att kunna se vilket stycke 

som hörde till rätt subkategori respektive huvudkategori. Detta gjorde att likheter och 

skillnader mellan studiernas resultat identifierades. Vi har valt att använda oss av citat för att 

belysa känslorna i de olika kategorierna som vi har arbetat fram. Dahlborg Lyckhage (2006) 

skriver att citat ska illustrera kategorier och fånga dess innehåll på ett grundligt sätt. 

Resultatet har lästs igenom av båda författarna samt av personer som inte är insatta på 

området flertalet gånger för att säkerställa presentationens tydlighet. 

 

7 Forskningsetiska överväganden 

Utifrån riktlinjerna för utförande av examensarbetet har vi korrekt återgivit citat, ej hittat på, 

förfalskat eller undanhållit data. Översättningar från engelska till svenska har skett med hjälp 

av google översätt, nationalencyklopedin samt Nordstedts lexikon. Samtliga översättningar 

har granskats av båda författarna för att säkerställa korrekt återangivelse av resultatet i de 

vetenskapliga artiklarna. Citat återanges i dess ursprungliga form på engelska för att minska 

risken för misstolkningar. 

 

8 Resultat 

Resultatet presenteras utifrån följande kategorier (tabell 1). Kategorierna beskriver 

anhörigvårdarnas upplevelser av att vårda en person som lider av en demenssjukdom. 

 

Tabell 1 Analysprocessen 

Meningsbärande enheter Subkategorier Huvudkategorier 
Anhörigvårdare tar gradvis över uppgifter 
som den demenssjuke tidigare utfört 

 En annorlunda 
arbetsfördelning i hemmet 

Ansvaret att vårda den demenssjuke upplevs 
som en ständig oro men även stunder av 
glädje och närhet 

– Att leva med ständig 
oro 
– Att finna mening i 
den nya 
livssituationen 

Ett ansvar som sträcker sig 
över dygnets alla timmar 

Att inte bli igenkänd upplevdes som mycket 
påfrestande och bidrar till känslor av förlust 
och sorg 

 En sorg att förlora en 
anhörig  

Att få stöd från släktingar och vänner ansågs 
värdefullt 

 Anhörigvårdarens sätt att 
finna tid för återhämtning 
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8.1 En annorlunda arbetsfördelning i hemmet 

Eftersom sjukdomen har ett smygande förlopp tar anhöriga gradvis över uppgifter utan att 

först reflektera över detta. Perry (2002) visar i sin studie av kvinnor vars män drabbats av 

demenssjukdom tog på sig fler och fler uppgifter för att kompensera för det som inte blivit 

gjort. Detta ledde ofta till stor irritation då fruarna till en början regerade med misstro när till 

exempel räkningar släpade efter i flera månader. Det tog tid för dem att inse att någonting var 

fel. En kvinna sa: “You know, it [dementia] never occurred to me. I just kept doing 

things.”(s.311). En annan kvinna berättar: “I didn’t realize, I was doing everything.... I never 

realized I was doing all of this stuff.” (s.311). Det handlade inte om att mannen lämnade över 

uppgifter som han inte orkade med till sin fru utan att frun tog över de uppgifter som han inte 

längre klarade av (Perry, 2002). En kvinna berättar: 

 

I keep saying, well, when he is no longer in the place that he’s still insisting on doing things he can’t do, it 
will be easier. But it’s a constant stress point for us because I’ve learned to do the books, and... the taxes, and 
I’ve learned to do all the things that I never did. I was never even responsible for balancing the checkbook, 
and I realize what a terrible mistake that was. But I’m not too old to learn, and I have learned to do those 
things. But he cannot give them up... (Perry, 2002, s.311). 
 
 

Jansson, Nordberg och Grafström (2001), Perry (2002) och Persson och Zingmark (2006) 

visar att anhörigvårdare genomgått en rollförändring från att vara en jämlik partner till att få 

ge upp det mesta av det egna livet och istället vara en omhändertagande vårdare. Sköta om 

hemmet, fatta beslut och planera vardagen är ansvar som tidigare delats av paren. 

Anhörigvårdaren får nu inte bara ta hela ansvaret för hemmet och allt runt omkring utan också 

finnas där som stöd och hjälpa sin partner i nästan alla aktiviteter som hör till det dagliga 

livet. Det kunde innebära allt från att påminna sin man att raka sig till att själv raka honom till 

att påminna honom om att gå på toaletten eller hjälpa honom att byta inkontinensskydd.  

 

Allt eftersom demenssjukdomen fortskrider ökar också anhörigvårdarens ansvar för den 

demenssjukes behov. Gradvis sker en förändring i vilka slags sysslor anhörigvårdare behöver 

utföra. Från att utföra sysslor kopplade till yttre förhållanden så som boende och miljö till att 

istället lägga fokus på den demenssjukes personliga behov (Kirsi, Hervonen & Jylhä, 2004). 

En man berättar: 
 

I have to slice her food on the plate. She has some difficulty using a knife and a fork. (…) In the morning I 
have to make sure she puts her clothes on the right way round. (…) When we go out for a walk it is also 
important to make sure she has got the right kind of clothes on. (…) (Kirsi, Hervonen & Jylhä, 2004, s. 165). 
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Även Sørensen, Waldorff och Waldemar (2008) visar i sin studie att alla anhörigvårdare som 

levde med en demenssjuk person upplevde att rollerna i äktenskapet förändrades. 

Anhörigvårdaren var tvungen att ta över det den sjuke inte längre klarade av och ge stöd i 

situationer de tidigare kunnat hantera själva. Några anhörigvårdare upplevde denna 

rollförändring mycket stressande medans andra såg det som en naturlig del av äktenskapet. 

Många var mycket oroade inför framtiden, oroade över om de skulle kunna fortsätta vårda sin 

partner. 

 

Perry (2002) menar att många anhörigvårdare la ner stor möda på att låta sin partner utföra det 

lilla de fortfarande klarade av för att den sjuka skulle få uppleva någon slags tillfredställelse. 

En hustru berättar om hur hon på kvällen när mannen gått och lagt sig diskade om all disk. 

Hon gjorde detta då mannen inte längre kunde utföra sysslan men ville dölja det då hon var 

rädd att såra honom. En annan hustru berättar: 

 

He has a terrible time setting the table. He always set the table. He never gets the places right -sometimes I’ll 
put one batch in one hand and the knifes in his other hand, and he still gets them mixed up. But I don’t want 
him to lose the fact of doing it. He also folds the clothes out of the dryer, and that’s fun because then I have 
to figure out what he’s done with them (Perry, 2002, s.312). 

 

8.2 Ett ansvar som sträcker sig över dygnets alla t immar     

Samuelsson, Annerstedt, Elmståhl, Samuelsson och Grafström (2001) och Vellone, Piras, 

Talucci och Zichi Cohen (2008) beskriver att många anhörigvårdare spenderade flera timmar 

varje dag att vårda en anhörig med demenssjukdom. Vellone et al. (2008) visar vidare i sin 

studie att anhörigvårdarna kände att deras livskvalitet skulle öka om de skulle få möjlighet till 

mer egen tid utan den drabbade anhörige. Anhörigvårdare beskrev att de inte fick någon hjälp 

från formella vårdgivare och skulle de få hjälp såg de ett samband att förbättra sin livskvalitet. 

 

Ett stort orosmoment för många anhöriga är risken för att den demenssjuke ska försvinna, gå 

vilse och inte hitta hem. Det krävs ofta en ständig tillsyn dygnet runt och anhöriga får ofta 

planera om sina aktiviteter och ordna om i hemmet för att göra det säkert för den sjuke 

(Jansson et al. 2001; Perry, 2002; Persson & Zingmark, 2006).  

 

8.2.1 Att leva med ständig oro 

Anhörigvårdare beskriver att de ofta upplever ansvaret av att vårda den demenssjuke som en 

börda och en ständig oro. ”Finally my grandmother was like my own child, but more difficult 
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to deal with. There was more worry, even greater than that for my own child.” (Almberg, 

Grafström & Winblad, 2000, s.34). 

 

Persson och Zingmark (2006) skriver i sin studie att anhörigvårdare uttryckte en oro att inte 

ha tillräckligt med styrka som ett resultat av bristfällig sömn och att inte veta hur mycket 

styrka de har kvar, samt en oro på grund av att deras partner inte skall acceptera dagvård eller 

annan ersättare. Anhörigvårdarna var oroliga att inte kunna bibehålla lugnet och hålla tillbaka 

sina känslor i påfrestande situationer. Många uttryckte även att de hade svårigheter att veta 

sina gränser och vad som skulle hända om de överträdde dessa gränser. 

 

Samuelsson et al. (2001) skriver i sin studie att anhörigvårdarna upplever en hög 

känslomässig belastning, speciellt under den tidiga fasen av demens. De upplevde ångest som 

gav uttryck i oro och/eller att vara gråtmild och ständigt nära till tårar. Många av 

anhörigvårdarna var oroliga vad som kunde hända med den anhörige när han/hon lämnades 

ensam. Många var även oroliga för eventuell ärftlighet av demenssjukdom. Alla 

anhörigvårdare i studien kände en stor lättnad när deras anhöriga fick plats på ett särskilt 

boende. 

 

Andrén och Elmståhl (2005) och Vellone et al. (2008) menar att anhörigvårdares upplevelse 

av situationen är stressig på grund av det omfattande deltagandet i omvårdnaden. För många 

anhörigvårdare ledde oro för utvecklingen av den anhöriges sjukdom till stress. En man 

konstaterade: “The continuous care of my wife causes me stress and I feel this stress worsen 

my quality of life” (Vellone et al. 2008, s.227). 

 

Att oroa sig för utvecklingen av den anhöriges sjukdom och hur framtiden kommer att se ut 

förvärrar anhörigvårdares livskvalitet. Många anhörigvårdare visste att sjukdomen skulle 

förvärras, men de visste inte hur snabbt processen skulle ta eller vad som skulle hända i 

framtiden. En vårdande hustru beskriver: “A thing that worsens my quality of life is my 

husband’s illness - that I don’t know how it will go on and with what speed. I am worried for 

his and my future” (Vellone et al. 2008, s.227).  
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8.2.2 Att finna mening i den nya livssituationen 

Anhörigvårdarna upplevde sorg, förluster och känslor av otillräcklighet, men mitt i lidandet 

upplevde de även en mening i situationen som glädje, närhet och värdighet när de gjorde 

saker tillsammans med sin partner (Persson & Zingmark, 2006).  

 

Anhöriga uttrycker att de finner en tillfredställelse i att se sin partner må bra och vara bekväm 

på grund av den vården de gett. De uttrycker även en glädje i att vårda då de anser det viktigt 

att partnern bibehåller sin värdighet och den anhörige får känna sig viktig och behövd. Vidare 

talar de anhöriga om kärlek till sin partner och att vårdandet är ett sätt att visa den (Andrén & 

Elmståhl, 2005). 

 

Att ta vara på tiden, leva i nuet och fånga ögonblick av klarhet hos den sjuke är sätt för 

anhöriga att få en positiv upplevelse av att vårda. Till exempel kan anhöriga finna mening i att 

stötta den sjuke i sina tidigare intressen och förmågor och kunde då uppleva både glädje och 

värdighet när partnern kunde utföra dessa. Även dagliga aktiviteter som att tvätta håret på sin 

partner kan upplevas som stunder av gemenskap och glädje. Trots att den sjuke partnern inte 

alltid kunde utföra samma aktiviteter som förr kan anhöriga ändå finna mening och glädje 

genom att göra om och anpassa aktiviteten till den sjukes aktuella tillstånd (Persson & 

Zingmark, 2006). 

 

Vellone et al. (2008) visar i sin studie att de flesta anhörigvårdarna beskrev livskvalitet som 

lugn, ro och psykiskt välbefinnande. För vissa anhörigvårdare har denna livsförändring ändrat 

deras syn på livskvalitet, en anhörigvårdare uttrycker detta genom:  

Quality of life for me used to mean living in good health and being tranquil and serene. Now that I care for 
my sister, quality of life means to have strength for her, to have patience and the constancy to stay near her, 
giving love to her (Vellone et al. s.225). 

 

Anhörigvårdare uttryckte att pengar var av stor betydelse för att må bra. En anhörigvårdande 

man sa att “money is good in health but better in illness” (Vellone et al. 2008, s.226). Detta 

innebär att det är bra att ha pengar när en person är vid god hälsa men det är viktigare och kan 

leda till mindre stress och bättre livskvalitet när en person upplever dålig hälsa. 

Anhörigvårdaren tillade “If you have money you can have a good illness: you can allow 

yourself the best doctors, the best hospitals, the best care in general” (Vellone et al. 2008, s. 

226). 
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8.3 En sorg att förlora en anhörig 

Persson och Zingmark (2006) visar i sin studie att sorg, förlustkänslor och känslor av 

otillräcklighet tillhör vardagen för anhörigvårdaren, där en stor sorg ligger i avsaknaden av 

kommunikation, gensvar och bekräftelse hos partnern. På grund av att sjukdomen ger en 

personlighetsförändring känner anhörigvårdarna att de gradvis håller på att förlora sin partner.  

 

Almberg, Grafström och Winblad (1997) visar att inte längre kunna kommunicera med den 

sjuke på samma sätt som tidigare samt att inte bli igenkänd upplevdes som mycket 

påfrestande och bidrog även till känslor av förlust och sorg. Anhörigvårdare berättar: ”She 

uses language which I don´t understand.” (s.687). 

 

Almberg et al. (2000) visar i sin studie att flertalet anhörigvårdare har upplevt stor sorg över 

att förlora sin anhörige som fortfarande finns kvar men ändå inte. De beskriver en stark känsla 

och en önskan om att den sjuke ska vara som han eller hon var före sjukdomen trots att de vet 

att det aldrig kan bli så igen. En kvinna berättar: ”To see my mother slowly disappearing 

mentally, but still being physically present. It was terrible” (s.84). Att den demenssjuke 

förlorar sin personlighet upplevs av anhörigvårdaren ofta lika traumatiskt som att inte bli 

igenkänd. En kvinna beskriver: ”The most difficult thing was that father did not recognize 

me” (s.84). 

 

Att ständigt bli frågad samma fråga om och om igen och att hela tiden behöva upprepa 

instruktioner innebär en stor frustration för anhörigvårdaren (Jansson et al. 2001; Scott, Lewis 

& Loughlin 2005).  “Like having another child in the house, only worse.” (Scott et al. 2005, s. 

29). 

 

Almberg et al. (1997) visar i sin studie att anhörigvårdare beskrev den demenssjukes 

minnesproblem som en bidragande faktor till känslor av påfrestning och belastning. Dessa 

känslor kunde även kopplas samman med den demenssjukes beteendeförändringar. Till 

exempel beskrevs beteendeförändringar som snabba och plötsliga växlingar mellan 

aggressivitet, gråtmildhet och misstänksamhet som var svåra för anhörigvårdaren att bemöta. 

En anhörigvårdare berättar: 

 
After a short while she begins to shout because she thinks I have met someone else. It isn’t true and I don’t know 
how to handle it. She begins to weep – a person who always kept her feelings to herself. (Almberg et al. 1997, s. 
687). 
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8.4 Anhörigvårdarens sätt att finna tid för återhäm tning 

Persson och Zingmark (2006) skriver att stöd från släktingar, vänner, grannar och kollegor 

som hade känt den drabbade innan debuten av en demenssjukdom anses vara värdefulla i 

förändringsarbetet. Anhörigvårdare beskrev att deras sociala nätverk hade minskat, men att 

deras riktiga vänner fanns kvar och accepterade förändringarna. Närstående var viktiga i den 

meningen att anhörigvårdarna kände att de erbjöds hjälp och att någon brydde sig om dem. 

 

Vellone et al. (2008) visar att frihet för anhörigvårdare inte bara var att få utöva sina 

fritidsaktiviteter eller göra saker för sig själva utan också ha ett ”fritt sinne” (”free mind”) för 

att tänka och göra vad de önskade att göra. Flertalet anhörigvårdare kopplade samman 

livskvalitet med frihet och de beskrev att de inte fick den friheten de behövde. En 

anhörigvårdare uttrycker:  

 

For me, good quality of life is to be able to organized one’s own day with complete freedom. It is about a 
year since, although I would like to go to the theatre, to visit friends, but I cannot do it because of the care I 
have to give to my husband (Vellone et al. 2008, s. 225).  

 

Anhörigvårdare som arbetar utanför hemmet fann arbetet som en meningsfull plats där de 

kunde ladda batterierna, en anhörigvårdare beskriver: “When I’m at work, then it’s only work 

that matters, and that’s why it’s important, then I do not think at all about what’s at home, and 

it may sound cruel, but well, it’s life fuel for me” (Persson & Zingmark, 2006, s. 225). 

 

Sørensen et al. (2008) visar att stödgrupper för anhörigvårdare är relevanta då de fick träffa 

andra i samma situation. Att delta i stödgrupp bidrog till ökad självkänsla och hjälpte 

anhörigvårdaren att hitta nya sätt att hantera vardagslivet och sociala relationer. Tidigt 

skräddarsydda råd och stöd kan förbättra den demenssjuke och vårdarens möjlighet att 

anpassa sig till de utmaningar demenssjukdomen medför. 

 

9 Diskussion 

Diskussionen struktureras i två delar, dels en metoddiskussion dels en resultatdiskussion. 

 

9.1 Metoddiskussion 

Vi har valt att göra en litteraturstudie där vi har använt oss av vetenskapliga artiklar som 

underlag. Att göra en litteraturstudie innebär att få en översikt av kunskapsläget inom det 



15 (28) 
 

område som har valts (Friberg, 2006a). En fördel med att göra en litteraturstudie är att 

forskningen redan är utförd och informationen är relativt lättillgänglig. En nackdel med att 

göra en litteraturstudie är att alla artiklar vi valt är publicerade på engelska och när de 

översätts till svenska finns det en risk för misstolkning av resultatet och det finns även en risk 

att känslan går förlorad. 

 

Det var svårt att hitta artiklar som hade ett resultat som svarade på syftet. Detta på grund av 

att vi inledningsvis valt fel sökord i artikeldatabasen. Till en början ansåg vi att vi hade hittat 

bra och användbara artiklar som skulle kunna svara på syftet, men efter en närmare analys 

valde vi att exkludera de artiklar som hade använt sig av kvantitativ metod eftersom de inte 

beskriver upplevelsen. Elva artiklar valdes till resultatet där en är kvantitativ och tio 

kvalitativa. Vi valde att inkludera en kvantitativ studie som har använt sig av olika 

skattningsskalor för att få fram sitt resultat. Segesten, (2006b) skriver att i kvantitativa studier 

används mätinstrument exempelvis olika skattningsskalor. Harnow Klausen (2006) menar att 

genom att använda sig av skalor riskerar man att gå miste om avgörande nyanser. Polit och 

Beck (2006) menar att fördelen med att använda olika typer av skalor är att resultatet blir 

mätbart och därmed också jämförbart. Det går då till exempel att jämföra resultatet mellan 

anhörigvårdare men också jämföra med det egna tidigare resultatet för att se eventuella 

förbättringar eller försämringar. Genom att ha använt både kvalitativa och en kvantitativ 

studie har det givit en bredd på resultatet eftersom anhörigvårdarnas upplevelser har beskrivits 

på olika sätt, antingen genom berättande intervjuer eller genom skattningsskalor.  

 

Vi strävade efter att ha artiklar från Norden då resultatet ska vara överförbart till svenska 

förhållanden, men vi hittade för få artiklar med detta urval så vi fick även använda artiklar 

från länder utanför Norden. De länder utanför Norden som har inkluderats är Italien, Canada 

och Nord Irland. Efter noga genomgång av dessa artiklar har inga större skillnader på 

upplevelser hos anhörigvårdare hittats. Genom att använda sig av artiklar utanför Norden kan 

det anses öka kvaliteten på resultatet då det blir mer internationellt och generaliserbart. Den 

stora skillnaden vi såg var att Vellone et al. (2008) skriver om en anhörigvårdare som 

beskriver att har man mycket pengar kan man köpa sig bättre vård. Studien är gjord i Italien, 

det kan då finnas kulturella och sociala skillnader på hur tillgänglig vården är för 

medborgarna till skillnad från Sverige där vi inte kan köpa oss en bättre vård på samma sätt. 

Till exempel krävs ett beslut från en biståndsbedömare för att få beviljad hemtjänst, detta har 

alla svenska medborgare rätt till oavsett inkomst. 
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9.2 Resultatdiskussion 

Eftersom resultatet bygger på individens upplevelse av att vara anhörigvårdare till en person 

med demenssjukdom kan inte resultatet appliceras på alla anhörigvårdare. Däremot kan 

resultatet ge en överblick över hur det kan upplevas att vårda en person med demenssjukdom.  

Då syftet med uppsatsen är att beskriva anhörigas upplevelser av att vårda en person med 

demenssjukdom, anser vi att Travelbees omvårdnadsteori är relevant att använda i mötet med 

den demenssjuke och de anhöriga. Travelbees teori beskriver viktiga begrepp som vi anser har 

stor relevans för omvårdnaden och sjuksköterskans bemötande.  Kommunikation är ett av 

sjuksköterskans viktigaste redskap. Besitter sjuksköterskan goda kunskaper i kommunikation 

finns förutsättningar för att en förtroendeingivande relation mellan sjuksköterskan och 

anhörigvårdaren skapas. Sjuksköterskan kan med hjälp av Travelbees teori bistå 

anhörigvårdaren i att finna mening i sina erfarenheter av att vårda.  Travelbee (1971) hävdar 

att sjuksköterskan hjälper den sjuke genom att ge stöd och uppmuntran till dennes anhöriga. 

Om den anhörige upplever att hon får stöd och uppmuntran av sjuksköterskan i sin situation 

kan hon lättare själv ge stöd och hjälp till den sjuke. 

 

I resultatet beskrivs känslan av oro som en av de starkaste känslorna som anhörigvårdare 

upplever i samband med att vårda en familjemedlem med demenssjukdom. Oroskänslorna 

grundar sig på många olika faktorer. De oroar sig över vad som ska hända i framtiden med 

den demenssjuke anhörige men även hur länge de själva kommer att orka vårda den anhörige. 

Vellone et al. (2008) visa i sin studie att anhörigvårdarna är oroliga över utvecklingen av den 

anhöriges sjukdom och hur framtiden kommer att se ut. Samuelsson et al. (2001) visar i sin 

studie att anhörigvårdare är oroliga över vad som kan hända med den anhörige om han/hon 

lämnas ensam för en stund. I Persson och Zingmark (2006) beskriver de att anhörigvårdare 

inte vet hur mycket styrka de har kvar för att orka vårda den anhöriga i hemmet. 

 

Resultatet visar på att många anhörigvårdare lider oerhört av att se sin anhöriga bit för bit 

tappa sina förmågor och så småningom även sin personlighet. Samtidigt visar resultatet att ett 

fåtal gifta anhörigvårdare finner mening i vårdandet och ser det som en naturlig del i 

äktenskapet. Ett sätt att fullfölja äktenskapets löfte, till döden skiljer oss åt. Travelbee (1971) 

menar att lidande är en del av alla människors liv och att alla människor förr eller senare 

kommer att erfara vad lidande innebär. Samtidigt beskrivs lidande som något helt och hållet 

personligt och är förknippat med det som den enskilde individen upplever som betydelsefullt i 
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sitt liv. Lidande kan orsakas av olika typer av förluster, till exempel separation från 

närstående eller en minskad känsla av egenvärde. Lidande definieras som en erfarenhet som 

ger individen insikt om innebörden i fysisk, emotionell eller andlig smärta.  

 

Travelbee (1971) menar att det viktigaste syftet med omvårdnad är att hjälpa människor att 

bemästra sjukdom och lidande och finna mening i sina olika livserfarenheter. Upplevelsen av 

lidande och sjukdom har ingen mening i sig men Travelbee menar att det går att finna mening 

eller ett värde i själva erfarenheten som i sin tur kan ge möjlighet till självutveckling. För att 

uppnå detta syfte måste en mellanmänsklig relation upprättas. En sådan relation består av 

erfarenheter mellan en sjuksköterska och en person i behov av sjuksköterskans tjänster som 

bygger på att individens, familjens eller samhällets omvårdnadsbehov tillgodoses. Det är 

sjuksköterskans ansvar att etablera och upprätthålla en sådan relation men sjuksköterskan kan 

inte göra detta själv utan relationen måste vara ömsesidig. 

 

Resultatet av analysen visar att de flesta anhörigvårdare lever med en ständig oro och en stor 

sorg över att demenssjukdomen gradvis suddar ut personligheten hos den sjuke. Eftersom 

sjukdomen har ett smygande förlopp menade många anhörigvårdare att det till en början var 

svårt att märka att någonting faktiskt var fel. 

 Kirsi et al. (2004) menar i sin studie om män som vårdar sin demenssjuka fru att det finns 

en allmän uppfattning av att par som varit gifta i många år lätt borde kunna upptäcka även 

små förändringar i sin partners beteende men resultatet av studien visar på att så inte är fallet. 

Istället visade studien att männen hade en känsla av att de alltid låg steget efter. De förstod 

inte att det handlade om symtom på sjukdom utan såg förändringarna som en naturlig del av 

det kvinnliga psyket eller som efterföljder på tidigare traumatiska upplevelser. Samtidigt visar 

Perry (2002) i sin studie att fruar till män med Alzheimers sjukdom tidigt kunde se både 

personlighetsförändringarna hos den sjuke men även den egna förändringen som gradvis 

ledde till att ta över mannens tidigare uppgifter. Men inte heller de kopplade de tidiga 

förändringarna hos sin man som symtom på sjukdom utan kopplade beteendet till exempel till 

att mannen gick i pension. När fruarna väl insåg att något verkligen var fel tog de med sin 

man till en läkare. När demensdiagnosen var ställd sökte fruarna själva upp information om 

demenssjukdomen genom att läsa aktuell litteratur, leta i dagstidning om artiklar relaterade till 

demens samt kontakta Alzheimers förbundet. Allt eftersom männen försämrades i sin 

sjukdom tog fruarna regelbundet kontakt med sjukvården för att få bekräftat att 

försämringarna kunde relateras till demenssjukdomen. Även Almberg et al. (1997) visar i sin 
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studie där både män och kvinnor deltog att många anhörigvårdare själva söker upp 

information om demenssjukdomen detta hjälpte anhörigvårdare att lättare förstå det 

förändrade beteendet hos sin partner. 

 

Flertalet anhörigvårdare menar att de saknade adekvat information från sjukvården om 

demenssjukdom, symtom och sjukdomsförloppet, både skriftligt och muntligt (Almberg et al. 

1997; Scott et al. 2005). Många anhörigvårdare ansåg även att de inte fått tillräcklig 

information om lagstiftningen och de juridiska problem som kunde uppstå i samband med 

demenssjukdom (Sørensen et al. 2007). Eftersom många äldre tolkar förändringarna som ett 

tecken på normalt åldrande eller som något övergående som kan kopplas till tidigare 

livserfarenheter finns ett stort behov av kunskap om demenssjukdomar hos äldre (Marcusson, 

Blennow, Skoog & Wallin, 2003). 

 

Enligt Travelbee (1971) är kommunikation ett av sjuksköterskans viktigaste redskap. Hon 

menar att sjuksköterskan bör ställa öppna frågor och använda en reflekterande samtalsteknik 

för att få fram adekvat information och skapa förtroende. Om sjuksköterskan brister i 

förmågan att se personen i behov av omvårdnad som en individ finns en risk att 

kommunikationen inte når sitt syfte. Om sjuksköterskan kan skapa en bra och nära relation till 

personen som lider av demenssjukdom och anhörigvårdaren finns det stora möjligheter att 

sjuksköterskan får förtroendet att ta del av deras livssituation och på så sätt skapa sig en 

förståelse av vad det innebär att leva med och vårda någon med demenssjukdom. 

 

Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) ska 

sjuksköterskan ha förmåga att kommunicera med patienter och närstående på ett respektfullt, 

lyhört och empatiskt sätt. Vidare ska sjuksköterskan ha förmåga att informera och undervisa 

patienter och närstående samt förvissa sig om att den givna informationen förstås. De 

individer som inte själva uttrycker ett behov av information eller de som har ett speciellt 

uttalat informationsbehov ska speciellt uppmärksammas av sjuksköterskan (Socialstyrelsen, 

2005).  

 

Litteraturstudien visar att många anhörigvårdare upplever en stor och omvälvande förändring 

i det dagliga livet och tidigare roller i förhållandet. Om sjuksköterskan kan se anhörigvårdare 

och personen som lider av demenssjukdom som unika individer utan att styras av förutfattade 

meningar om diagnosen i sig kan hon också ge individanpassad omvårdnad och stöd. 
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Att vara anhörigvårdare till en familjemedlem som har drabbats av demenssjukdom upplevs 

som en stor påfrestning. Detta gör att många anhörigvårdare blir bundna till denna uppgift 

under hela dygnet och detta medför bristande tid för återhämtning. Andrén och Elmståhl 

(2005) och Vellone et al. (2008) visar att vara anhörigvårdare till en demenssjuk person 

upplevs som ett ansträngande och stressigt arbete. Vellone et al. (2008) visar vidare i sin 

studie att anhörigvårdare inte har någon frihet att kunna komma och gå som de vill. Även om 

hjälp kom från en vän eller anhörig kände anhörigvårdarna ett starkt band till den drabbade 

och kände sig hindrad att lämna den anhörige för en kort stund. Persson och Zingmark (2006) 

menar att det är viktigt som anhörigvårdare att få göra saker på egen hand utan sin 

demenssjuke partner men de visar vidare i sin studie att detta är en stressad situation för 

anhörigvårdaren att vara med om. 

 

Men trots den oro, sorg och påfrestning som anhörigvårdaren upplever finns stunder av glädje 

och känslor av gemenskap i vårdandet. Det som genomgående kunde urskönjas ur i stort sätt 

alla studiers resultat var den enorma kärlek och det engagemang många anhörigvårdare visade 

i både tal och handling för personen de vårdade. Anhörigvårdare talar om att vårdandet var ett 

sätt att visa sin kärlek på och att de är övertygade om att partnern gjort det samma om 

situationen var den omvända (Andrén & Elmståhl, 2005). Många anhörigvårdare la ner stor 

möda på att låta sin partner utföra de få uppgifter som det trots allt fortfarande klarade av. 

Detta för att den demenssjuke skulle få behålla sin värdighet så långt som möjligt (Perry, 

2002). Även Persson och Zingmark (2006) och Andrén och Elmståhl, (2005) talar om 

värdighet och hur anhörigvårdare ansåg det som en oerhörd viktig del i vårdandet att den 

demenssjuke skulle bibehålla sin värdighet. Detta var ett överraskande fynd som vi tidigare 

aldrig stött på vare sig i litteratur eller i egna tidigare erfarenheter vi har från äldreomsorgen. 

Travelbee (1971) menar att ett sätt att finna mening i lidande och sjukdom är om individen får 

känna sig behövd.  Att få känna sig behövd bidrar till känslor av att livet känns mer 

betydelsefullt. Men för att uppnå dessa känslor krävs regelbundet stöd från både 

sjuksköterskan och omgivningen. 

 
Som studien tidigare belyst så utgör anhörigvårdarna en omfattande avlastning för den 

formella vården (SBU, 2006). Om anhörigvårdaren inte får stöd och avlastning i sin vårdarroll 

finns en risk att stressen över den ibland övermäktiga uppgiften leder till överbelastning och 

utmattning. Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 
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2005) ska sjuksköterskan ha förmågan att verka för att bedriva omvårdnad på ett 

kostnadsmedvetet sätt. Att värna om anhörigvårdarens hälsa kan innebära att anhörigvårdaren 

kan vårda den anhöriga som drabbats av demenssjukdom längre. Detta kan ses som en 

investering då samhället avlastas från stora kostnader i form av till exempel dygnet runt vård 

på ett gruppboende.  

 

10 Slutsats 

Resultatet av litteraturstudien kan bidra med en förståelse för anhörigvårdares svåra situation 

samt vara till praktisk hjälp för sjuksköterskan i vårdarbetet. Om sjuksköterskan har goda 

kunskaper om anhörigvårdarens upplevelser och känslor kan hon ge god och individanpassad 

vård samt utveckla en lyhördhet inför anhörigas behov. Då studiens resultat pekar på att 

många anhörigvårdare saknar adekvat information om demenssjukdomen och utifrån det stöd 

som erbjuds till anhörigvårdare ser vi ett behov av mer forskning kring sjuksköterskans 

undervisande funktion.  
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Andrén & 
Elmståhl 
 

Family caregivers´ 
subjective experiences of 
satisfaction in dementia 
care: aspects of burden, 
subjective health and sense 
of coherence 
 

2005, Sverige,  
Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences 
 

Undersöka 
egenskaperna hos 
människor som 
vårdar dementa 
patienter och 
fastställa 
de faktorer som har 
samband med 
tillfredsställelse 
 

Kvantitativ. Använt sig 
av olika skalor som Katz 
index, Berger skala, 
GBS skala, KASAM 
skala osv. 153 
anhörigvårdare 
 

Anhörigvårdaren kan 
uppfatta både påfrestning 
och tillfredsställelse 
samtidigt 
 

Almberg, 
Grafström 
& Winblad 
 

Major strain and coping 
strategies as reported by 
family members who care 
for aged demented relatives 
 

1997, Sverige, 
Journal of 
Advanced 
Nursing. 
 

Att beskriva 
anhörigvårdares 
upplevelse av 
påfrestning i form 
av den dementes 
sviktande minne, 
ändrande beteende 
samt upplevelsen av 
förlust och sin nya 
roll som vårdare.  
 

Kvalitativ och 
kvantitativ. Longitudinal 
studie, strukturerade 
intervjuer bestående av 
öppna frågor med olika 
teman + burnout self-
rating scale. 46 
anhörigvårdare 
 

Alla anhörigvårdare 
beskriver upplevelser av 
belastning och påfrestningar 
i sin roll som vårdare. Detta 
var starkt kopplat till den 
demenssjukes minnes 
störningar och 
kommunikationssvårigheter. 
 

Almberg, 
Grafström 
& Winblad 
 

Caregivers of relatives with 
dementia: experiences 
encompassing social support 
and bereavement  
 

2000, Sverige, 
Aging & Mental 
Health. 
 

Att beskriva 
anhörigvårdares 
upplevelse av livet 
före och efter 
bortgången av en 
dement närstående 
 

Kvalitativ longitudinal 
studie, intervjuer 
bestående av öppna 
frågor med olika teman 
samt uppföljningsfrågor. 
30 anhörigvårdare 

Anhörigvårdare upplever 
ansvaret att vårda den 
demenssjuke som en börda 
och ständig oro. En sorg att 
förlora sin närstående som 
fortfarande finns kvar men 
ändå inte  
 



25 (28) 
 

Författare Titel År, land och 
tidskrift 

Syfte Metod Resultat 

Jansson, 
Nordberg & 
Grafström 
 

Patterns of elderly 
spousal caregiving 
in dementia care: 
an observational 
study 
 

2001, Sverige, 
Journal of 
Advanced Nursing 
 

Beskriva vilka vårdande 
aktiviteter åtta makar 
utför när de vårdar en 
partner med demens, och 
på vilket sätt dessa 
aktiviteter har 
genomförts. 
 

Observationer av 8 par i 
sina hem. En kvalitativ 
metod inspirerad av 
Grounded Theory valdes 
för att upptäcka 
egenskaper och beskriva 
mönster av makars 
omvårdnad i demens 
vård. 
 
 

Anhörigvårdarna hade 
genomgått en förändring 
från att vara jämlik partner 
till att få ge upp sitt egna 
liv och agera vårdare. 
Vårdandet blir ett 
heltidsansvar som tidigare 
delats med den andre.  
 

Kirsi, 
Hervonen & 
Jylhä 
 

Always one step 
behind: husbands 
narratives about 
taking care of their 
demented wives 
 

2004, Finland, 
Health: An 
interdisciplinary 
Journal for the 
social study of 
health, illness and 
medicine 
 

Att ta reda på hur män 
upplever rollen att vårda 
sin demenssjuka hustru.  
 

Kvalitativ med både 
intervjuer och 
analyserande av 
berättelser nedskrivna av 
männen själva där de 
beskrev den dagliga 
omvårdnaden. 11 
anhörigvårdande män 
 

Männen tar gradvis över 
hushållssysslor för att 
senare i sjukdomsförloppet 
även överta ansvaret för 
den personliga 
omvårdnaden.  
 
 
 

Perry 
 

Wives giving care 
to husbands with 
Alzheimer´s 
disease: A Process 
of interpretive 
caring 
 

2002, Canada, 
Research in nursing 
& Health 
 

Beskriva upplevelser av 
att vara anhörigvårdare 
till en dement person.   
 

Kvalitativ. Djupintervjuer 
20 anhörigvårdande fruar 
 

Anhörigvårdarna beskrev 
att både den demenssjuke 
och att de själva genomgick 
rollförändringar vilka 
resulterade i att vardagen 
fick ändras för att livet 
skulle kunna anpassas till 
dessa rollförändringar. 
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Författare Titel År, land och 
tidskrift 

Syfte Metod Resultat 

Persson & 
Zingmark 
 

Living with a 
person with 
Alzheimer's 
disease: 
Experiences related 
to everyday 
occupations 
 

2006, Sverige, 
Scandinavian 
Journal of 
Occupational 
Therapy 
 

Syftet med denna är att 
belysa erfarenheter av 
dagliga aktiviteter bland 
makar som bor med en 
person med Alzheimers 
sjukdom 
 

Kvalitativ. En 
fenemenologisk-
hermeneutisk tolkning av 
intervjuer med 8 makar. 
 

Anhörigvårdarnas 
upplevelser av att vara i en 
process av förändringar i 
familjesituationen. En 
strävan efter 
meningsfullhet att leva ett 
sammanflätat liv, 
anpassning, upplevelse av 
närhet, förlust och sorg. 
 

Samuelsson, 
Annerstedt, 
Elmståhl, 
Samuelsson & 
Grafström 
 

Burden of 
responsibility 
experienced by 
family caregivers 
of elderly dementia 
sufferers: analyses 
of strain, feelings 
and coping 
strategies 
 

2001, Sverige, 
Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences 
 

Få en djupare förståelse 
av anhörigvårdarens 
påfrestningar och 
erfarenhet av att ge vård 
till en anhörig som lider 
av demens. 
 

Kvalitativ. 8 
anhörigvårdare av äldre 
dementa deltog i 
djupintervjuer om sina 
erfarenheter av att ge 
vård.  
 

Den anhöriges 
personförändring som till 
följd att anhörigvårdaren 
får spenderar många 
timmar att vårda varje dag. 
Anhörigvårdaren känner en 
hög belastning, ångest, oro 
och isolering 
 

Scott, Lewis 
& Loughin 
 

Dementia and 
challenging 
behaviour: the 
needs of family 
caregiver 
 

2005, Nord Irland, 
Nursing older 
People 
 

Utveckla en förståelse av 
beteendestörningar hos 
dementa och hur det 
påverkar 
anhörigvårdaren.  
 

 

Kvalitativ. Fokusgrupper 
med frågeformulär.  
13 anhörigvårdare 

Anhörigvårdarna kunde 
identifiera flertalet 
beteendestörningar som de 
fann extra utmanande: att 
hela tiden behöva upprepa 
instruktioner, att ständigt 
behöva "passa" som ett 
barn. 
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Författare 
 

Titel År, land och 
tidskrift 

Syfte Metod Resultat 

Sørensen, 
Waldorff & 
Waldemar 
 

Early counseling 
and support for 
patients with mild 
Alzheimer’s 
disease and their 
caregivers: A 
qualitative study 
on outcome 
 

2008, Danmark, 
Aging and Mental 
Health 
 

Identifiera och analysera 
effekten av intensiv 
individanpassad 
psykosocial 
stödverksamhet, 
utbildning till 
Alzheimers patient och 
anhörigvårdare. 
 

Kvalitativ studie med 
semi-strukturerade 
djupintervjuer som före 
stödverksamheten och 1-
3 månader efter avslutad 
stödverksamhet. 10 par 
intervjuades. 
 

Stödgrupper är relevanta då 
de fick träffa andra i 
samma situation, det 
stöttade dem i deras 
självkänsla och det hjälpte 
dem att hitta nya sätt att 
hantera vardagslivet och 
sociala relationer..  
 
 
  
 

Vellone, Piras, 
Talucci & 
Cohen 
 

Quality of life for 
caregivers of 
people with 
Alzheimer’s 
disease 
 

2008, Italien, 
Journal of 
Advanced Nursing 
 

Beskriva innebörden av 
livskvalitet för 
anhörigvårdare till någon 
med Alzheimers 
sjukdom och att 
identifiera faktorer som 
påverkar deras 
livskvalitet. 
 

Kvalitativ. En 
fenemenologisk-
hermeneutisk metod 
användes för att studera 
32 anhörigvårdare till 
personer med Alzheimers 
sjukdom.  
 

Anhörigvårdares 
livskvalitet ökar vid 
möjligheten till mer egen 
tid utan den anhörige, att få 
känna frihet. Oro och stress 
minskar livskvaliteten hos 
anhörigvårdaren. 
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Bilaga 2Bilaga 2Bilaga 2Bilaga 2    

Sökmatris över vetenskapliga artiklar använda i resultatet 

Databas Sökord Begränsningar Antal träffar Sparade artiklar Valda artiklar 

Cinahl plus with full 
text 

Alzheimer’s disease + 
partner 

Peer reviewed, full 
text 

9 1 1 

Cinahl plus with full 
text 

Alzheimer’s disease + 
family 

Peer reviewed, full 
text 

389 2 1 

Cinahl plus with full 
text 

Alzheimer’s disease + 
Coping strategies 

Peer reviewed, full 
text 

23 1 1 

Cinahl plus with full 
text 

Alzheimer's Disease 
+ Caregivers + 
Coping 

Peer reviewed, full 
text 

83 1 1 

 

 

 


