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Den osynliga vården: 
Att som anhörig vårda en närstående med demenssjukdom 

 

The invisible care: 
As a relative caring for a family member with dementia  

 

 



  
 
 

 

Sammanfattning 
 

Bakgrund: Demenssjukdom är den fjärde största folksjukdomen i Sverige och antalet insjuknanden beräknas 

öka. Begreppet demens inbegriper progredierande sjukdomar som framförallt påverkar minne, 

humör och kommunikationsförmåga. Många personer med demenssjukdom vårdas i hemmet av 

en eller flera anhöriga. Att vara anhörigvårdare innebär ett stort ansvar och påverkar alla 

medlemmar i familjen. 

Syfte: Att beskriva anhörigas upplevelser av att vårda en närstående med demenssjukdom. 

Metod: En litteraturöversikt som bygger på en analys av tio vetenskapliga artiklar med kvalitativ design.   

Resultat: I resultatet påvisades negativa och positiva upplevelser. Vissa anhöriga upplevde sig ha blivit 

starkare i sig själva genom vårdandet av sin närstående men ett flertal uttryckte även känslor som 

ilska och frustration. Det framkom att anhöriga var i behov av stöd i vårdandet, men att de ofta 

tyckte att det var jobbigt att be om stöd då de inte ville vara en börda till andra eller till samhället.  

Med sjukdomens uppkomst upplevde många en förändrad identitet hos den närstående som 

påverkade relationen mellan dem. Vissa upplevde rollförändringar i familjen och en saknad av 

social samt emotionell närhet, medan andra vittnade om att de kommit varandra närmare. 

Diskussion: Resultatet visar att det finns en stor komplexitet i anhörigvårdares attityder gentemot hjälp och 

stöd utifrån, detta bör uppmärksammas av sjuksköterskor. Kunskap om anhörigas resurser och 

styrkor samt deras upplevda börda är en viktig del i sjuksköterskans omvårdnadsarbete. 

Sjuksköterskan behöver även vara medveten om att det förekommer känslor som ilska och 

frustration och identifiera dessa hos anhöriga för att undvika att den demenssjuke kommer till 

skada. Resultatet tyder även på att kvinnor och mäns upplevelser kan skilja sig åt och således kan 

deras behov se väldigt olika ut. Sjuksköterskan kan därför dra nytta av att beakta ett 

genusperspektiv i mötet med anhöriga. Resultatet har att diskuterats utifrån Dorothea Orems teori 

om egenvårdsbalans. 

 

Nyckelord: Demenssjukdom, anhörigvårdare, upplevelse, egenvårdsbalans. 

 



  
 
 

 

Abstract 
 

Background: Dementia is the fourth most common endemic disease in Sweden and the number of people 

diagnosed with dementia is estimated to increase. Dementia includes diseases that affect the 

brain with symptoms on memory function, mood and communication skills. Several people with 

dementia is cared for at home by family members. Being an informal caregiver is a large 

responsibility and affects the whole family. 

Aim: To describe relative’s experiences of caring for a family member with dementia. 

Method: A literature review based on the analysis of ten scientific articles with qualitative design.  

Results: The results showed both positive and negative experiences. Some relatives expressed the feeling 

of becoming stronger and more resilient as a result of caring for their loved one but there where 

feelings of anger and frustration as well. The results showed that the relatives where in need of 

social and formal support but often had a hard time asking for help due to the feeling of being a 

burden for others and the society. Many experienced that their family member’s identity 

changed with the disease, which caused a change in the relationship as well. Some expressed 

role changes within the family and the lack of social and emotional closeness, while others 

expressed a feeling of becoming closer to each other.   

Discussions: It became clear that there was a complexity in relative’s attitude to social and formal support 

and nurses in contact with informal caregivers should be aware of this. Knowledge about 

informal caregiver’s perceived burden and what they perceive as their strength is an important 

key part for nurses in their work with dementia patients and their relatives. Nurses need to be 

aware of the occurrence of feelings of anger and frustration in relatives to be able to spot these 

and make sure the patient welfare is not compromised. Due to differences in men and 

women’s experiences it could be useful for the nurse to have a gender aspect in their meeting 

and caring for informal caregivers. The results were discussed from the perspective of 

Dorothea Orems self-care theory.  

Keywords: Dementia, informal caregiver, experience, self-care. 
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1. Inledning 

Under våra praktikplaceringar har vi kommit i kontakt med flera patienter som har lidit av 

demenssjukdom. Vi har även noterat att många av dessa patienter fortfarande bott hemma 

med vanligtvis en hustru eller man som den primära vårdaren. Tanken har då väckts över hur 

det kan kännas för en nära anhörig, att vårda sin make/maka eller en förälder. Det som har 

intresserat oss är vilka svårigheter och problem som dessa personer upplever som informella 

vårdgivare och hur det påverkar deras hälsa och välbefinnande. Vi vill därför få en mer 

utförlig bild av hur en demenssjukdom påverkar de närmsta anhöriga som vårdar sin 

demenssjuke närstående eftersom en ökad kunskap om anhörigvårdares situation skapar 

möjligheter för bättre vård. 

 

2. Bakgrund 

I Sverige finns ungefär 160 000 personer med demenssjukdom och varje år insjuknar cirka  

25 000 personer i en demenssjukdom och nästan lika många med demenssjukdom avlider 

(SOSFS, 2014). Av personer över 65 år och äldre har hela åtta procent en demenssjukdom 

och nästan hälften av de som är över 90 år eller äldre har även de en demenssjukdom. Trots 

att det under de senaste åren inte finns något som tyder på en ökad risk att insjukna i 

demenssjukdom så kommer antalet demenssjuka personer öka kraftigt efter år 2020. Detta 

beror på det stora antalet personer som föddes på 1940-talet som då uppnår hög ålder. Det går 

inte att bota en demenssjukdom, åtgärder inriktas på att lindra symtom och att på olika sätt 

kompensera för de funktionsnedsättningar den demenssjuke drabbas av (SOSFS, 2010). Syftet 

är att underlätta individens vardag och ge så god livskvalitet som möjligt under sjukdomens 

alla skeden och en viktig del i detta är stödet till de anhöriga.  

 
2.1 Demens 

Demens är den fjärde största folksjukdomen i Sverige (Skog, 2012). Begreppet demens är 

omfattande och inbegriper sjukdomar som påverkar hjärnans funktioner. Sjukdomarna är 

progredierande och påverkar minne, humör och kommunikationsförmåga. Demens drabbar 

oftast äldre och de vanligaste sjukdomarna inom begreppet är Alzheimers sjukdom och 

vaskulär demens (Oddy, 2013).  

Det finns olika sätt att klassificera demenssjukdom. SOSFS (2010) använder följande tre 

begrepp: mild, måttlig och svår demenssjukdom. Mild demenssjukdom innebär att sjukdomen 
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är i ett tidigt skede, personen klarar sig då bra på egen hand och behöver ingen större hjälp 

från varken hälso- och sjukvården eller socialtjänsten. Vid måttlig demenssjukdom har 

sjukdomen progredierat och personen behöver då hjälp att klara vardagliga sysslor. Vid svår 

demenssjukdom har sjukdomen förvärrats ännu mer och personen i fråga behöver hjälp med 

det mesta.  

Den klart vanligaste typen av demens är Alzheimers sjukdom (Eriksdotter Jönhagen, 

2011). Vid Alzheimers sjukdom dör hjärnceller vilket leder till att hjärnan minskar. Vid 

Alzheimers sjukdom försvåras symtomen från att innefatta koncentrationssvårigheter, 

minnesnedsättning och svårigheter att hitta ord till att personen blir svårbegriplig, inkontinent, 

rörelseförhindrad, får sväljningssvårigheter och kan bli sängliggande. Sjukdomen kräver 

oftast att personen till slut flyttar till särskilt boende. 

En annan förekommande typ av demens som är särskilt svår för vårdare, anhöriga och 

framförallt den sjuke själv är frontallobsdemens (Ragneskog, 2011). Som namnet antyder 

påverkar sjukdomen hjärnans främre del. Personer med sjukdomen blir ofta 

personlighetsförändrade och aggressiva, vilket ställer högre krav på vårdpersonal och extra 

stöd samt undervisning för anhöriga. Beroende på vilken del av hjärnan som drabbas 

uppträder olika symtom, exempel på dessa är nedstämdhet, upprymdhet, tvångsbeteende, 

ointresse för den egna familjen, empatibrist och misstänksamhet. 

De senaste decennierna har kunskapen om demenssjukdomar och dess innebörd ökat 

(Skog, 2012). Ett av nyckelsymtomen vid demenssjukdom är den försämrade 

minnesfunktionen. Detta skall inte blandas ihop eller förväxlas med åldersbetingad glömska 

där svårigheterna ligger i att minnas detaljer i en händelse, detta till skillnad från glömska vid 

demens där händelsen inte kan memoreras. De demenssjukas minnesfunktion förändras ofta 

efter ett bestämt mönster och långtidsminnet kan delas in i tre undergrupper. Procedur 

minnet, det vill säga ”det vi kan” sitter kvar länge. Det kallas också ibland muskel- eller 

kroppsminne, färdigheter som kroppen kommer ihåg, som exempelvis borsta tänderna och 

kamma håret. Det som påverkas först är episodminnet som är självbiografiskt. Med andra ord 

det vi upplevt. Detta kan vara välkända episoder i ens liv så som giftermål eller yrke. Det 

semantiska minnet, det vi vet, påverkas senare. Det är här man lagrar fakta, vårt inre 

uppslagsverk med kunskaper om siffror, bokstäver och fakta. 
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2.2 Boendeformer för demenssjuka 

Det bästa alternativet av boende för personer som drabbats av demenssjukdom är i första hand 

det egna hemmet, med tanke på de många fördelarna som det egna hemmet har, som att 

bibehålla sociala kontakter samt att känna en trygghet av att ha saker omkring sig som man 

känner igen (Björlin et al., 2002). Dock blir boendet hemma svårt i takt med att sjukdomen 

progredierar. Vid boende i det egna hemmet ställer demenssjukdomarna successivt högre krav 

på anhöriga, medboende och/eller hemtjänst. I och med att demens nästan enbart drabbar 

äldre innebär det att även de sjukas partner i de flesta fall också är äldre. Kraven på de som tar 

hand om den sjuke blir ofta till slut för stora vilket leder till att demensboende blir 

oundvikligt. 
Wijk (2011) menar att en flytt till ett särskilt boende både kan innebära begränsad 

valfrihet, lite att göra och att behöva leva tillsammans med främmande människor. Men att 

det också kan innebära service, trygghet och en positiv gemenskap med andra.  

I en studie av Hennings, Froggatt och Payne (2013) där man ville undersöka upplevelserna 

av att ha sin make/maka på ett demensboende visade det sig att deltagarna kände en skuld 

över att de inte besökte sina kära oftare och att de trots att det gått flera år från att deras 

partner flyttade kände en skuld över att ha placerat dem där. De vittnade om att det var 

utmattande att besöka partnern trots att de kände att partnern verkligen behövde det.  

 
2.3 Anhörig som vårdare 

Begreppet anhörig definieras av Socialstyrelsens termbank som personer inom familjen 

och/eller de närmsta släktingarna (Socialstyrelsen, u.å). I denna litteraturöversikt kommer 

anhöriga som vårdar en närstående med demenssjukdom benämnas som anhöriga och 

anhörigvårdare. Begreppet närstående syftar till den familjemedlem med demenssjukdom som 

vårdas. Mycket av den omsorg som bedrivs av anhöriga inom hemmet sker mer eller mindre 

osynligt och trots den omfattande vården är det lite känt vad insatserna består av (Jansson & 

Grafström, 2011). Den största gruppen som ger vård består av äkta makar där kvinnor utgör 

en majoritet.  

I de flesta fall axlar anhöriga ansvaret för vården och omsorgen av sin partner när de själva 

är äldre med risk för sviktande hälsa (Jansson & Grafström, 2011). Att vårda en demenssjuk 

familjemedlem innebär för de flesta att livssituationen förändras totalt. På frågan om varför 

man axlar ansvaret beskriver många hur de glider in i rollen och menar på att det var naturligt 

och bara hände och många beskriver också känslan av ansvar som motivering. Den största 



  4 (32) 
 

bördan för anhörigvårdaren är oftast agitationen, irritabiliteten och labiliteten som den sjuke 

uppvisar (Ragneskog, 2011). 

Andrén och Elmståhl (2008) beskriver anhörigas upplevda hälsa i vårdandet av en 

familjemedlem med demenssjukdom. Vårdare med låg börda hade betydligt bättre upplevd 

hälsa och känsla av sammanhang än de med högre börda. Författarna menar att det är viktigt 

att bedöma och fånga in de anhörigvårdgivare som finns, då de är utsatta för stor risk att bli 

utmattade. De menar även att sjuksköterskan kan fylla en viktig roll i denna infångning, samt 

att sjuksköterskan kan hjälpa till att identifiera deras negativa upplevelser i vårdandet och 

hjälpa dem med strategier för att klara av vardagen och därmed hitta balans.   

Abrahamsson (2003) skriver att det är viktigt att sjuksköterskan låter de anhöriga få prata 

av sig om sin situation, att ett kort samtal kan underlätta för personen väldigt mycket. Hon 

skriver vidare att det är viktigt att de anhöriga får information om sjukdomens symtom och 

förlopp, att de anhöriga får möjlighet att träffa andra i samma situation och att ha tillgång till 

vårdplats för avlösning. Heru, Ryan och Iqbal (2004) undersökte familjefunktion, börda, 

tillfredsställande och livskvalitet hos familjemedlemmar med en demenssjuk person i 

familjen. Trots att deltagarnas anhöriga hade funktionsnedsättning kände de mer belöning i 

vårdandet än börda. De demenssjukas nedsatta förmåga att ge känslomässigt gensvar, deras 

nedsatta förmåga till problemlösning och bristande kommunikation ledde till sämre 

familjefunktion och därmed högre grader av ansträngning och börda för de anhöriga till 

personen. 

Trots bördan som många anhöriga kan uppleva är det ändå vanligt att de även kan känna 

tillfredställelse i vårdandet av den demenssjuka (Ragneskog, 2011). För att minska de 

anhörigas upplevelse av börda och öka tillfredsställelsen är det viktigt att vården redan i det 

tidiga skedet av demenssjukdomen identifierar vilka som är anhöriga till den 

demensdrabbade. 

När vårdandet och omsorgen sker i hemmet påverkas alla medlemmar i en familj på något 

sätt (Ragneskog, 2011). Att vara anhörigvårdare innebär en väldigt stor arbetsbörda, detta 

gäller oftast för makan eller maken. I hemmet utför den anhöriga ofta tidskrävande vård som 

innebär mycket övervakning och ofta tungt fysiskt arbete. De insatser som utförs av anhöriga 

uppskattas till åtta och en halv gånger större än de som bedrivs av den formella vården.  
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2.4 Sjuksköterskans roll och anhörigas upplevelse av sjuksköterskan 

 Sjuksköterskan har en viktig funktion att fylla i omvårdnaden vid demenssjuka och 

kommunikationen mellan sjuksköterskan, vårdtagaren och anhöriga är en vital del för att 

skapa god omvårdnad (Skog, 2012). Det är en stor och ibland svår uppgift att skapa en 

förtroendefull relation till den demenssjuke och kunna stödja närstående. Demens ställer stora 

krav på anhöriga och anhörigvårdgivare och de behöver information, stöd och hjälp för klara 

av situationen på bästa sätt. Förutom informationen till de anhöriga måste sjuksköterskan 

aktivt jobba med stödinsatser. Det kan innebära att uppmana de anhöriga att vårda sin egen 

hälsa och välbefinnande, få dem att känna sig behövda och värdefulla samt att aktivt och 

öppet lyssna på deras känslor, tankar och funderingar kring sin situation. 

Även Clark, Shaw, Villalba, Alli och Sink (2013) beskriver i sin studie hur aktivt samt 

reflekterande lyssnande är en av de största tillgångarna i att stödja anhörigvårdare och även 

demenssjuka patienter. Användbara verktyg för att uppnå detta är att använda sig av öppna 

frågor, bekräfta de anhörigas/patientens känslor, reflektera och summera samtalen. Vidare 

beskrivs även här vikten av att stödja anhörigvårdares hälsa och välbefinnande genom att 

stödja dem under sjukdomsförloppet. Sjuksköterskan kan hjälpa anhörigvårdaren med att 

skapa specifika och mätbara ”coping” mål som hjälper den anhöriga att klara av situationen. 

Hoe och Thompson (2010) skriver hur interventioner och stöd till anhörigvårdaren är av 

största vikt för att reducera upplevd börda och stress, stödet bör bestå av utbildning, 

information, färdighetsträning, stödgrupper och rådgivning.  

I en studie av Douglas-Dunbar och Gardiner (2007) intervjuade man anhörigvårdare om 

deras upplevelse av mötet med personalen på sjukhus vid inläggning av deras närstående med 

demens. Det visade sig bland annat att anhörigvårdarna inte kände att personalen lyssnade på 

dem, de kände att de besatt viktig kunskap om deras närståendes behov som inte 

uppmärksammades av personalen. De upplevde även att sjuksköterskornas kunskap om 

demens var något bristande och att sjuksköterskorna var så stressade och upptagna att vården 

påverkades negativt. En deltagare uttryckte också känslor av osäkerhet och rädsla kopplat till 

sjukhusvistelsen och önskade att detta hade uppmärksammats mer av personalen som kunde 

varit mer tröstande och stöttande. Ett annat tema som var tydligt i intervjuerna var hur 

anhörigvårdarna kände att de var tvungna att företräda sin närstående särskilt i de fall då 

kommunikationen hos den närstående var nedsatt. Detta är något som Gilmour (2002) även 

tar upp i sin diskussion i en studie där man intervjuade anhörigvårdare om deras upplevelser 

av sjukhusvistelser med sin demenssjuke anhörige. Gilmour skriver hur resultaten belyser 
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vikten av att sjuksköterskan intar en sekundär vårdgivarroll i mötet med anhörigvårdgivare 

och erkänner deras insatser och betydelser av dessa för att kunna skapa en meningsfull 

relation mellan personalen och de anhöriga.  

 
3. Problemformulering 

Demens är den fjärde största folksjukdomen i Sverige vilket innebär att sjuksköterskor inom 

de flesta områden kommer att komma i kontakt med patienter med demenssjukdom och dess 

anhöriga. Kunskapen kring demenssjukdom ökar och detta är nödvändigt om sjuksköterskor 

ska kunna identifiera och uppmärksamma tecken på demens hos sina patienter och ge dessa 

god omvårdnad. Samtidigt är också kunskapen om hur hela familjen påverkas av att en 

närstående drabbas av demens viktigt för att sjuksköterskan skall kunna bemöta, stödja och 

främja såväl deras som den demenssjukes hälsa. Anhörigvårdares insatser uppskattas till åtta 

och en halv gånger större än den formella vårdens insatser. Att vara anhörigvårdare kan vara 

tungt och slitsamt men också givande. En god kommunikation mellan vårdare, sjuksköterska 

och vårdtagare är en viktig del för att kunna skapa en god omvårdnad. En klarare bild av 

anhörigas upplevelser av att vårda en närstående kan bidra till ovärderlig kunskap som 

förbättrar den formella vårdens stöd och bemötande av såväl den demenssjuke som den 

anhörige. 

 

4. Syfte 

Att beskriva anhörigas upplevelser av att vårda en närstående med demenssjukdom. 

 

5. Frågeställningar 

Vilka negativa alternativt positiva upplevelser har de anhöriga? 

Hur upplever de anhöriga att relationen påverkas? 

 

6. Teoretisk utgångspunkt - Egenvårdsbalans 

Dorothea Orems omvårdnadsteori utgår från varje människas kapacitet till egenvård, alltså 

människors förmåga att på bästa sätt visa omsorg om sig själv samt sina närstående (Orem, 

2001). Detta innebär att tillgodose hälsorelaterade behov och skapa en upplevelse av helhet 

och balans i tillvaron. Enligt Orems synsätt har människan förmågan att själv styra sin 

utveckling och handla ändamålsenligt för att värna om sin hälsa. Det är när behovet av 
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egenvård är större än personens kraft och förmåga att tillgodose detta som personen blir i 

behov av omvårdnad. Omvårdnadens uppgift blir således att återställa en balans mellan behov 

och förmåga (Orem, 2001).  

Konsensusbegreppet hälsa kopplas till egenvårdsbalansen och Orem menar i denna teori att 

människan har en vilja och förmåga att, själv eller tillsammans med andra tillmötesgå kraven 

på egenvård genom livets olika skeden (Renpenning, 2003). Människan ses som kunnig och 

med förmåga att tänka och som ständigt beredd att omvärdera sin situation för att sedan 

handla i enlighet med sin bedömning. I och med att människan har förmågan att bedöma och 

handla medvetet så har hon också förmågan att ta hand om sig själv och sina närstående. 

Detta benämns som egenvård respektive närståendeomsorg. Närståendeomsorg är det en 

individ gör för att tillgodose egenvårdskrav som en närstående på grund av sitt hälsotillstånd 

inte kan tillgodose själv. Det faktum att alla människor beroende på omständigheterna kan 

behöva hjälp med att utföra egenvård ligger som grund för Orems teori. 

Orem beskriver teorin om egenvårdsbalans som en generell teori som vilar på tre del-

teorier: egenvård, egenvårdsbrist och omvårdnadssystem (Orem, 2001). Hon definierar 

egenvård som aktiviteter som personen utför i syfte att upprätthålla liv, hälsa och 

välbefinnande. Egenvård är således de medvetna målinriktade handlingarna en individ utför 

för att vårda sig själv och sin hälsa. Människor har potentialen att vårda sig själva och sina 

närmaste men har kanske inte de färdigheter som krävs. En människas förmåga till egenvård 

kan påverkas av flera faktorer så som hälsostatus, livsstil socialt nätverk och inre mognad. 

Egenvårdsbrist uppstår då personens eller de anhörigas förmåga till omsorg inte möter 

behovet av egenvård. Det är då den professionella vården, sjuksköterskan, behövs för att 

återställa balansen. Både inre och yttre faktorer kan vara avgörande för att personen eller dess 

anhöriga inte längre kan balansera egenvårdsbehoven. Det är viktigt att sjuksköterskan 

beaktar vad som ligger bakom obalansen för att kunna återupprätta denna på ett långsiktigt 

sätt. Omvårdnadssystem omfattar de båda andra delteorierna och är resultatet av det 

systematiska arbetet som den professionella vårdaren utför. Omvårdnadssystemet fokuserar 

på att hjälpa och stödja människor att utveckla egenvårdskapacitet, att kunna möta sitt eget 

behov av egenvårdskrav. Sjuksköterskan skall ha kompetensen att uppfatta befintliga eller 

hotande brister i egenvårdskapacitet och egenvårdsbehov samt resurser hos patienten och den 

anhöriga. Sjuksköterskan kan då tillsammans med patient och anhöriga utforma en 

omvårdnadsplan för att minska obalansen. Detta kan ske både genom att tillgodose 

egenvårdsbehovet eller att stärka patienten och de anhörigas egenvårdskapacitet. 
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Orem (2001) diskuterar även begreppet hälsa och välbefinnande, hon menar att dessa två är 

olika mänskliga tillstånd men är relaterade till varandra. Hälsa används för att beskriva det 

tillstånd en människa befinner sig i, som karaktäriseras av sundhet och helhet hos de 

kroppsliga och mentala funktionerna. Välmående är individens uppfattning om sin existens. 

Det är ett tillstånd som karaktäriseras av individens själsliga upplevelse av belåtenhet, 

njutning, tillstånd av glädje och känslan av att uppfylla sina livsmål. Välmående är kopplat till 

hälsa men individer kan trots brister i de kroppsliga funktionerna till följd av sjukdom, 

fortfarande uppleva välmående. I resultatdiskussionen kommer resultatet diskuteras utifrån 

teorin.  

 

7. Metod 

Metoden som använts är en litteraturöversikt enligt Friberg (2012). Anledningen till att göra 

en litteraturöversikt är att skapa en överblick av ett avgränsat område, i detta fall beskriva 

anhörigas upplevelser av att vårda en närstående med demenssjukdom. Metoden för arbetet 

utgick från stegen som följer. 

 
7.1 Datainsamling  

Sökningar har gjorts i databasen: Cinahl Complete (Bilaga 1). Sökord som använts är: 

dementia, experience, spouse, caregiver, carers, family, qualitative research, living with 

dementia, family experience, feelings, responsibility, family caregiver, caregiving och 

relative. Begränsningar som gjordes var peer reviewed, som användes i alla sökningar för att 

enbart få artiklar från vetenskapliga tidskrifter. Begränsningen full text användes i alla 

sökningar förutom en, detta gjordes för att underlätta för författarna själva genom att få upp 

artiklar som fanns tillgängliga. Andra begränsningar som gjordes var att i alla sökningar 

begränsa årtalen från 2005-2015, detta för att få fram relativt ny forskning kring ämnet då 

sökningar utan tidsbegränsningar gav en stor träffbild. De sista begränsningarna som gjordes 

var att välja huvudtemana ”dementia” i en sökning, ”family” i en annan samt ”dementia” och 

”caregivers” i en tredje, författarna valde att göra dessa begränsningar för att specificera 

sökningen till det ämnet som författarna var intresserade av (Bilaga 2).  

Tolv sökord utformades för att begränsa samt fokusera artikelsökningen så att artiklarna 

besvarar litteraturöversiktens syfte och frågeställningar. För att påverka träfflistan 

kombinerades vissa gånger sökorden. Delvis gjordes sökningarna både med boolesk söklogik 

och via fältsökning. Boolesk söklogik är en teknik som används när man vill använda mer än 
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ett sökord, söktekniken används för att bestämma sambandet sökorden ska ha till varandra 

(Östlundh, 2012). Författarna valde operatorn AND som också är den vanligaste och används 

för att koppla ihop två sökord.  

 
7.2 Urval 

Urvalet av artiklar från sökresultatet gjordes med hjälp av tre steg. Det första urvalet bestod 

av en granskning av artiklarnas titlar, dessa ger en bra uppfattning om vad som kan sorteras 

bort och vad som bör granskas vidare. Därefter granskades ämnesorden för att ge författarna 

en bättre uppfattning om artiklarnas innehåll. Sedan lästes artiklarnas sammanfattningar för 

att välja vilka av dem som skulle granskas i sin helhet (Östlundh, 2012). 

Enbart kvalitativa artiklar valdes för att vara del av författarnas resultatarbete. Rosén 

(2012) skriver att man vid litteraturöversikt kan använda sig av både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar, men att man bör begränsa sig till en typ av artiklar vid ett examensarbete. 

Han skriver vidare att om författarna är oeniga om en artikel ska inkluderas eller inte bör 

denna artikel gå vidare till fortsatt granskning och bedömning. Detta hände med två av 

författarnas artiklar som senare inte kom att inkluderas i urvalet. Författarna läste 38 

sammanfattningar. Därefter lästes 18 artiklar som verkade relevanta med beaktande till 

författarnas syfte. Dessa studier kvalitetsgranskades. Friberg (2012) skriver att det vid 

granskning av kvalitativa studier till exempel är viktigt att se att det finns en tydlig 

problemformulering, ett tydligt syfte, en bra beskrivning av metod och ett etiskt resonemang. 

Dessa kvaliteter har författarna granskat i artiklarna. Fyra artiklar valdes bort efter granskning 

på grund av bristande kvalitet. Totalt valdes nio artiklar ut till litteraturöversikten (Bilaga 2). 

Artiklar där enbart barn under 18 års upplevelser presenterades uteslöts. Dock fann 

författarna en artikel där majoriteten av deltagarna var 18 år eller äldre (Allen, Oyebode & 

Allen, 2009). I denna artikel fanns även deltagare under 18 år. Dessa deltagares upplevelser 

uteslöts från litteraturöversiktens resultat.  

 

7.3 Analys 

Analysen har gjorts enligt Friberg (2012). Detta innebär att författarna har läst igenom 

artiklarna som användes i resultatet flertalet gånger, med fokus på resultatet i artiklarna. Efter 

att ha läst artiklarna flertalet gånger gjordes egna sammanfattningar av resultatet från varje 

enskild artikel. Detta gjordes för att få en bättre förståelse för artiklarna samt lyfta fram det 

väsentliga i resultaten. Efter flertalet genomgångar av materialet utkristalliserade sig ett antal 
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underteman. Likheter och skillnader i data som passade till de olika temana i artiklarna som 

författarna funnit markerades med färgpennor. Efter det kunde huvudteman för författarnas 

egna resultat identifieras. Resultatet valdes sedan att presenteras i nämnda huvudteman som 

var: ”Vägen genom de okända” och ”En förändrad relation”. Huvudtemana valdes att först 

presenteras överskådligt för att sedan ge en djupare inblick i dem. Underteman gjordes för att 

särskilja samt strukturera specifika resultat. Huvudteman samt underteman presenteras i 

tabellen nedan.  

  

Teman 

Vägen genom de okända En förändrad relation 

Vårdarrollens betydelse och påverkan på 

anhöriga 

Dynamikförändringar i förhållanden och i 

familjemedlemmars roller  

Inre resurser och ”coping” strategier  Förändrad identitet leder till förändrad kontakt 

Att ta emot hjälp  

Motiveringar till att vårda  

 

8. Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetiken finns till för att värna om och försvara människors grundläggande värde och 

deras rättigheter. Den motiveras med att den bidrar till att skydda deltagarna i studier 

(Kjellström, 2012). Det är viktigt att se över etiska resonemang vid granskning av studiers 

kvalitet (Friberg, 2012). Därför har författarna under arbetet med artiklarna granskat de etiska 

övervägandena, information om studien och dess syfte skall ha förklarats för deltagare och 

deltagarna skall ha gett sitt informerade samtycke. Författarna har även varit medvetna om 

och klargjort sina egna förförståelser och lagt dessa åt sidan, detta för att inte artiklar som 

enbart stödjer författarnas förförståelse väljs till urval. Översättningarna har gjorts med hjälp 

av Google översätt (https://translate.google.se/) samt Norstedts ordbok (Norstedts, 2010). 

Översättningarna har granskats av båda författarna för att minimera risken för felaktig 

återgivelse av resultatet i artiklarna.  
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9. Resultat 

Det första temat Vägen genom det okända beskriver hur anhöriga upplever att vårdarrollen 

förändrat och påverkat dem, vidare beskriver anhöriga vilka inre resurser och ”coping” 

strategier de använder för att hantera sin situation. Även anhörigas motiveringar till att vårda 

och hur de ställer sig till stöd från kommun eller från familjen beskrivs i detta tema. Det andra 

temat En förändrad relation tar upp hur familjerollerna förändras samt hur både den sociala 

samt emotionella kontakten mellan parterna förändras av att den närstående blir demenssjuk. 

 

9.1. Vägen genom det okända 

9.1.1 Vårdarrollens känslomässiga betydelse och påverkan på anhöriga 

Genomgående i ett flertal artiklar beskrevs personlig utveckling som en effekt av 

anhörigvårdarrollen (Netto, Goh & Yap, 2009; Shim, Barroso, Gilliss & Davis, 2013). Detta 

omfattade enligt de intervjuade positiva förändringar som att de blivit mer förstående inför 

den sjukes situation, starkare och mer motståndskraftiga inför svåra omständigheter samt att 

de fått en ökad självinsikt (Netto et al., 2009). Vissa deltagare lyfte också sin förmåga att vara 

kreativa när det kom till problemlösning. De beskrev hur de löpande var tvungna att tänka ut 

nya lösningar och sätt att hantera nya situationer. Andra beskrev hur de genom sin roll som 

vårdare hade blivit bättre på att hantera påfrestande situationer och att de lärt sig att ta saker 

som det kommer och acceptera det som inte gick att förändra. Förändringarna var kopplade 

till det faktum att man i en anhörigvårdarroll sätter sin närståendes behov framför sina egna 

och att detta bidrar till en personlig förändring som omfattade både tänkesätt, värderingar och 

personlighetsdrag. Vissa hade upplevt en omställning i sin livsfilosofi samt prioriterade 

annorlunda och värdesatte andra saker än tidigare, materiella ting var inte lika viktigt längre 

och man värdesatte relationer högre (Shim et al., 2013). Genomgående visade det sig att 

anhörigvårdarrollen påverkar människor på många olika plan både känslomässigt och 

personligt. Anhöriga tillskrev sig nya karaktärsdrag som de inte hade haft innan. En kvinna 

utryckte att hon i sin roll som vårdare fått möjlighet att inse sina egna styrkor, kunna se sina 
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framsteg och utveckling under denna process att ta hand om sin make och detta var något hon 

var tacksam över (Shim et al., 2013). 

Resultatet visade på flertalet positiva förändringar och upplevelser hos de anhöriga men det 

fanns likväl känslor av oro och ilska (Madsen & Birkelund, 2012; Adams, 2006). Anhöriga 

uttryckte oro över vad som kunde hända om deras närstående lämnades ensam. I flera av 

studierna uttryckte anhöriga också hur de många gånger upplevde ilska, både över situationen 

och gentemot sin demenssjuke närstående, detta ledde ofta till dåligt samvete och en känsla av 

att inte klara av rollen som vårdare. Många försökte dölja känslor som ilska och irritation men 

det var både tungt och krävande att stänga sådana känslor inom sig. En anhörig berättade hur 

hon pendlade mellan att vara förstående och tålmodig till irriterad och stressad i sitt 

bemötande av sin demenssjuke man (Adams, 2006).  

Det fanns många likheter mellan mäns och kvinnors upplevelser, dock uttryckte männen 

att de upplevde människor i deras omgivning som dömande och granskade och kvinnorna var 

mer självkritiska (Madsen & Birkelund, 2012). Männen beskrev hur deras gemensamma barn 

tyckte att de var för hårda i kommunikationen med deras demenssjuke fru. De uppfattade sig 

dömda av människor i omgivningen och uttryckte att detta troligtvis bottnade i att andra inte 

förstod att deras fru var demenssjuk. Dessa upplevda attacker påverkade männen emotionellt 

eftersom de inte upplevde att de hanterade situationen felaktigt. En av männen beskrev hur 

hans hustru ibland under kortare samtal med bekanta kunde ”hålla masken” och därför förstod 

de flesta bekanta inte vidden av hustruns sjukdom och mannen kände att han var tvungen att 

försvara sitt beslut att överlämna vården till ett demensboende. Kvinnorna beskrev hur det 

kändes som att de blev elaka i bemötandet mot sin demenssjuke make. Det hände att de 

önskade att maken skulle gå bort, att de skrek åt sin make eller skakade honom i frustration. 

Alla fruarna var medvetna om detta beteende och det ledde till självkritik och dåligt samvete. 

Detta ledde i sin tur till försök att förbättra situationen för båda parter. En kvinna berättar att 

hon insåg att det inte var hållbart längre och ingen av dem mådde bra med den dåvarande 

situationen och maken flyttade senare till ett demensboende (Madsen & Birkelund, 2012). 

9.1.2 Inre resurser och ”coping” strategier  

I resultatet kunde de urskiljas att acceptans spelade en avgörande roll för många av 

anhörigvårdarna som en del i deras sätt att hantera sin situation med närstående med 

demenssjukdom (Shim et al., 2013). Flertalet anhöriga pratade om att de lärt sig att fokusera 

på det som de kunde förändra och fick släppa det som låg utanför deras kontroll, att de kunde 

avgöra hur och med vilken inställning de skulle vårda sin närstående, men sjukdomens 
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förlopp och dess inverkan på den anhöriga låg utom deras kontroll. Acceptans var då en viktig 

del för att balansera och hantera den fysiska och emotionella bördan av att vårda den 

närstående. Acceptansen var även kopplad till de många kontinuerliga förändringar som det 

innebar att vårda den demenssjuka då nya symptom eller förändringar i personligheten 

uppkom. Även att vara flexibel och anpassningsbar lyftes av anhöriga som nödvändigheter i 

vårdandet av den anhöriga (O’Shaughnessy, Lee & Lintern, 2010; Kindell, Sage, Wilkinson 

& Keady, 2014). Anhöriga poängterade även vikten av att upprätthålla tidigare intressen som 

exempelvis trädgårdsarbete eller golf (Shim et al., 2013). Vikten av religion och tro lyftes av 

vissa anhöriga som en resurs, även om de flesta inte utövade religion aktivt så hade de stöd 

och hjälp av de kristna värderingarna i deras roll som anhörigvårdare. Tron gav dem hopp och 

styrka. Andra utryckte att deras tidigare livserfarenheter utgjorde en resurs och hittade styrka i 

att klara denna utmaning baserat på tidigare erfarenheter och svårigheter.  

 

 

9.1.3 Att ta emot hjälp 

Genomgående i flera av studierna uttryckte anhöriga en tvekan till att utnyttja såväl det 

kommunala stödet som att be andra familjemedlemmar eller bekanta om hjälp (Eriksson, 

Sandberg & Hellström, 2012; Adams, 2006; Flynn & Mulcahy, 2013). Det framkom att 

kvinnorna i en av studierna tonade ner behovet av stöd i vården av sin partner (Eriksson et al., 

2012). När frågan kom upp under intervjuerna stod det klart att det var en komplex 

frågeställning som var direkt kopplad till kvinnornas moraliska värderingar rotade i deras 

identitet som vårdare. Nästan alla kvinnor erkände värdet av stöd från kommunen för att 

avlasta anhörigvårdare och var villiga att acceptera att de själva en dag troligtvis skulle 

komma att behöva stöd. Dock bekräftade de med varierande redogörelser varför de i nuläget 

inte behövde detta. Det varierade från att de ansåg att deras hälsa skulle försämras innan det 

behövdes stöd eller att andra familjemedlemmar skulle vara oförmögna att hjälpa till för att de 

skulle komma till den punkten. De flesta kvinnorna ansåg att acceptera stöd från socialen 

skulle innebära att de blev en börda för samhället samt brast i sin förmåga att vårda sin 

partner samt att det fanns känslomässiga svårigheter med att överlämna vården till 

utomstående. Anhöriga uttryckte oro över hur det skulle gå om deras närstående skulle flytta 

hemifrån till ett boende för demenssjuka (Adams, 2006). Dessa åsikter delades av anhöriga i 

flertalet studier (Eriksson, Sandberg & Hellström, 2012; Adams, 2006; Flynn & Mulcahy, 

2013). Anhöriga uttryckte att de inte kommit till den punkten än där de behövde hjälp utifrån, 

en del motiverade detta beslut med att man inte ville att någon skulle veta hur illa ställt det var 
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med den närstående eller att den anhörige var rädd att bli kritiserad och bedömd. Detta ledde 

även till att stödet från familjemedlemmar och bekanta var begränsat. Anhöriga som vårdade 

sin partner var särskilt oroliga för att vara en börda för de gemensamma barnen och detta 

gjorde att man inte sökte hjälp inom familjen.  

Även om flertalet anhöriga dock uttryckte det kommunala stödet som viktigt kände vissa 

andra också att det stöd som fanns att tillgå inte var anpassat för deras behov (Flynn & 

Mulcahy, 2013). Detta beskrivs då särskilt av anhöriga till personer med tidig demenssjukdom 

som upplevde att stödet till största del var utformat efter en äldre åldersgrupp. De efterfrågade 

mer skräddarsytt och individbaserat stöd baserat med hänsyn till de olikheter som olika typer 

av demenssjukdom innebär. En stödform som flertalet anhöriga lyfte som givande och 

stödjande var mötet med andra anhörigvårdare (Adams, 2006). Där kunde man få sina känslor 

validerade av andra som hade gemensamma upplevelser av att vårda en närstående med 

demenssjukdom. 

  

 

9.1.4 Motiveringar till att vårda 

 Motiveringar till att vårda sin närstående skiljde sig i de studier där frågan lyfts. Kvinnorna 

uttryckte det som något kvinnligt att vårda och männen beskrev hur de blivit omhändertagna 

av sin fru och upplevde vårdarrollen som ett tillfälle att få återgälda detta (Eriksson et al., 

2012; Shim et al., 2013). Där framkom i kvinnornas berättelse en övergripande röd tråd i form 

av ett livslångt åtagande att ta hand om och vårda andra. Kvinnorna beskriver att de haft en 

vårdarroll i hela sina liv, i en eller annan form. De uttryckte en underliggande uppfattning om 

att det ligger i den kvinnliga identiteten att vårda andra. Den känslan av ansvar för att vårda 

någon motiverade kvinnorna att även under sina äldre dagar vårda och sköta om sin partner 

trots att det innebar en restriktion av deras egna sociala liv (Eriksson et al., 2012). Männen 

som intervjuades hittade mening och styrka i att få ge tillbaka till sin fruar all den kärlek de 

upplevt sig ha fått under äktenskapet. Redogörelser för hur deras fru varit en underbar fru, 

moder och kvinna som alltid tagit hand om dem och deras familj och på så sätt haft stor 

inverkan på deras liv bidrog till att de kände tacksamhet för tillfället att få ge tillbaka genom 

att vårda sin fru (Shim et al., 2013). 
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9.2 En förändrad relation 
9.2.1 Dynamikförändringar i förhållanden och i familjemedlemmars roller  

Förändringar i förhållandenas dynamik var något som framkom (O’Shaughnessy et al., 2010; 

Flynn och Mulcahy, 2013). Makarna som tidigare hade upplevt sina förhållanden som 

jämställda, upplevde nu att deras partner blev alltmer osjälvständig och beroende av den andre 

(O’Shaughnessy et al., 2010; Flynn & Mulcahy, 2013). Blandade känslor uttrycktes när 

makarna beskrev hur de försökte bibehålla partnerns identitet och självförtroende, samtidigt 

som de kände att deras egen identitet förändrades till att få en mer vårdande roll. Känslan av 

att försöka möta sina egna behov och partners behov resulterade ofta i skuldkänslor och 

självkritik (O’Shaughnessy et al., 2010). 

Att få förändrade roller i samband med att en familjemedlem blivit demenssjuk var något 

som beskrevs från samtliga familjemedlemmar (Allen, Oyebode & Allen, 2009; Adams, 

2006). Den friska föräldern fick ta ett större ansvar och ta rollen av både mamma och pappa 

samtidigt. Även de vuxna barnen upplevde att de fick en mer föräldralik roll, vissa kände 

också att det var deras ansvar att ta hand om deras friska förälder, som i vissa fall blivit 

nedstämd (Allen et al., 2009). De vuxna barnen som deltog i studierna beskrev hur jobbigt det 

var att göra saker för sin förälder som föräldern tidigare gjort för dem, som att förbjuda sin 

mamma eller pappa att titta på TV förrän denne ätit frukost. De uttryckte en ledsamhet och 

frustration över hur förhållandet till föräldern hade förändrats (Adams, 2006). De kände en 

besvikelse i hur deras föräldrar kunde vara elaka trots deras behov av hjälp. En deltagare 

uttryckte att hon ville skaka liv i sin mor och skrika åt henne att vakna, att hennes mor inte 

kunde leva upp till modersrollen längre (Adams, 2006). De äldsta manliga barnen uttryckte en 

känsla över att behöva ta över faderns roll i huset när denna blev demenssjuk, att de var 

tvungna att vara ”mannen i familjen” och att det med sjukdomen blev deras roll att försvara 

familjen (Allen et al., 2009).  

 

9.2.2 Förändrad identitet leder till förändrad kontakt 

De vuxna barnen som intervjuades beskrev ofta en förlust av den demenssjuke förälderns 

identitet (Allen et al., 2009; Madsen & Birkelund, 2012). De beskrev hur de hade förlorat sin 

riktiga förälder. De beskrev att deras förälder var levande död, att deras ögon var tomma 

(Madsen & Birkelund, 2012). Vissa av dem uttryckte känslan av att viktig kunskap som 

föräldern kunde gett dem nu gått förlorad på grund av sjukdomen (Allen et al., 2009). Barnen 

kände att sjukdomen hade bidragit till en brist av emotionell närhet till föräldern. 
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Brist på emotionell närhet och social kontakt var något som framkom hos många anhöriga 

(Adams, 2006; Allen et al., 2009; O´Shaughnessy et al., 2010; Kindell et al., 2014; Flynn & 

Mulcahy, 2013). Makarna beskrev att de höll ihop med partnern genom en känsla av 

kontinuitet från deras förflutna och nuvarande förhållande, de kände dock en avsaknad att inte 

kunna diskutera aktuella händelser i världen och saker i övrigt (O’Shaughnessy et al., 2010). 

De uttryckte att kommunikation var ensidig då den enda responsen de anhöriga kunde få var 

”mm” eller ”jaha” (Kindell et al., 2014). En deltagare beskrev att hon och hennes make 

tidigare varit en enhet som nu glidit isär, när hon pratade om kontakten i förhållandet 

(O’Shaughnessy et al., 2010). En ökande avskildhet från sin partner var något som flera 

deltagare kände, detta berodde enligt de anhöriga på en förlust av gemensamma aktiviteter 

och delad förståelse. Anhöriga kände även en brist på ömhet och kärlek (Flynn & Mulcahy, 

2013).  

Även fast vissa makar kände en saknad av sexualitet och närhet beskrev många att 

kärleken i förhållandet fanns kvar, vissa beskrev att de till och med kommit närmare varandra 

i och med sjukdomen (Netto et al., 2009; O´Shaughnessy et al., 2010; Adams, 2006). Det 

fanns ett ökat beskyddande av sin partner och en större omtanke för personen vilket ledde till 

ökad närhet (Adams, 2006). Deltagare upplevde att deras relation till familjemedlemmen hade 

blivit starkare i samband med sjukdomen på grund av den konstanta kontakten som 

sjukdomen medförde (Netto et al., 2009). De uttryckte att de tidigare hade varit upptagna med 

sina egna saker, men att när sjukdomen kom behövde de umgås mer och att det var positivt 

för relationen till den demenssjuke. De beskrev att med en kris kan man upptäcka ens sanna 

kärlek för en person. Små kärleksyttringar beskrevs vara viktiga för makarna (Adams, 2006; 

O’Shaughnessy et al., 2010). De demenssjukas uttryckande av affektion beskrevs som 

ljusglimtar i förhållandena som fick personerna att fortsätta hålla ihop med partnern. Många 

beskrev till och med att deras partner blivit mer affektiv, att de nu ofta kom till dem och 

pussades, kramades och berättade att de älskade dem (Adams, 2006).  

 

10. Diskussion 

10.1 Metoddiskussion 

Författarna valde att söka i ämnesordfältet eftersom sökningar i detta fält ger hög 

ämnesprecision (Östlundh, 2012). Författarna är medvetna om att kombinationen av sökorden 

och valen av precisering som gjorts har påverkat sökresultatet och därmed bidragit till 

begränsningar som kan ha inneburit att artiklar av relevans för ämnet har gått förlorade. 



  17 (32) 
 

Författarna har därför diskuterat sökordens relevans och kombinationen av dessa och anser 

ändå att sökningarna till största del resulterat i relevanta artiklar som motsvarar syftet.  

Samtliga sökningar gjordes med avgränsningen peer reviewed samt alla sökningar utom en 

gjordes med avgränsningen full text. Peer reviewed användes av författarna för att enklare 

säkerställa att artiklarna kom från vetenskapliga tidskrifter. Författarna är dock medvetna om 

att denna begränsning inte garanterar att artiklarna i sig är vetenskapliga. Vetenskapliga 

artiklar skall innehålla följande moment: sammanfattning och introduktion, metod, resultat 

och en diskussionsdel samt acknowledgements (erkännanden) och referenser (Daxberg, 

2004). Därför har samtliga av dessa delar granskats i artiklarna som använts i resultatet. 

Författarna är också medvetna om att Östlundh (2012) anser att välja full text som 

begränsning inte är en bra metod då denna begränsning innebär att informationen väljs ut med 

form framför innehåll som förstahandskriterium. Dock valdes denna begränsning av 

författarna för att säkerställa att sökningarna resulterade i artiklar som fanns tillgängliga. 

Vissa testsökningar gjordes dock utan full text som begränsning för att kunna se om det fanns 

en avgörande andel artiklar av relevans som gått förlorade. Författarna bedömde att så inte var 

fallet.  

Vetenskapligt material är en färskvara (Östlundh, 2012). Därför valde författarna att 

begränsa årtalen då mediciner, hjälpmedel och sjukvård har utvecklats och på så sätt bidragit 

till en förändring över tiden så kan individens upplevelse av att vårda en närstående ha 

påverkats och förändrats genom tiderna. Artiklarna som hittades och granskades var nästan 

uteslutande från de senaste femton åren och detta kan tyda på att intresset för att forska kring 

anhörigas subjektiva upplevelser kring vårdarrollen inte fått genomslag förrän under 2000-

talet.  

Slutligen genomgick resultatartiklarna en kvalitetsgranskning enligt Friberg (2012). Detta 

innebar att författarna bland annat tittade på beskrivningen av syftet, metodbeskrivningen, 

dataanalysen samt etiska resonemang. Eventuell svaghet med att använda detta 

bedömningsinstrument är att författarna själva bedömde om artiklarna uppfyllde kraven. 

Andra författare hade kunnat komma till en annan slutsats och därför ett annat resultat. För att 

öka reliabiliteten i författarnas bedömning av artiklarnas kvalitet granskades de av båda 

författarna som sedan jämförde sina resultat. Enligt Henricson (2012) ökar detta arbetssätt 

reliabiliteten.  

Författarna har resonerat kring det faktum att det kan föreligga en risk för brister i 

tolkningarna av de engelska texterna då författarna inte har engelska som modersmål. 

Artiklarna har dock tolkats efter bästa förmåga. Då kriterierna för denna litteraturöversikt 
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innebär att upplevelser från personer under 18 år inte får beaktas har författarna medvetet 

uteslutit upplevelser från dessa personer i arbetet med resultatartiklarna. Dessa kriterier har 

inneburit att artiklar som endast beskriver barn under 18 års upplevelse har uteslutits. 

Författarna har diskuterat om information av relevans kan ha gått förlorad på grund av detta 

men anser att studier som behandlar barns upplevelser inte kan ställas i jämförelse med 

studier om vuxna människors upplevelser. Detta grundar författarna på den stora skillnaden i 

mognad och utveckling samt ansvarsroll mellan vuxna och barn. Således har inte relevant 

material för denna litteraturöversikt gått förlorad.  

Den klara majoriteten av de artiklar som har använts i litteraturöversiktens resultat har 

kommit ifrån västvärlden, dessa har kommit ifrån USA, England, Danmark, Irland och 

Sverige. Författarna inkluderade enbart en artikel som inte kom från västvärlden, denna 

artikel kom ifrån Singapore. Valet av artiklarnas ursprung gjordes inte av något syfte, 

författarna förde ingen diskussion kring detta. Vid sökningen framkom att majoriteten av de 

artiklar som var relevanta för litteraturöversiktens syfte kom från västvärlden. Författarna 

bedömde att upplevelserna av att vårda en anhörig med demenssjukdom inte borde skilja sig 

beroende på geografi. I arbetets gång fann dock författarna vissa geografiska samt kulturella 

skillnader i upplevelserna som kommer att diskuteras vidare i resultatdiskussionen.  

 
10.2 Resultatdiskussion  

De övergripande fynden som beskrevs i resultatet handlade om stöd i vårdandet av sin 

närstående och hur relationer påverkas. Dessa fynd kommer att diskuteras utifrån Dorothea 

Orems omvårdnadsteori egenvårdsbalans. Författarna upptäckte även att det kan finnas en 

geografisk samt kulturell skillnad i hur de närstående ser på sin situation. Författarna såg en 

tendens till att de flesta studier från västvärlden till största del fokuserade på 

omvårdnadsbörda och negativa upplevelser. Positiva upplevelser om personlig vinning och 

stärkta relationer beskrevs i studier från Asien och en artikel från USA där samtliga deltagare 

var kristna. Denna skillnad kommer att lyftas i slutet av diskussionen. 

Studien syftade till att beskriva anhörigas upplevelser av att vårda en närstående med 

demenssjukdom. Författarna ville ta reda på både positiva och negativa upplevelser samt hur 

relationen mellan den anhöriga och den demenssjuke påverkas. I resultatet påvisades många 

positiva upplevelser och att deltagare blivit starkare i sig själva i vårdandet av sin närstående. 

Det framkom dock att anhöriga var i behov av stöd i vårdandet, men att de ofta tyckte att det 

var jobbigt att be om stöd då de inte ville vara en börda till andra eller till samhället. Vidare 
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kände många en ovilja att låta utomstående få veta hur deras situation såg ut och hur 

demenssjukdomen påverkat familjen. Detta var enligt litteraturöversiktens författare en 

intressant punkt men diskuterades inte vidare på djupet i artiklarna. Det kan diskuteras om 

detta kan vara kopplat till samhällets normer och värderingar, men det skulle behövas mer 

djupgående forskning för att dra några slutsatser.  

Studiens resultat visade även att anhöriga kände att relationen till den demenssjuke hade 

förändrats med sjukdomens uppkomst. Många, framförallt de vuxna barnen, beskrev att deras 

anhöriga hade förlorat sin identitet. Makarna i studierna beskrev en avskildhet från sin partner 

och att förhållandet inte längre var jämställt. Trots att många negativa förändringar i 

förhållandena beskrevs, fanns även positiva förändringar som att vissa kände att de kommit 

varandra närmare till följd av ökad omtanke och ökad omsorg. Vidare framkom skillnader 

mellan män och kvinnors upplevelser av vårdandet. Detta kommer att diskuteras utifrån ett 

genusperspektiv. 

Resultatet visar att många av de närstående har svårt att ta emot stöd, trots att de själva 

uttrycker att de behöver det. Detta tyder på att det finns en stor komplexitet i både efterfrågan 

av stöd från anhöriga samt tillgången till anpassat stöd från samhället. Det framkom att 

anhöriga ofta tyckte att det var jobbigt att be om stöd då de inte ville vara en börda för andra 

eller för samhället. Detta till trots visade en studie av Stensletten, Bruvik, Espehaug, Drageset 

(2014) att anhörigvårdgivare som upplevde sig ha ett stöd från samhället också upplevde en 

lägre vårdgivarbörda.  

Litteraturöversiktens resultat visar att behov av stöd kan se olika ut beroende på typ av 

demenssjukdom och att anhörigvårdgivare i vissa fall kände att stödet som erbjöds inte var 

utformat efter deras specifika behov. Därför blir det extra viktigt i sjuksköterskans kontakt 

med anhörigvårdgivare att se till deras individuella behov. Detta kan kopplas till Orems 

omvårdnadssystem (Orem, 2001) där sjuksköterskans roll är att balansera 

patientens/anhörigas egenvårdsbehov och egenvårdskapacitet. För att stärka 

anhörigvårdgivares upplevelse av hälsa och välmående är det viktigt för sjuksköterskan att 

kunna identifiera känslor som kan ligga till grund för att den anhöriga i fråga inte söker hjälp 

eller stöd.   

Anhöriga beskrev även känslor som ilska och frustration över sin situation, detta ledde i 

vissa fall till att ilskan och frustrationen gick ut över den demenssjuke. Sådana känslor blir 

viktigt för professionella vårdgivare att uppmärksamma då det skulle kunna leda till att den 

demenssjuke far illa. I vissa fall undertryckte anhöriga känslor av ilska och irritation vilket 

blev tungt att bära. Många gånger ledde även ilskan över deras situation till dåligt samvete 
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hos den anhöriga och tankar om att de inte kunde ge god omvårdnad till sin närstående. Det är 

således även viktigt för den anhörigas välmående att dessa känslor uppmärksammas av 

vården. Anhöriga beskrev även känslomässiga svårigheter med att se sin närståendes 

personlighet förändras. Vissa anhöriga berättade hur de aktivt försökte bibehålla den 

närståendes identitet medan deras egen identitet allt mer förändrades till en vårdarroll. Detta 

ledde i sin tur ofta till komplicerade känslor som sorg, frustration och skuldkänslor. Detta 

tyder på att anhöriga kan ha svårt att relatera till sin närstående som genomgått en 

personlighetsförändring. Anhörigvårdare balanserar inte bara sina egna hälsorelaterade behov 

utan även behoven hos sin närstående vilket kan leda till att deras kapacitet och kraft inte 

räcker till utan stödet från omgivningen. Att då kunna identifiera denna obalans hos 

anhörigvårdare blir vitalt för att kunna förebygga att varken de eller den demenssjukes hälsa 

och välbefinnande tar skada.  

I resultatet visade det sig också att flera anhörigvårdare hade positiva upplevelser från att 

vårda sin demenssjuke närstående. Flertalet deltagare menade att de utvecklats personligt och 

erhållit inre styrkor som ökad självinsikt, motståndskraft och en ökad kreativitet gällande 

problemlösning. I vissa fall hade det även påverkat anhörigvårdares livsfilosofi och känsla av 

meningsfullhet. Relationen mellan anhörigvårdaren och den demenssjuke hade i flertal fall 

stärkts av den täta kontakten som vårdandet innebar. Det fanns även exempel på hur anhöriga 

upplevde hur deras familj kommit närmare varandra genom vårdandet av den demenssjuke 

närstående. De menade att dessa svårigheter bidragit till att kärleken mellan dem blivit 

starkare. Detta kan ses i ljuset av Orems beskrivning av hälsa och välmående, trots en 

sjukdom som påverkar båda parter i förhållandet så är det fullt möjligt att uppleva välmående 

trots en bristande hälsa (Orem, 2001). Denna förmåga och de anhörigas upplevelser kan inom 

Orems teori ses som en resurs som sjuksköterskan kan använda sig av i sitt omvårdnadsarbete 

med fokus på att upprätthålla balansen mellan egenvårdsbehov och egenvårdskapacitet. 

Resultatet gav också en tydligare bild av vad anhöriga använde sig av för inre resurser för att 

klara av sin situation. Många anhöriga uttryckte vikten av att upprätthålla egna intressen som 

exempelvis trädgårdsarbete eller golf. Andra fann styrka och kraft genom att använda sig av 

tidigare erfarenheter som livet gett dem, att även medvetet inta en viss inställning till livet och 

deras nuvarande situation hjälpte dem i rollen som vårdare.  

Även om behovet av stöd var synligt genom hela resultatet fanns det skillnader mellan män 

och kvinnor. Skillnaderna visade sig både inom upplevelsen att vårda sin närstående samt 

motiveringen till varför man vårdade. Kvinnorna var mer självkritiska och oroade sig för om 
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de behandlade sin partner illa i vårdandet. Männen uttryckte mer en känsla av att bli 

kritiserade av omgivningen.  

Studien av Papastavrou, Tsangari, Kalokerinou, Papacostas och Sourtzi (2009) visade att 

kvinnliga anhörigvårdarna upplevde större börda och visade på högre grad av depression än 

de manliga anhörigvårdarna. En frågeställning som kan tas i beaktande är om kvinnors 

upplevda börda är kopplad till deras motivering att vårda, då resultatet tyder på att kvinnor 

känner ett ansvar att vårda närstående. Kvinnor uttryckte vårdandet av sin partner som 

naturlig, då de upplevde att vårdandet ligger i den kvinnliga identiteten. Det kan diskuteras 

om kvinnor tar på sig anhörigvårdarrollen delvis ofrivilligt baserat på denna föreställning och 

huruvida samhällets syn och normer på kvinnans roll påverkar kvinnornas beslut. I resultatet 

uttryckte vissa manliga anhörigvårdare att känslan av att kunna ge tillbaka var en stark 

motivation till att vårda sin fru. Deras upplevelser av att ha blivit omhändertagna av sina fruar 

under deras äktenskap och då få chansen att återgälda detta kan ha bidragit till en mer positiv 

känsla av vårdandet. Författarna har diskuterat om det kan vara så att det finns en 

föreställning om att kvinnor är mer vårdande av naturen och anses mer lämpade att vårda 

rotad både i samhället och därför även hos kvinnorna själva. Detta skulle kunna innebära att 

kvinnor ställer högre krav på sig själva vilket då kan leda till en obalans av deras 

egenvårdsbehov och egenvårdskapacitet. Utifrån fynden i resultatet tycks det finnas behov av 

att ha ett genusperspektiv i beaktande när man som sjuksköterska kommer i kontakt med 

anhörigvårdare. 

Vidare finner författarna det intressant att två artiklar som syftade till att beskriva hur 

anhöriga fann mening i att vårda en närstående med demenssjukdom hade den första utförts i 

en annan kultur än den västerländska samt att i den andra så var deltagarna kristna. Artiklarna 

från den västerländska kulturen hade en tendens att fokusera mer på vilken grad av börda 

anhörigvårdare upplevde. Det kan diskuteras om denna skillnad beror på att det generellt i 

västvärlden finns en mer individinriktad samhällssyn. I flertalet andra kulturer är familjen i 

fokus och individens behov kommer inte i första hand på samma sätt som i väst. Detta kan då 

vara orsaken att informella vårdare i västerländska samhällen upplever vårdandet av en 

närstående som tungt och krävande. I familjefokuserade samhällen blir det oftast mer ett 

självklart åtagande eftersom familjens behov som helhet kommer i första hand. Då fokus inte 

ligger på individens specifika behov blir krocken av att tillgodose någon annans inte lika stor 

och därför kan inställningen till vårdandet bli mindre negativt. I den artikel där samtliga 

anhörigvårdare var kristna upplevde de ett stort stöd av sin religion i vårdandet. Inom det 

flesta religioner finns det tydliga dygder och moraliska vägvisare, dessa kan bidra till att 
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personer finner en högre mening med att vårda. Att utföra välvilliga handlingar gentemot sina 

medmänniskor innebär att praktisera god tro inom de flesta religioner. Dessa hypoteser kan 

dock ännu inte fastställas av författarna utan skulle kräva vidare forskning. 

Utifrån det beskrivna resultatet och diskussionen som förts framkommer vikten av att  

sjuksköterskors kunskaper och förståelser inför anhörigas upplevelser av demenssjukdom 

breddas. Detta för att sjuksköterskan skall kunna uppmärksamma anhörigas och närståendes 

behov av stöd. Författarna menar att denna kunskap borde omfatta allmänsjuksköterskor och 

inte enbart specialistsjuksköterskor. Denna åsikt framförs även i en studie av Manthorpe, 

Iliffe och Eden (2003) där man argumenterar för vikten av en bredare kunskap om demens 

inom alla sjuksköterskeområden. 

 

10.3 Kliniska implikationer 

Då resultatet visar att anhöriga är i behov av stöd men att de kan finna det svårt att be om 

hjälp blir det viktigt för sjukvården att fånga upp dessa anhöriga och deras närstående. Detta 

görs bäst genom att skapa en förtroendefull kommunikation med både de anhöriga och den 

demenssjuke. Att förstå de anhörigas upplevelser och känslor kring sin situation blir vitalt för 

att kunna identifiera deras upplevda börda samt deras styrkor och resurser. Detta för att sedan 

kunna utforma stödet efter de anhörigas specifika behov. En ökad förståelse för hur en 

demenssjukdom påverkar en familj kan även bidra till ett bättre bemötande och bidra till ökat 

förtroende för sjukvården hos de anhöriga. Vidare tyder resultatet på att sjuksköterskor 

behöver ta hänsyn till genusperspektiv i mötet med anhörigvårdare, då kvinnor och mäns 

upplevelser kan se olika ut och därmed även deras behov av stöd.  

 

10.4 Förslag till fortsatt forskning  

Under arbetets gång fann författarna till litteraturöversikten att den övervägande forskningen 

som gjorts på området särskilt i västvärlden fokuserade på anhörigvårdares upplevelse av 

börda och andra negativa upplevelser i sambandet med vårdandet. Även om detta är viktigt att 

utvärdera eftersöker vi mer forskning kring anhörigvårdares positiva upplevelser av att vårda 

en närstående då vi anser att den informationen såväl som upplevd börda ligger till grund för 

att vården på bästa tänkbara sätt skall kunna utvecklas och ge rätt förutsättningar till 

anhörigvårdare och deras demenssjuke närstående. Då två artiklar med inriktning på positiva 

upplevelser av vårdandet skiljde sig geografiskt samt kulturellt från de övriga kan det även 
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finnas grund för att forska vidare på om och i så fall varför det finns sådana skillnader mellan 

olika länder och kulturer. 

 

11. Slutsats  

Att som anhörig vårda en närstående med demenssjukdom påverkar den anhöriga på ett 

personligt plan samt dennes relation med den närstående. Påverkan kan ta sig uttryck i känslor 

av ilska, frustration, sorg och dåligt samvete. Dessa känslor får konsekvenser både för den 

anhöriga och närstående, detta kan resultera i att anhöriga upplever en hög belastning men 

ändå inte söker hjälp utifrån. Frustration uttrycks även i de anhörigas upplevelser av 

förändringarna i förhållandet till den närstående på grund av en tilltagande saknad av social 

och emotionell närhet. Detta till trots upplever flertalet anhöriga positiva sidor av vårdandet, 

som personlig utveckling och en starkare kärlek till sin närstående. Dessa fynd ökar 

förståelsen för anhörigas upplevelser av att vara informella vårdare och ger på så sätt 

sjukvården möjligheten att utforma rätt typ av stöd och anpassa bemötandet till de anhöriga. 

Oavsett om man arbetar som allmänsjuksköterska eller specialistsjuksköterska kommer man 

komma i kontakt med demenssjuka patienter och deras anhöriga. Därför är kunskapen om 

demens och hur den påverkar familjemedlemmar viktig inom sjuksköterskans alla områden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  24 (32) 
 

Referensförteckning 

Abrahamsson, B.-L. (2003). Demens – omsorg och omvårdnad. Stockholm: Bonnier 
utbildning. 

 
Adams, B. K. (2006). The Transition to Caregiving: The Experience of Family Members 

Embarking on the Dementia Caregiving Career. Journal of Gerontological Social 
Work, 47(3/4), 3-29. doi:10.1300/J083v47n03_02. 

 
Allen, J., Oyebode, R. J., & Allen, J. (2009). Having a father with young onset dementia: The 

impact on well-being of young people. Dementia, 8(4), 455-480. 
doi:10.1177/1471301209349106.  

 
Andrén, S., & Elmståhl, S. (2008). The relationship between caregiver burden, caregivers’  

perceived health and their sense of coherence in caring for elders with dementia.  
Journal of Clinical Nursing, 17, 790-799. doi:10.1111/j.1365-2702.2007.02066.x 

 
Björlin Armanius, G., Basun, H., Beck-Friis, B., Ekman, S-L., Englund, E., Jönhagen 

Eriksdotter, M., … Wimo, A. (2002). Om demens. Stockholm: Liber. 
 
Clarke, B. P., Shaw, G. E., Villalba, A. J., Alli, R., & Sink, M. K. (2013). Therapeutic 

interactions to enhance the mental health and wellness of dementia caregivers and 
patients. Journal of Gerontological Nursing, 39(11), 7-10. doi:10.3928/00989134-
20130916-06 

 
Douglas-Dunbar, M., & Gardiner, P. (2007). Support for carers of people with dementia 

during hospital admission. Nursing Older People, 19(8), 27-30. Hämtad från 
databasen CINAHL Complete.  

 
Daxberg, E-L. (2004). Vad gör en artikel vetenskaplig (Broschyr). Stockholm: Sahlgrenska. 

Från http://www.sahlgrenska.se/bibliotek  
 
Eriksson, H., Sandberg, J., & Hellström, I. (2012). Experiences of long-term home care as an  

informal caregiver to a spouse: gendered meanings in everyday life for female carers.  
International Journal of Older People Nursing, 8, 159-165. doi:10.1111/j.1748- 
3743.2012.00340.x. 

 
Eriksdotter Jönhagen, M. (2011). Demenssjukdomar – en översikt. I A.-K.  
            Edberg (Red.), Att möta personer med demens (s. 345-356). Lund: Studentlitteratur. 
 
Flynn, R., & Mulcahy, H. (2013). Early-onset dementia: the impact on family care-givers. 

British Journal of Community Nursing, 18(12), 598-606. Hämtad från databasen 
CINAHL Complete. 

 
Friberg, F. (2012). Att göra en litteraturöversikt. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: 

Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (s. 133-143). Lund: 
Studentlitteratur. 

 



  25 (32) 
 

Gilmour, A. J. (2002). Dis/integrated care: family caregivers and in-hospital respite care. 
Journal of Advanced Nursing, 39(6), 546-553. Hämtad från databasen CINAHL 
Complete. 

 
Hennings, J., Froggatt, K., & Payne, S. (2013). Spouse caregivers of people with advanced 

dementia in nursing homes: A longitudinal narrative study. Palliative medicine, 27(7), 
683-691. doi:10.1177/0269216313479685. 

 
Henricson, M. (2012). Diskussion. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod: Från 

ide till examination inom omvårdnad. (s. 471-479). Lund: Studentlitteratur.  
 
Heru, M. A., Ryan, C., & Iqbal, A. (2004). Family functioning in the caregivers of patients 

with dementia. International Journal of Geriatric Psychiatry, 19, 533-537. DOI: 
10.1002/gps.1119. 

 
Hoe, J., & Thompson, R. (2010). Promoting positive approaches to dementia care in nursing. 

Nursing Standard, 25(4), 47-56. Hämtad från databasen CINAHL Complete. 
 
Jansson, W., & Grafström, M. (2011). Att vara anhörig till en person med demenssjukdom. I 

A.-K. Edberg (Red.), Att möta personer med demens (s. 105-133). Lund: 
Studentlitteratur. 

 
Kindell, J., Sage, K., Wilkinson, R., & Keady, J. (2014). Living with semantic dementia: A 

case study of one family’s experience. Qualitative Health Research, 24(3), 401-411. 
doi:10.1177/1049732314521900. 

 
Kjellström, S. (2012). Forskningsetik. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod: 

Från idé till examination inom omvårdnad (s. 69-92). Lund: Studentlitteratur. 
 
Madsen, R., & Birekelund, R. (2013). Supporting people with dementia and their carers: ’The 

path trough the unknown’: the experience of being a relative of a dementia-suffering 
spouse or parent. Journal of Clinical Nursing, 22, 3024-3031. doi:10.1111/jocn.12131. 

 
Manthorpe, J., Iliffe, S., & Eden, A. (2003). Issues and innovations in nursing practice: Early 

recognition of dementia by nurses. Journal of Advanced Nursing, 44(2), 183-191. 
Hämtad från databasen CINAHL Complete. 

 
Netto, R. N., Goh Yen Ni, J., & Yap Lin Kiat, P. (2009). Growing and gaining through caring 

for a loved one with dementia. Dementia, 8(2), 245-261. 
doi:10.1177/1471301209103269. 

 
Norstedts. (2010). Svensk-engelska ordbok: Proffesionell. Stockholm: Norstedts. 
 
Oddy, R. (2013). Aktivitet vid demenssjukdom – en praktisk vägledning. Stockholm: Liber. 
 
Orem, D. E. (2001). Nursing: Concepts of practice. Missouri: Mosby, Inc. 
 
O’Shaughnessy, M., Lee, K., & Lintern, T. (2010). Changes in the couple relationship in  

dementia care: Spouse carers’ experiences. Dementia, 9(2), 237-258.  
doi:10.1177/1471301209354021. 



  26 (32) 
 

 
Papastavrou, E., Tsangari, H., Kalokerinou, A., Papacostas, S., & Sourtzi, P. (2009). Gender  

issues in caring for demented relatives. Health Science Journal, 3(1), 41-53. Hämtad  
från databasen CINAHL Complete.  

 
Ragneskog, H. (2011). Omvårdnad och omsorg vid demens. Göteborg: Printema Förlag. 
 
Renpenning, K. T. S. (2003). Self care theory in nursing: selected papers of Dorothea Orem. 

New York: Springer Publishing Company, Inc. 
 
Samuelsson, M. A., Annerstedt, L., Elmståhl, S., Samuelsson, S-M., & Grafström, M. (2001). 

Burden of responsibility experienced by family caregivers of elderly dementia 
sufferers: Analyses of strain, feelings and coping strategies. Scandinavian Journal of 
Caring Sciences, 15, 25-33. Hämtad från databasen CINAHL Complete. 

 
Shim, B., Barroso, J., Gilliss, L. C., & Davis, L. L. (2013). Finding meaning in caring for a 

spouse with dementia. Applied Nursing research, 26, 121-126. Hämtad från databasen 
CINAHL Complete. 

 
Skog, M. (2012). Bättre demensvård nu!. Stockholm: Liber. 
 
Socialstyrelsen. (u.å). Anhörig. Socialstyrelsens termbank. Hämtad 27 mars, 2015, från 

http://socialstyrelsen.iterm.se/?fSortingFld=22&fSortingDir=0&fSwitch=0&fTerm=an
hörig&fSubject=0.0.0  

 
SOSFS 2010-5-1. Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010: Stöd 

för styrning och ledning. Stockholm: Socialstyrelsen. Från 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18012/2010-5-1.pdf 

 
SOSFS 2014-2-4. Nationell utvärdering-Vård och omsorg vid demenssjukdom 2014: 

Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning. Stockholm: Socialstyrelsen. 
Från http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19331/2014-2-
4.pdf 

 
Stensletten, K., Bruvik, F., Espehaug, B., & Drageset, J. (2014). Burden of care, social 

support, and sense of coherence in elderly caregivers living with individuals with 
symptoms of dementia. Dementia, 0(0), 1-14. doi:10.1177/1471301214563319 

 
Wijk, H. (2011). Den fysiska miljön som stöd för mötet och omvårdnadens genomförande. I 

A.-K. Edberg (Red.), Att möta personer med demens (s. 189-207). Lund: 
Studentlitteratur. 

 
 
Östlundh, L. (2012). Informationssökning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsatts: Vägledning 

för litteraturbaserade examensarbeten. (s. 57-79). Lund: Studentlitteratur. 
 


