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___________________________________________________________________________  

Bakgrund: I takt med att medellivslängden stiger ökar även antalet personer med  

demenssjukdom då det är en sjukdom som oftast drabbar personer av en högre ålder. Allt 

fler anhörigvårdare väljer att vårda personer med demenssjukdom i det egna hemmet 

eftersom dem känner ett ansvar för personen. Syfte: Att belysa anhörigvårdares upplevelser 

av att vårda närstående med demenssjukdom i det egna hemmet. Metod: En litteraturöversikt 

har genomförts där 12 vetenskapliga artiklar analyserats. Resultat: Det framkommer fyra 

teman: Behov av information och kunskap, Förändringar i det vardagliga livet, Betydelse av 

stöd, egentid och förståelse samt Förändrad relation. Konklusion: Resultatet i denna studie 

kan bidra till en ökad förståelse för anhörigvårdares upplevelser av situationen, vilket är 

betydande för att sjukvården skall kunna erbjuda anhörigvårdare av personer med 

demenssjukdom ett adekvat stöd.  
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___________________________________________________________________________  

Background: As the average life expectancy rises, the number of people with dementia also 

increases, as it is a disease that often affects people of a higher age. More relative-caregivers 

choose to care for people with dementia in their own home because they feel a responsibility 

for the person. Purpose: To illuminate caregivers' experiences of caring for relatives with 

dementia in their own home. Methods: A literature study has been carried out in which 12 

articles have been analyzed. Results: There are four themes: need for information and 

knowledge, changes in everyday life, importance of support, self-time and understanding 

and a changed relationship. Conclusion: The result of this study can contribute to an 

increased understanding of caregivers' experiences of the situation, which is significant in 

order for healthcare professionals to be able to offer adequate support to carers of persons 

with dementia.  
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INLEDNING  

Demens är en sjukdom som definieras av en rad olika symtom orsakade av skador i hjärnan. 

Det finns olika demensdiagnoser, beroende på vilken typ av demensdiagnos en person har 

medför det olika symtom. I samband med att medellivslängden stiger så ökar även antalet 

personer med sjukdomen demens eftersom att det är en sjukdom som oftast drabbar personer 

av en högre ålder. Antalet personer med demenssjukdom beräknas för närvarande vara 47 

miljoner i världen och det förväntas öka till 75 miljoner år 2030. Sjuksköterskor ska kunna 

ge råd, utbildning och vägledning till vårdpersonal samt anhörigvårdare som kommer i 

kontakt med personer som lider av sjukdomen. Studier visar att det är viktigt att säkerställa 

en demensdiagnos skyndsamt eftersom sjukdomen innebär förändringar i vardagen för alla 

berörda i familjen. Detta även för att personen med demens ska få behandling och hjälp i ett 

tidigt skede. Förhoppningen med denna studie är att ge en ökad förståelse för 

anhörigvårdares upplevelser, vilken hjälp och stöd som erbjuds samt de är i behov av.    

BAKGRUND  

Demenssjukdom  

Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad olika symtom som orsakas av skador 

i hjärnan. I takt med att medellivslängden stiger så ökar även antalet personer med 

sjukdomen demens då det är en sjukdom som främst drabbar personer av en högre ålder 

(Digby, Lee & Williams, 2016). Världshälsoorganisationen (WHO) konstaterar att antalet 

personer med sjukdomen demens beräknas för närvarande vara 47 miljoner och det förväntas 

öka till 75 miljoner personer år 2030 (World Health Organisation, 2017). Trots omfattande 

forskning finns det i nuläget fortfarande inte något botemedel mot sjukdomen och ingen 

effektiv förebyggande strategi, vilket gör att god omvårdnad med kvalitét blir en viktig del 

av behandlingen (Digby et al., 2016).  

Demenssjukdomar delas vanligen upp i tre grupper, primärdegenerativa, vaskulära och 

sekundära demenssjukdomar. Primärdegenerativa sjukdomarna är sjukdomsprocesser i 

hjärnvävnaden och är den vanligaste formen. Alzheimers sjukdom hör till den 

primärdegenerativa gruppen och står för 60 procent av alla demensdiagnoser. Vaskulära 

sjukdomar orsakas av hjärnskador efter kärlsjukdomar i hjärnan, exempelvis hjärninfarkt 

eller en hjärnblödning. Sekundära sjukdomar uppstår till följd av andra sjukdomar som 

orsakar hjärnskador, exempelvis Parkinsons sjukdom eller alkoholism (Larsson & 

Rundgren, 2010). Det finns tre grader av sjukdomen demens, mild, medelsvår och svår 

demenssjukdom. I den milda graden är symtomen tydliga men personen kan klara sig med 

hjälp av stöd. Vid medelsvår demens är personen i behov av daglig hjälp och stöttning, ibland 

även i behov av kommunal vård. Vid den svåra graden av demens är behoven så pass 

krävande att personen inte kan lämnas ensam utan tillsyn (Svenskt Demenscentrum, 2016a; 

Söderman & Rosendahl, 2016).  
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Symtom vid demenssjukdom  

Symtomen vid sjukdomen demens kommer oftast smygande och resulterar i en försämrad 

kognitiv förmåga. Med kognitiv förmåga avses språk, tidsuppfattning samt 

orienteringsförmåga. Symtomen uppträder i form av nedsatt förmåga att planera och 

genomföra vardagliga sysslor samt oro, nedstämdhet och beteendeförändringar (Bond et al., 

2005; Svenskt Demenscentrum, 2016b; Söderman & Rosendahl, 2016). Vidare försämras 

minne, tänkande, förståelse, beräkning och inlärningskapacitet (Digby et al., 2016; 

Söderman & Rosendahl, 2016). Personer med demenssjukdom förlorar förmågan att se 

samband mellan handlingar, konsekvenser och kommunikation med andra människor. Detta 

leder till att de inte kan svarar på tilltal eller tolka andra människors uttryck (Söderman & 

Rosendahl, 2016). Symtomen påverkar personens förmåga så pass att de inte klara av sin 

tillvaro utan stöd från anhörigvårdare (Bond et al., 2005; Svenskt Demenscentrum, 2016b). 

Motorisk påverkan blir vanligare i samband med att sjukdomen fortskrider. Personen kan bli 

urininkontinens, påverkas av stelhet i kroppen, få kramper, ofrivilliga muskelryckningar och 

kontrakturer. Symtomen på urininkontinens kan ibland förekomma vid den milda fasen av 

demenssjukdom och blir mer vanligt i den medelsvåra fasen, vid den svåra fasen föreligger 

symtomen på urininkontinens i stort sätt alltid (Svenskt Demenscentrum, 2013). 

Andra symtom som visar sig i samband med sjukdomen är fysiska aggressioner och 

sömnstörningar. Aggressionen utlöses i de flesta fall av att personen med demens inte förstår 

eller misstolkar andra människors handlingar. Förändringar i personens beteende blir mer 

frekventa under sjukdomsförloppets gång. Det finns risk att personen skadar sig själv och 

andra människor i sin omgivning. Beroende på hur aggressionen yttrar sig kan det innebära 

livshotande konsekvenser för personen med sjukdomen och andra människor i närheten 

(Liljegren, Landqvist, Waldö & Englund, 2018). Sömnstörningar förekommer i hög grad 

eftersom personer med demens får en neurologisk försämring som bidrar till sömnstörningar 

(Merrilees, Hubbard, Mastick, Miller & Dowling, 2014). Dessa sömnstörningar medför till 

psykologiska, fysiologiska besvär och symtom. Sömnbrist förvärrar 

koncentrationsförmågan, ger minskat intag av näring och medför till förvirring samt 

agitation. Sömnstörningar berör även anhörigvårdare då deras sömn påverkas när personen 

med demens inte kan sova en hel natt. En dålig nattsömn kan medföra till en försämrad 

livskvalitét och en ökad risk för fall (Merrilees et al., 2014). Personer med demenssjukdom 

kan ha beteenden som försvårar deras förmåga att få kontakt med andra människor, eftersom 

det är besvärligt för dem att kommunicera och förstå andra personer (Söderman & 

Rosendahl, 2016). 

Att ställa diagnos  

Att utreda en demenssjukdom handlar bland annat om att utesluta andra möjliga orsaker till 

personens symtom. En demensutredning bör anpassas efter enskild individ och ålder 

(Svenskt Demenscentrum, 2016a). Otillräcklig information och kunskap om sjukdomen 

demens kan innebära fördröjning av diagnossättning. En fördröjd diagnostisering kan 

innebära begränsad behandling, då en diagnos krävs för att säkerställa rätt 

behandlingsmetoder. En sen diagnos kan försämra hälsotillståndet, då bromsmediciner inte 
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erbjuds till personer utan fastställd diagnos vilket kan få tillståndet att försämras (Bond et 

al., 2005; Luscome, Brodaty & Freeth, 1998).   

För att rätt diagnos ska kunna ställas bör vissa kriterier uppfyllas. Kriterierna innebär att 

personen ska upplevt besvären i minst sex månader. Besvär ska vara i form av försämrat 

minne, försämrad språkförmåga, försämrad rörelseförmåga, oförmåga att tolka sinnesintryck 

samt försämrad planering och utförandeförmåga. Personen måste ha omfattande problem 

som påverkar det dagliga livet och svårigheterna ska inte vara tillfälliga eller övergående. 

När dessa kriterier uppfylls kan en demensdiagnos sättas (Fahlander, Karlsson & Vikström, 

2009). Kriterierna i kombination med minnesförlust, personens historia och vilken inverkan 

symtomen har på personens vardagliga liv, används för att ställa en diagnos. För att 

säkerställa diagnos används även Mini Mental test (MMT) som har använts sedan år 1975 

(Fahlander et al., 2009). Testet ger en uppskattning av den kognitiva förmågan (Svenskt 

Demenscentrum, 2016c). För en frisk person är frågorna enkla och handlar bland annat om 

årstid, årtal, en läsuppgift, att skriva en mening samt en rituppgift (Fahlander et al., 2009; 

Svenskt Demenscentrum, 2016c). Om personen inte klarar av några av de enkla uppgifterna 

och anhöriga kan bekräfta minnesproblematiken så stärks misstanken om att demenssjukdom 

ligger bakom problemet (Fahlander et al., 2009).  

Omvårdnad vid sjukdomen   

Människor som lever med demenssjukdom behöver behandlas med tålamod och respekt för 

att bevara sin värdighet samt integritet. De bör få det stöd som de är i behov utav för att 

kunna känna välbefinnande i så lång utsträckning som möjligt. Detta oavsett kön, ålder, 

funktionshinder eller var de bor (Söderman & Rosendahl, 2016). Symtom som påverkar 

personens kognitiva funktion gör omvårdnaden mer krävande. Det kan vara svårt att förstå 

vad personen vill, önskar eller är i behov av. Misstolkning av ljud och ord som personen 

med demenssjukdom uttrycker kan förekomma då exempelvis ett namn kan ha en viss 

betydelse för personen men vårdaren förstår inte den bakomliggande innebörden. Detta kan 

leda till misstolkningar som påverkar vårdarens förmåga att förstå vad personen försöker 

förmedla (Digby et al., 2016). Anhörigvård består av praktisk hjälp, stöd, tillsyn, 

känslomässigt stöd och kontakt med olika vårdprofessioner som är involverade i 

vårdplanering och vård av den drabbades sjukdom. Anhörigvårdare ser också till att skapa 

trygghet för sin närstående som de vårdare (Kirkevold & Ekern, 2003).  

Eftersom personer med demenssjukdom kan uppvisa aggressiva och våldsamma beteenden 

kan det innebära svårigheter med att vårda personen. Detta för att vårdare kan uppleva en 

känsla av rädsla och otrygghet i mötet med personen (Liljegren et al., 2018). Vid 

demenssjukdom är det viktigt att en demensdiagnos fastställs, för att kunna anpassa 

omhändertagandet utifrån personens särskilda behov (Socialstyrelsen, 2016). 

Socialstyrelsen (2016) rekommenderar uppföljning av personer med demenssjukdom för att 

bedöma behoven av medicinsk och psykosocialt stöd. Vård och behandling ska utgå från 

varje individs behov och symtom. Det ska utifrån ett personcentrerat förhållningssätt 

erbjudas en god psykosocial miljö. Stödet bör utgå från individens egna önskemål samt de 

kvarvarande förmågorna och utförs oftast i hemmet (Socialstyrelsen, 2016).  
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Begreppet anhörigvårdare 

Anhörigvårdare är personer som vårdar en närstående som är i behov av omvårdnadsinsatser 

(Jeppsson Grassman, 2003). Socialstyrelsen (u.å) definition av anhörigvårdare är en person 

som vårdar närstående som är äldre, sjuk eller har en funktionsnedsättning (Socialstyrelsen, 

u.å). Oftast brukar anhörigvårdaren bo med personen som de vårdar och den närstående 

tenderar att vara ett barn eller make/maka till anhörigvårdaren. Anhörigvårdares situation 

kan beskrivas som ett dygnetrunt jobb som till följd begränsar personens möjlighet till ett 

socialt liv. Omvårdnadsinsatserna brukar vara så omfattande att personens liv, för det mesta, 

kretsar kring den närstående och dennes behov. Insatserna som anhörigvårdare utför 

inkluderar även passning och hushållsgöromål. Denna grupp beskrivs som väldigt sårbar då 

de oftast saknar stöd och någon form av avlastning (Jeppsson Grassman, 2003). 

Sjuksköterskans roll och upplevelser i vården   

En humanistisk grundsyn utgör en central del inom omvårdnad, där vården ska bedrivas på 

personnivå. Vården ska byggas på en trygg och respektfull relation där alla inblandade är 

delaktiga (Svensk Sjuksköterskeförening, 2012). Sjuksköterskan har fyra grundläggande 

ansvarsområden att förhålla sig till, att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och 

lindra lidande (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014). Sjuksköterskor ansvarar för 

omvårdnaden av patienten, medicinskt relaterad vård samt att se över anhörigvårdares behov 

av information, råd och stöd för att kunna ge en effektiv vård (Maio, Botsford & Iliffe, 2016; 

Roelands, Van Oost, Depoorter & Verloo, 2005). Sjuksköterskor belyser att det är viktigt att 

ha kunskap om diagnosen demens för att kunna hantera situationer som kan uppstå 

(Roelands et al., 2005). I studien skriven av Roelands et al. (2005) påvisas att sjuksköterskor 

ser det som sin uppgift att ge emotionellt stöd och hjälp till anhörigvårdare för att de skall 

kunna hantera samt bemöta personen med demenssjukdom.  

Stress och känslomässig utmattning är vanligt förekommande bland sjuksköterskor som 

vårdar patienter med demenssjukdom. Detta för att patienter med demens har krävande 

vårdbehov. Dessa känslor expanderas när sjuksköterskan möter aggressiva och våldsamma 

patienter. Personal som har blivit utsatta för våld av patienterna löper en risk för att utveckla 

depression. Sjuksköterskor som tidigare blivit utsatta för våld av personer med 

demenssjukdom blir ibland påverkade negativt, vilket kan medför en oförmåga att kunna ge 

den vård som patienten är i behov av då de inte vågar komma nära personen med 

demenssjukdom. Andra faktorer som också påverkar den vård som sjuksköterskor bör ge är 

den stressiga arbetsmiljön som sjuksköterskan kan befinna sig i (Digby et al., 2016; Liljegren 

et al., 2018). Sjuksköterskornas arbetsmiljö bör stödjas för att klara av att vårda patienter 

med demenssjukdom. Hög stress bland sjuksköterskor kan påverka deras välbefinnande som 

i sin tur kan inverka på deras förmåga att ge en omsorgsfull och empatisk vård (Digby et al., 

2016). Sjuksköterskor upplever att det är svårt att få tillgång till information och adekvat 

stöd. Att vårda en person med sjukdomen demens är oftast stressande och kan ha en djup 

inverkan på hälsan och välbefinnandet hos vårdaren (Maio et al., 2016).  
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Hälsa och välbefinnande  

Hälsa beskrivs som mångdimensionellt vilket innebär att hälsa innehåller många olika 

dimensioner. Hälsa kan relateras till individens livskvalitet eller till att öppna upp begrepp 

för nya möjligheter till förståelse av hälsa och dess betydelse i patienters liv. Hälsa ses som 

en enhet med sundhet, friskhet och välbefinnande. Det har sin grund i en människobild där 

människan utgör en enhet av kropp, själ och ande (Wärnå-Furu, 2017). Eriksson, (1993) 

beskriver välbefinnande som ett tillstånd som symboliserar en känsla av välmåga och 

välbehag. Välbefinnande anses vara ett fenomenologiskt begrepp och bör ställas i relation 

till individens inre upplevelser. Det vill säga att oavsett det tillstånd som en individ befinner 

sig i så kan personen trots detta uppleva känsla av välbefinnande. Eriksson, (1993) menar på 

att en person kan lida av en eller flera sjukdomar, men trots detta lidande så kan personen 

känna och uppleva välbefinnande. Enligt Wiklund, (2003) varierar betydelsen av hälsa 

mellan olika personer. Hälsa är en del av människans liv som är beroende av förhållandet till 

världen. Hälsa är relaterat till hela människan och beskrivs som upplevelse av välbefinnande. 

Välbefinnande grundar sig på människans livsvärld och uttrycker en känsla hos personen. 

Välbefinnande är unikt för varje individ och har med personens inre upplevelser att göra.  

Genom samtal med vårdare om hälsa visar det sig att vårdare kan på olika sätt hjälpa 

patienten att finna vägen till hälsoresurser och sin inre hälsa. Via hälsosamtal med patienten 

kan vårdaren hjälpa patienten till att få en större förståelse för sin hälsa för att på så vis hjälpa 

patienten till att göra hälsoval som är lämpliga till patientens förmåga och livssituation 

(Wärnå-Furu, 2017). Ericsson (1984) belyser att det är en utmaning för vårdgivaren att hjälpa 

människor till en medvetenhet om den egna hälsan samt egna möjligheter till att vara med 

och forma den egna hälsan. Men med god humanistisk grundsyn på vården som respekterar 

människans värdighet förutsätter detta att människan kan uppnå hälsa. Kirkevold och Ekern 

(2003) belyser att anhörigvårdare kan uppleva att deras egna behov hamnar åt sidan när all 

fokus läggs på personen med sjukdom. Det är viktigt att sjuksköterskan uppmärksammar 

anhörigvårdares behov och ser tecken när de inte mår bra. Genom att uppmärksamma 

anhörigvårdares hälsa kan sjuksköterskan med hjälp av information och individanpassat stöd 

hjälpa anhörigvårdare till en bättre hälsa och minskad oro. Sjuksköterskan kan genom att 

göra anhörigvårdare delaktig och berätta om omvårdnadsinsatser som sjuksköterskan utför 

bidra till en ökad trygghetskänsla för anhörigvårdaren (Kirkevold & Ekern, 2003). 
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PROBLEMFORMULERING  

Demens är en sjukdom som orsakas av en rad olika hjärnskador med symtom som kan vara 

påfrestande för anhörigvårdare. I takt med att medellivslängden stiger ökar även antalet 

personer med sjukdomen demens då det är en sjukdom som oftast drabbar personer av en 

högre ålder. Symtomen som sjukdomen medför gör att personen har svårt att klara sin tillvaro 

utan stöd från anhörigvårdare. För att kunna ge stöd och information om sjukdomen demens 

behöver sjuksköterskan ha kunskap om sjukdomen. Utöver att sjuksköterskan ska ge en god 

vård och omsorg till personer med demenssjukdom, åligger det även sjuksköterskan att 

stödja och ge information till anhörigvårdare. Denna litteraturöversikt genomförs för att få 

en ökad kunskap om anhörigvårdares upplevelser av att vårda en närstående med 

demenssjukdom i det egna hemmet. Detta kan ge en ökad förståelse för anhörigvårdares 

situation och sjuksköterskan kan på så vis bättre bemöta, informera och stödja 

anhörigvårdare. 

SYFTE  

Att belysa anhörigvårdares upplevelser av att vårda en närstående med demenssjukdom i det 

egna hemmet.     
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METOD  

Metoden som är vald för denna studie är en litteraturöversikt. En litteraturöversikt innebär 

att ta reda på förekommande forskning för att få en överblick om vad som studerats inom ett 

visst område (Friberg, 2017). En litteraturöversikt en bra utgångspunkt för att åstadkomma 

en större förståelse för ett fenomen för att skapa en övergripande blick över området som 

sedan sammanställts till ett nytt resultat (Friberg, 2017). Resultatet är baserat på både 

kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar. Vid kvantitativ metod utförs forskningen 

i form av jämförelser och mätningar. Resultat presenteras i form av exempelvis siffror som 

kan mätas och jämföras för mer information kring forskningsämnet och hur det exempelvis 

kan förbättras. Kvalitativ metod innebär att gå på djupet och syftar till att beskriva 

människors upplevelser för att få en ökad uppfattning om ett fenomen (Friberg, 2017).  

Urval  

Friberg (2017) belyser att avgränsningar bör förekomma i ett arbete för att sortera bort 

information som inte tillhör intresseområdet vilket underlättar urvalet. De vetenskapliga 

artiklarna som söktes fick vara från hela världen, språket fick endast vara på engelska. 

Ytterligare inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara skrivna mellan åren 1998-2018, 

de skulle vara etiskt granskade artiklar och Peer reviewed. Artiklarna fick endast vara ur 

anhörigvårdares perspektiv som vårdade en närstående med demenssjukdom. Personerna 

med sjukdomen, både män och kvinnor, skulle vara i 60 årsåldern, de skulle även vårdas i 

det egna hemmet och anhörigvårdare skulle var involverade i vården. Artiklar som handlade 

om demenssjukdom i samband med andra sjukdomar exkluderades.   

Datainsamling  

Sökningarna ägde rum mellan november 2018 och februari 2019. Databaser som användes 

var CINAHL och Medline. CINAHL valdes då det är en omvårdnadsorienterad databas med 

relevanta vetenskapliga artiklar för denna studie. Medline innehåller vetenskapliga artiklar 

inom omvårdnad, medicin, epidemiologi och närliggande ämnesområden (Högskolan i 

Skövde, 2018). Sökningarna ägde rum enligt Fribergs (2017) tips och råd för att sortera bort 

artiklar som inte var peer reviewed (Friberg, 2017). Olika sökord valdes ut för att finna 

relevanta vetenskapliga artiklar. Att kombinera sökorden är det bästa tipset enligt Friberg 

(2017) för att lyckas med sin sökning. Sökorden som användes var: Relatives, family 

members, dementia, experiences, education, care-giving, emotional distress, caregivers, 

home, family, care, alzheimer's, disease, spouses and home care (se bilaga 1).  

Flera av artiklarna förekom i båda databaserna men endast sökhistoriken för CINAHL 

redovisas. De 16 artiklar som ansågs svara på syftet kvalitetsgranskades enligt Fribergs 

(2017) granskningsmall. Resultatet av denna granskning var att tre artiklar valdes bort då de 

inte uppnådde granskningskraven och en artikel valdes bort då den var utifrån fel perspektiv. 

Resterande 12 artiklar lästes, diskuterades gemensamt och sammanställdes i en tabell 

“översikt av analyserad litteratur” (se bilaga, 2) ur Friberg (2017). De valda artiklarna 
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värderades också genom databasen UlrichsWeb. Databasen innehåller detaljerad 

information om artiklarnas tidskrift som är peer reviewed (Högskolan i Skövde, 2019). Av 

dessa var tre kvantitativa och nio kvalitativa vetenskapliga artiklar.  

Analys  

Att göra en analys innebär att ha ett öppet förhållningssätt för att textens innehåll ska träda 

fram. Detta innebär att tillåta textens innehåll att visa sig i sin komplexitet utan att låta 

förförståelsen påverka dess tolkning och innehåll. Att ha ett öppet förhållningssätt präglas 

av att inneha en vilja för att försöka förstå. Analysarbetet handlar om att förstå helheten och 

sammanställa till en ny enhet (Friberg, 2017). Analysen genomfördes genom att läsa de olika 

vetenskapliga artiklarnas resultat, först enskilt sedan tillsammans för att kunna skapa ett 

helhetsperspektiv och hitta överensstämmelser i artiklarnas innehåll. Sedan har artiklarna 

skrivits ut, lästes gemensamt och innehåll som svarat på syftet jämfört med varandra för att 

få en överblick av likheter och skillnader samt innehåll som svarar på syftet har markerats. 

Därefter skrevs en sammanfattning av artiklarna som svarade på syftet i ett nytt dokument, 

som sedan bearbetades och skrevs om till ett resultat. Resultatet av de vetenskapliga 

artiklarna presenteras i form av fyra kategorier.  

Etiska överväganden  

Vid etiska överväganden ska fyra överväganden vidtas, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär 

att forskaren ska informera deltagarna om den aktuella forskningens syfte, vilka villkor som 

gäller för deras deltagande samt att deltagandet är frivilligt. Samtyckeskravet syftar till att 

deltagaren själv kan bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att 

personuppgifter som inhämtas ska försvaras på så vis att obehöriga inte ska kunna ta del av 

dem. Nyttjandekravet innebär att de insamlade personuppgifterna endast får användas för 

forskningsändamålet (Forskningsetiska principer, 2002)  

Forskares arbete präglas av olika regler och föreskrifter. Varje forskare är själv ansvarig för 

att ha ett etisk och moraliskt förhållningssätt. Genom att förhålla sig till ett fungerade etiskt 

system ökar förtroendet för forskningen (SOU 1999:4). Informationskravet har övervägts i 

denna studie därför lästes de vetenskapliga artiklarna noggrant. Ett neutralt förhållningssätt 

har vidtagits och texterna har översatts så noga som möjligt. Friberg (2017) förklarar att vara 

öppen och följsam präglas av en äkta vilja för att sträva efter förståelse vilket också innebär 

tålamod. Litteraturen som används i denna litteraturöversikt var etiskt granskade för att 

försäkra om att människor som deltagit i studierna blivit väl behandlade och inte utnyttjats. 

För att säkerställa en etisk grund ska det framgå i artiklarna att etiska överväganden har 

vidtagits.   
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RESULTAT  

Resultatet tydliggör anhörigvårdares upplevelser av att vårda en närstående med 

demenssjukdom i det egna hemmet. Resultatet presenteras i form av fyra kategorier: Behov 

av information och kunskap, Förändringar i det vardagliga livet, Betydelse av stöd, egentid 

och förståelse samt Förändrad relation.   

Behov av information och kunskap  

Anhörigvårdare upplever att det har varit svårt att veta hur de skall hjälpa sin närstående 

innan diagnosen var fastställd. Anhörigvårdare misstänkte att det var något som var fel men 

hade inte tillräckligt med kunskap om sjukdomen för att kunna säkerställa vad som var fel 

(Czekanski, 2017). Förnekelse i början av sjukdomsdebuten var vanligt förekommande 

bland anhörigvårdare. Det fanns tidiga tecken som tydde på att personen led av någon 

sjukdom men att anhörigvårdaren valde att blunda för det eftersom det var för känsligt 

(Czekanski, 2017; Hasselkus & Murray, 2007; Hoppe, 2018). Det belyses att kunskap och 

information är viktiga för anhörigvårdare (Lethin, Hallberg, Karlsson & Janlöv, 2016; Lilly, 

Robinson, Holtzman & Bottorff, 2012). Anhörigvårdare har ett behov av att få information 

om sjukdomen för att hantera de försämringar som medföljer i sjukdomsprocessen 

(Almberg, Grafström & Winblad, 2000; Hoppe, 2018; Lethin et al., 2016; Lilly et al., 2012). 

Flera anhörigvårdare beskrev att deras närstående fick sin diagnos fördröjd för att läkaren 

ansåg att det var någon annan sjukdom. Anhörigvårdare kände att de inte togs på allvar och 

att ingen ville lyssna på den information som de hade. De ansåg att den kunskap som de hade 

skulle kunnat vara till hjälp för att diagnostisera personen tidigare (Czekanski, 2017). 

Anhörigvårdare beskrev att det första de gjorde var att söka information om sjukdomen för 

att veta vad de kan förvänta sig och hur de kan hantera situationen (Czekanski, 2017). 

Anhörigvårdare belyser att det finns ett behov av information om de åtgärder som utförs i 

sjukvården. De vill veta varför åtgärderna utförs och vad dess resultat betyder. Det fanns 

ingen återkoppling från hälso- och sjukvården efter utförda åtgärder vilket ledde till att 

anhörigvårdare behövde kämpa till sig information och svar. Det fanns även en brist på 

information gällande rekommendationer och hur anhörigvårdare skall gå tillväga för att 

ansöka om plats på ett demensboende (Lilly et al., 2012).  

Kunskap om sjukdomen är viktigt för att anhörigvårdare inte ska bli överbelastade. De som 

har otillräckligt med kunskap och kompetens tenderar till att må sämre och vara mer oroliga 

(Van der Lee, Bakker, Duivenoorden & Dröes, 2015). Desto mer stöd och kunskap som var 

tillgänglig för anhörigvårdare desto bättre kunde de tillämpa olika strategier och fortsätta 

vårda sin närstående med demenssjukdom hemma (Wang, Shyua, Wang & Lu, 2017). Flera 

anhörigvårdare lärde sig strategier som var till hjälp för att hantera olika situationer som 

kunde uppstå. Vissa anhörigvårdare var tvungna att ändra sina attityder för att kunna vårda 

sin närstående med sjukdomen på ett bättre sätt (Bergman, Graff, Eriksdottir, Fugl-Meyer & 

Schuster, 2016; Wang et al., 2017). Anhörigvårdare beskrev att när de förstod sjukdomen 

bättre och hade mer kunskap blev det enklare att förstå vilka behov personen med 

demenssjukdom hade. Det blev även enklare att utveckla strategier för att hantera situationen 
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och förbereda sig inför utveckling av sjukdomen samt de förändringar som medföljer (Wang 

et al., 2017). Många förstod att sjukdomen kunde utvecklas så pass att deras närstående med 

demenssjukdom kunde bli sängbunden. De beskrev en rädsla för att personen bara skulle 

ligga där och inte kunna göra någonting (Hasselkus & Murray, 2007). För att hantera sin nya 

livssituation så utvecklade anhörigvårdare nya sätt att hantera problemen på (Czekanski, 

2017; Samuelsson, Annerstedt, Elmståhl, Samuelsson & Grafström, 2001). Anhörigvårdare 

som inte använde sig av bra strategier riskerade att drabbas av överbelastning och depression 

(Van der Lee et al., 2015).  

Förändringar i det vardagliga livet   

Flera anhörigvårdare beskrev att deras liv förändrades när symtomen på demenssjukdom 

blev tydligare (Hoppe, 2018; Lethin et al., 2016; Samuelsson et al., 2001; Wang et al., 2017). 

När anhöriga går in i rollen som anhörigvårdare går de in i en ny livssituation där det ställs 

nya krav (Ehrlich, Emami & Heikkilä, 2018; Josephsson, Backman, Nygard, & Borell, 2009; 

Lethin et al., 2016). Anhörigvårdare upplevde att personen som de vårdade var mer orolig, 

hård och kall i början av sjukdomsdebuten (Samuelsson et al., 2001). Att leva i förnekelse 

och känna sig hjälplös gjorde det svårare att vårda personen med demens (Wang et al., 2017). 

Anhörigvårdare upplevde situationen som svårare när de fick ta över rollen som 

anhörigvårdare eftersom det ställdes inför uppgifter som de vanligtvis inte brukade sköta, 

exempelvis intimvård (Josephsson et al., 2009; Lethin et al., 2016; Wang et al., 2017). 

Många anhörigvårdare valde att utföra uppgifter åt sin närstående med demenssjukdom 

eftersom de tyckte att det var smidigare (Hoppe, 2018; Josephsson et al., 2009; Wang et al., 

2017). Sjukdomen leder även till ett ökat ansvarstagande från anhörigvårdare som gör att de 

kan känna sig mer belastade (Bergman et al., 2016). 

Att vara anhörigvårdare beskrivs som ett dygnetrunt arbete där anhörigvårdaren ständigt 

måste vara tillgänglig för sin närstående med sjukdom (Bergman et al., 2016; Josephsson et 

al., 2009; Samuelsson et al., 2001). Vård av en närstående med demenssjukdom leder till en 

känsla av instängdhet på grund av den nya livssituationen (Almberg et al., 2000; Bergman 

et al., 2016; Lethin et al., 2016; Samuelsson et al., 2001). Anhörigvårdare upplevde att 

försämring av sjukdomstillståndet ledde till fler begränsningar då personen var i behov av 

mer tidskrävande vård (Hoppe, 2018; Lethin et al., 2016; Samuelsson et al., 2001; Wang et 

al., 2017). Anhörigvårdare upplever en känsla av oro över hur sjukdomen har ändrat deras 

livssituation. Sjukdomen har gjort att personen med demens inte längre kan lämnas själv 

under långa perioder, då personen exempelvis kan skada sig själv, lämna hemmet och gå 

vilse (Bergman et al., 2016; Hoppe, 2018; Lethin et al., 2016). Detta leder till att 

anhörigvårdare känner en ständig oro och inte kan lämna hemmet (Almberg et al., 2000; 

Bergman et al., 2016). Det beskrivs som att aldrig få vara fri, att ständigt vara fastbunden till 

sitt hem och till sin närstående som de vårdar (Bergman et al., 2016; Josephsson et al., 2009; 

Samuelsson et al., 2001).  
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Betydelse av stöd, egentid och förståelse  

Att få hjälp och stöd belyses på olika sätt av anhörigvårdare, för en del var det lätt och 

tillgängligt medans andra inte kände sig sedda eller hörda när de sökte hjälp (Hasselkus & 

Murray, 2007; Lethin et al., 2016; Lilly et al., 2012). Anhörigvårdare upplevde påfrestningar 

och blev utmattade innan de insåg att de behövde hjälp och stöd (Lethin et al., 2016). Socialt 

stöd, umgänge med vänner och andra människor är viktigt och hjälper anhörigvårdare att 

klara av situationen som de går igenom (Almberg et al., 2000; Bergman et al., 2016; Ehrlich 

et al., 2018). Det framkommer att vara med andra människor som förstår situationen och att 

få egen tid kan behövas för att kunna hantera känslorna av ensamhet och övergivenhet 

(Bergman et al., 2016).  

Anhörigvårdare upplever att människor i deras omgivning inte förstår deras livssituation 

eftersom demenssjukdomen inte syns på utsidan. De känner att andra människor som själva 

inte vårdat en person med demenssjukdom inte kan se de förändringar som sker. En diagnos 

leder inte nödvändigtvis till förståelse och ett erkännande (Hoppe, 2018). Stödgrupper är 

viktiga för anhörigvårdare, där det kan finnas stöd och styrka (Bergman et al., 2016; 

Czekanski, 2017; Hoppe, 2018; Lethin et al., 2016). Att träffa andra människor som stöttar 

och har en förståelse för situationen kan hjälpa anhörigvårdare att känna sig förstådda och få 

det stöd som behövs (Bergman et al., 2016; Czekanski, 2017; Hoppe, 2018). Anhörigvårdare 

vill komma ifrån alla känslor av frustration, förlust och hjälplöshet (Bergman et al., 2016). 

För att kunna hantera detta ansvar och de känslor som medföljer så känner anhörigvårdare 

ett behov av egentid. Anhörigvårdare ville bara vara för sig själva och inte behöva tänka på 

sjukdomen och de ansvar som medföljer (Bergman et al., 2016; Ehrlich et al., 2018; Lilly et 

al., 2012). Denna egentid kan vara till hjälp för anhörigvårdaren men även personen med 

demens. Anhörigvårdare känner att egentiden ger ny energi och styrka som de tar med sig 

hem (Bergman et al., 2016). Däremot finns det inte alltid möjlighet till att få egentid. Några 

anhörigvårdare beskrev att när de ansökte om dagligverksamhet för sin närstående blev de 

nekade eftersom att personen med demenssjukdom inte ansågs vara tillräckligt dålig i sitt 

sjukdomstillstånd. Det upplevdes även att dagligverksamheten inte var flexibelt uppbyggt 

då det inte var öppet tillräckligt länge och när det var öppet så var det under korta perioder 

(Lilly et al., 2012).  

Förändrad relation  

En sorg beskrivs över att inte kunna ha en konversation med sin förälder, sin make eller 

maka som tiden innan sjukdomsdebuten (Josephsson et al., 2009). Anhörigvårdare beskriver 

en känsla av belastning som är fysiskt och emotionellt tungt på grund av de förändrade 

relationerna som uppstått (Ehrlich et al., 2018; Samuelsson et al., 2001). Det var svårt att se 

sin närstående sjuk, personen som en gång varit stark var nu hjälplös och sårbar (Samuelsson 

et al., 2001). Anhörigvårdare anpassade sig till sin närstående som de vårdade och gav upp 

sina behov och drömmar för en mer glädjefylld och harmonisk vardag (Bergman et al., 2016; 

Ehrlich et al., 2018). Innan sjukdomsdebuten såg relationerna annorlunda ut, då äktenskapet 

kännetecknades av närhet och kamratskap (Czekanski, 2017; Samuelsson et al., 2001). 



12  

  

Relation mellan barn och föräldrar förändrades då barnen kände en skyldighet att vårda sin 

förälder med demenssjukdom (Ehrlich et al., 2018; Samuelsson et al., 2001).   

I samband med att personen försämrades i sin demenssjukdom så ökade även behovet av 

vård. Vid det här stadiet så kände flera anhörigvårdare att det var då relationen förändrades 

som mest, då personen inte var kapabel till att ta hand om sig själv som innan 

sjukdomsdebuten. Det här ledde till att anhörigvårdare blev mer bundna till att ta över rollen 

som anhörigvårdare (Hoppe, 2018; Lethin et al., 2016; Samuelsson et al., 2001; Wang et al., 

2017). Anhörigvårdare utvecklade nya sätt för att behålla relationen och normaliteten i sitt 

alldagliga liv. Anhörigvårdare ville försöka behålla relationen som de en gång hade haft, 

men de upplevde att det inte gick, eftersom personen med demenssjukdom var så pass sjuk 

att individen inte längre var densamma som innan sjukdomsdebuten (Ehrlich et al., 2018; 

Hasselkus & Murray, 2007). Men vissa anhörigvårdare kände att de var närmare varandra 

på grund av sjukdomen och hade mer värdefulla upplevelser (Hasselkus & Murray, 2007).  

  

Resultatsammanfattning  

Det framkommer i resultatet att anhörigvårdares situation är komplex. Anhörigvårdare som 

vårdar en närstående med demens hemma upplever en stor förändring i sina liv. Sjukdomen 

demens innebär förändringar i livet för anhörigvårdare som får ta ansvaret för personen som 

är sjuk. Det har visat sig att detta är tungt för anhörigvårdare, situationen leder till sorg och 

lidande. Anhörigvårdare som tar hand om en närstående med diagnosen demens i hemmet 

får en försämrad livskvalité. De tenderar till att drabbas av maktlöshet, belastning och 

minskad social aktivitet. Det innebär att den som vårdar lever i en ständig stress, isolering, 

förlorar vänner, sitt sociala liv och anhörigvårdaren blir begränsad i många sammanhang. 

Anhörigvårdare blir mer eller mindre tvungna att ta ansvar för sin närstående med demens. 

Då de kognitiva funktionerna är påverkade hos personer med demenssjukdom får 

anhörigvårdare en viktig roll i deras vård och omsorg. I resultatet framkommer även att 

anhörigvårdare anser att de har ett behov av information, stöd, kunskap samt egentid. 

Anhöriga behöver stöd och förståelse från andra i sin omgivning för att klara av sin nya 

livssituation. För att få egentid behövs avlastning då anhörigvårdare inte vill lämna sin 

närstående ensam. Detta är dock inte alltid möjligt då det framkommer att tillfällen för 

dagligverksamhet är få och erbjuds under tider som inte är anpassade.  
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DISKUSSION  

Metoddiskussion  

Studien är genomförd som en litteraturöversikt för att få en helhetsbild av anhörigvårdares 

upplevelser av att vårda en närstående med demenssjukdom i det egna hemmet. En 

litteraturöversikt där kvantitativa och kvalitativa artiklar analyserats valdes för att få en 

helhetsbild av fenomenet. Att göra en litteraturöversikt i sitt examensarbete anses vara en 

lämplig metod av Friberg (2017) eftersom det handlar om att få en övergripande bild av det 

studerade fenomenet. Andra datainsamlingsmetoder var möjliga, exempelvis empiriska 

studier, men de skulle vara mer tidskrävande och därför var en litteraturöversikt mer 

passande med tanke på tidsaspekten.  

För att underlätta sökningarna och minska antalet orelevanta artiklar så kan olika 

avgränsningar användas. Friberg (2017) belyser att några av dem vanligaste avgränsningarna 

är att begränsa årtal, språk, dokumenttyp och peer reviewed. Att göra dessa avgränsningar 

underlättar urvalet av artiklar då artiklar som inte är av intresseområdet sorteras bort. 

Artiklarna begränsades från år 1998 till år 2018 för att få fram artiklar om hur anhörigvårdare 

har upplevt sin tillvaro. En sökning av ännu äldre artiklar var möjlig men det ansågs vara 

relevant att begränsa sökningen från år 1998 till 2018 eftersom vård och kunskaper om 

sjukdomen demens förändras och har ökat med åren. Språket i artiklarna var på engelska, 

båda författarna behärskade språket och läste artiklarna först på engelska och översatte sedan 

dessa till svenska. Friberg (2017) beskriver att de flesta databaserna är baserade på det 

engelska språket vilket kan göra det svårt att hantera de språkliga utmaningarna för läsaren 

som inte har språket som modersmål (Friberg, 2017). Vissa ord slogs upp i synonymer för 

att förstå innebörden av ordet, det lades dock ingen stor vikt på detta och det har inte påverkat 

helhetsbilden av artiklarnas resultat. Kravet på artiklarna var att de skulle vara ur 

anhörigvårdares perspektiv och att de hade vårdat en närstående med demenssjukdom i det 

egna hemmet. Artiklar som jämförde olika folkgruppers upplevelser valdes bort eftersom 

det inte var relevant för studiens syfte. Närstående som anhörigvårdare vårdar skulle vara i 

60 årsåldern och uppåt för att begränsa artiklarna till åldern då sjukdomen oftast 

utvecklas/uppstår.  

De vetenskapliga artiklar som valdes ut var alla från databasen CINAHL. Databasen 

CINAHL innehåller artiklar med innehåll och information inom omvårdnadsvetenskap 

(Friberg, 2017). En annan databas som användes för artikelsökning var Medline, vid 

sökningen tillkom inga nya artiklar och därför redovisas inga artiklar från Medline i bilaga 

1. Sökningarna genomfördes enligt Fribergs (2017) råd för att avgränsa sökorden samt för 

att sortera bort artiklar som inte var Peer reviewed. Detta var en grund till att sökningarna 

avgränsas för att inte behöva lägga tid på artiklar som inte kunde användas, då de inte 

uppfyller granskningskraven. Några av sökorden som användes var Relatives, family 

members, dementia, experiences, and home care. Andra sökord, exempelvis nurse, patient, 

behaviours, husband, wife, var möjliga och kunde givit andra artiklar men ansågs inte vara 

relevanta för syftets perspektiv. Vid sökningarna användes inte symbolen * vilket ledde till 
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att resultatet av sökningarna var begränsat till specifikt de ord som valts och inte andra 

variationer av orden. Att avgränsa artiklarna via peer reviewed innebär att sortera ut de 

artiklar som inte är publicerade i vetenskapliga tidskrifter (Friberg, 2017). Det är viktigt att 

vara medveten om att avgränsningen inte indikerar på om artiklarna är vetenskapliga eller 

inte (Friberg, 2017).  

De valda artiklarna granskades i databasen UlrichsWeb som är en databas där tidskrifter kan 

sökas fram som har en referee-granskning. Databasen hittades via Högskolan i Skövdes 

hemsida. Inte alla artiklar som från början troddes vara relevanta för studiens syfte behölls, 

efter att ha funnit 16 artiklar som skulle bearbetas så framkom det att en del artiklar inte höll 

kraven för god kvalitet eller hade fel perspektiv. Sökningarna avslutades när informationen 

som samlats gav tillräckligt med kunskap för att svara på studiens syfte. Fyra artiklar valdes 

bort då tre av dessa var utifrån ett annat perspektiv än anhörigvårdares och en artikel ansågs 

inte uppfylla granskningskraven.  

Det fanns en medvetenhet om att resultatet i de valda artiklarna redan var tolkat och 

analyserat av originalartiklarnas författare. Detta innebar att förlita sig på att kunskap och 

information som inhämtats från de vetenskapliga artiklarna var pålitlig och trovärdig, då 

artiklarna var Peer reviewed, etiskt granskade och publicerade i databasen CINAHL. 

Henricson (2017) belyser att pålitlighet kan påvisas när det förekommit en beskrivning för 

sin förståelse kring forskningsämnet, förklarat hur dennes tidigare erfarenhet kring ämnet 

har påverkat datainsamlingen/dataanalysen. I denna studie fanns ingen tidigare uppfattning 

kring ämnet, endast kunskap om sjukdomen. Detta ledde till att informationen som samlats 

in bearbetades utan förutfattade meningar. Henricson, (2017) beskriver att vid 

bekräftelsebarhet är det viktigt att beskrivningen av analysprocessen är tydlig och att 

författaren skall vara så neutral som möjligt.  

Materialet värderades efter källkritik där artiklarna granskades efter tidskrift och etiska 

riktlinjer. De artiklar som använts i denna studie är etiskt granskade och information som 

använts är rimlig då flera av artiklarna har lyft upp liknande information. Detta stärker 

giltigheten och trovärdigheten i resultatet då det stöttas av fler än en källa. Enligt Henricson, 

(2017) menas med trovärdighet att förtydliga om kunskapen som finns är rimlig och att det 

finns giltighet i resultatet. 

De valda artiklarna var från hela världen vilket gör det möjligt att tillämpa detta i olika 

länder. De flesta artiklarna är däremot från Europa därför anses det inte vara överförbart till 

länder som saknar den kunskap och resurser som finns i Europa. Henricson (2017) beskriver 

att överförbarhet syftar på vilken grad som resultatet av arbetet kan överföras till andra 

situationer eller grupper. För att detta skall vara möjligt så behöver trovärdigheten vara 

säkerställd och resultatet måste vara tydligt beskrivet.   
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Resultatdiskussion  

Syftet med denna studie var att belysa anhörigvårdares upplevelser av att vårda närstående 

med demenssjukdom i det egna hemmet. Forskarna finner att studiens syfte har uppnåtts och 

en ökad förståelse av anhörigvårdares upplevelser av situationen har åstadkommits.  

Resultatet visar på att inte alla i samhället vet vad demens innebär och kan se tecken på att 

en person lider av sjukdomen. En okunskap om sjukdomen kan medföra en oförmåga att ge 

den vård som personer med demenssjukdom är i behov utav. Luscome et al. (1998) förklarar 

att inkompetens och otillräcklig information kring demenssjukdom kan påverka 

fördröjningen av diagnostisering. Behandlingar och information om sjukdomen blir 

begränsade då en diagnos behövs för att säkerställa rätt behandling (Luscome et al., 1998). 

Sjuksköterskor belyser att det är viktigt att ha kunskap om demensdiagnosen för att kunna 

hantera situationer som kan uppstå. En studie skriven av Roelands et al. (2005) visar på att 

sjuksköterskor ser det som sin uppgift att ge emotionell stöttning och hjälp till 

anhörigvårdare för att de skall kunna hantera och bemöta personen med demenssjukdom. 

Resultatet tyder på att anhörigvårdare behöver mer information och kunskap om sjukdomen 

för att veta hur de kan hantera situationer som uppstår för att inte överbelasta sig. Enligt 

Andrén och Elmståhl (2005) upplever anhörigvårdare en högre belastning och låg 

tillfredsställelse som kan påvisa ett behov av mer utförlig undervisning och information. 

I resultatet framkommer det att sjukdomen kan medföra förändringar för både 

anhörigvårdaren samt närstående med demens som kan vara förvirrande och frustrerande. 

Andrén och Elmståhl (2005) beskriver att sjukdomen demens är en sjukdom som medför 

beteendemässiga problem som anses vara svåra att hantera. Det är svårt för anhörigvårdare 

att förstå varför personen med demens beter sig som den gör (Andrén & Elmståhl, 2005). 

Sjukdomen kan medföra till mer ansvar för anhörigvårdaren som måste ta över de uppgifter 

som den närstående med demens brukade utföra (Josephsson et al., 2009; Lethin et al., 2016). 

Under sjukdomens gång förändras personens beteende och dennes förmåga att utföra sysslor 

som tidigare varit enkla. Detta gör att personen behöver både stöttning och vård från 

anhörigvårdaren (Bond et al., 2005; Svenskt Demenscentrum, 2016b). Det kan bli mer 

påfrestande i samband med att sjukdomstillståndet förvärras. Anhörigvårdare kan hjälpa 

personen med uppgifter som kan påverka relationen exempelvis intimvård. Ju sämre 

personen blir desto mer hjälp kan den behöva och det kan vara väldigt krävande för 

anhörigvårdaren som måste tillgodose denna hjälp. 

Andrén och Elmståhl (2005) menar på att det är värdefullt att ha information om 

anhörigvårdares upplevelse av sin situation. Det leder till att sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal får en bättre förståelse kring ämnet och kan på så vis ge bättre information om 

sjukdomen och det som medföljer (Andrén & Elmståhl, 2005). Sjuksköterskor ansvarar för 

omvårdnaden av patienten men även att se över anhörigvårdares behov av information, råd 

och stöd för att kunna ge en effektiv vård (Maio et al., 2016; Roelands et al., 2005). Resultatet 

visar att det kan underlätta belastningen på anhörigvårdare om de får information tidigt i 

sjukdomsdebuten. Andrén och Elmståhl (2005) beskriver att med hjälp av tidig stöttning, 

utbildning och information kan anhörigvårdare vårda på ett bättre sätt med mindre negativa 

effekter i dess egna liv.  
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Resultatet visar på att det kan vara betydande att ha kännedom om anhörigas situation och 

hur de själva uppfattar sin livssituation. Detta för att minska belastningen och de 

ohälsosamma effekter som sjukdomen har haft på deras hälsa. Wiklund (2003) menar på att 

hälsa är relaterat till hela människan och beskrivs som upplevelse av välbefinnande. Andrén 

och Elmståhl (2005) förklarar att sjuksköterskor och andra vårdprofessioner kan utbilda 

anhörigvårdare till att identifiera negativa erfarenheter i vårdandet. Att identifiera dessa 

erfarenheter är viktiga för att förbättra deras livskvalitet och välbefinnande (Andrén & 

Elmståhl, 2005). Välbefinnande grundar sig på människans livsvärld och uttrycker en känsla 

hos personen. Välbefinnande är unikt för varje individ och har med personens inre 

upplevelser att göra (Wiklund, 2003). 

  

I resultatet framkommer att anhöriga som får hjälp i ett tidigt skede kan känna mindre stress 

och oro då stöd och hjälp kan underlätta och förbättra deras förmåga att hantera situationer 

som kan uppstå på ett smidigare sätt. Andrén och Elmståhl (2005) förklarar att med hjälp av 

tidiga resurser kan det hjälpa anhörigvårdare att fortsätta vårda närstående hemma. Det har 

visats att det finns ett behov av förebyggande arbete för att minska belastning och stress som 

situationen medför (Andrén & Elmståhl, 2005). Stöd och kunskap är viktiga komponenter 

för att personer med demenssjukdom ska få en god och säker vård. Roelands et al. (2005) 

hävdar att emotionellt stöd till familjemedlemmar är viktigt för att de ska hantera och bemöta 

personen med demenssjukdom. Formella kunskaper om sjukdomen är ett villkor för att 

kunna ge en kvalitetssäker vård. Anhörigvårdare behöver rätt verktyg för att kunna ge en 

god vård och för att orka ta hand om sig själva (Roelands et al., 2005).  

Förändringar i vardagen som sjukdomen medför kan påverka anhörigvårdare på ett negativt 

sätt. Anhörigvårdare kan uppleva att de saknar stöd, förståelse från sin omgivning och brist 

på egentid, vilket kan påverka personens hälsa. Resultatet påvisar att egentiden var svår att 

få då anhörigvårdare var tvungna att ha den närstående på en avlastnings facilitet så att de 

inte skulle lämnas ensamma i hemmet. Detta var dock inte alltid möjligt då tillfällen och 

tider för dagligverksamhet inte var anpassningsbara efter anhörigvårdares behov. Tretteteig, 

Vatne och Mork Rokstad (2017) nämner att anhörigvårdare upplevde att bördan och 

ansvarskänslan minskade när personen var på dagligverksamhet för då kunde de slappna av. 

De får egentid och behöver inte oroa sig för den närstående då de vet att personen är på ett 

ställe där andra vårdgivare ser till att personens behov tillgodoses. Anhöriga upplever att 

personen mår bättre dessa dagar, är mer positiv och sover bättre. Några anhörig nämner 

däremot att de inte får tillräckligt med information om öppettider och scheman som gör det 

svårt att veta vilka dagar som de har ledigt. De nämner även att det är väldigt begränsat med 

öppettiderna (Tretteteig et al., 2017). Brandão, Ribeiro och Martín (2016) skriver att flera 

anhörigvårdare nämnde att de inte använde sig av dagligverksamhet eftersom de inte fick 

någon information om att det fanns tillgång till denna tjänst. Allt fler använde sig av tjänsten 

när den närståendes sjukdomstillstånd försämrades. De flesta ville fortsätta använda sig av 

tjänsten men det ansågs vara för dyrt. De som inte använde sig av tjänsten redan sa att de 

gärna skulle göra det om de ansåg att de var i behov av avlastning och för att inte bli 

överbelastade. Många anhörigvårdare ansåg att kostnaden borde vara lägre för denna tjänst 

(Brandão et al., 2016).  
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I Tatangelo, McCabe, Macleod och Yous (2017) framkommer det att anhörigvårdare 

upplevde att deras behov av egentid och stöd inte blev uppfyllda och inte prioriterades. 

Resultatet tyder på att anhörigvårdare kan uppleva en brist av förståelse från personer i sin 

omgivning som kan bidra till att anhörigvårdare drar sig tillbaka och inte är lika sociala som 

innan sjukdomen. Enligt Tatangelo et al. (2017) kan brist på förståelse från andra människor 

vara ett hinder som bidrar till att anhörigvårdare uttrycker motvilja att engagera sig socialt 

som de tidigare har gjort. I resultatet framkommer det att anhörigvårdare har behövt ge upp 

sina drömmar och sociala aktiviteter då de kan känna att de behöver sätta sina närståendes 

behov före sina egna eftersom det kan leda till en bättre vardag. Detta kan leda till att 

anhörigvårdare försummar sin egna hälsa för att tillgodose den närståendes behov. Wärnå-

Furu (2017) skriver att hälsa inte enbart betyder frånvaro av sjukdom, hälsa innefattar 

människans livskvalitet och relaterar till en generell upplevelse av välbefinnande, sundhet 

och friskhet. Tatangelo et al. (2017) nämner att anhörigvårdare upplevde en känsla av 

självuppoffring och sorg i förhållande till de förändringar och uppoffringar som de var 

tvungna att göra i sina liv för att tillgodose sin närståendes behov av vård (Tatangelo et al., 

2017). Något som skulle kunna underlätta och hjälpa anhörigvårdaren att ta hand om sig 

själv skulle kunna vara stöd från sjuksköterskan. Det ingår i sjuksköterskans roll att 

uppmärksamma anhörigvårdare och dess behov. Att prata med anhörigvårdare och tillgodose 

deras behov kan medföra en förståelse för vad de känner, sjuksköterskan kan hjälpa till att 

tillgodose deras behov av hälsa och välbefinnande. Sjukdomen kan medföra förändringar i 

personens beteende som kan påverka relationerna som personen har och anhörigvårdare kan 

känna en sorg och förlust av relationen som var. Tatangelo et al. (2017) beskriver att efter 

demenssjukdomen kom så kände anhörigvårdare en sorg över den förlorade relationen. 

Det har visat sig att anhörigvårdare, till en närstående med demenssjukdom, upplever många 

känslor. Liknande upplevelser och känslor förekommer även hos andra anhörigvårdare till 

närstående med andra sjukdomar. Detta kan påvisas genom när en anhörigvårdare tar på sig 

den nya rollen leder det till förändringar, en ny livssituation, påfrestningar och osäkerhet. 

Wang, Shen, Zhang, Shen, Xie, Howell och Yuan (2018) nämner att anhörigvårdare som 

vårdar ett barn med leukemi i det egna hemmet utsätts för en hög stress, oro och ensamhet. 

Familjemedlemmarna tar på sig en ny roll för att kunna stödja sin närstående med sjukdom. 

Eftersom anhörigvårdare saknar kunskap och information om sjukdomen leder det till 

svårigheter med att vårda sin närstående och de symtom som uppträder i samband med 

sjukdomen (Wang et al., 2018).  

Konklusion  

Resultatet i studien visar att en stor del av anhörigvårdares livssituation förändras när de tar 

över rollen som anhörigvårdare. De går genom många känslor som påverkar deras hälsa. De 

upplever känslor av sorg, ensamhet, isolering, utmattning, stress, otillräcklighet och förlust 

av en tidigare relation. Det framkommer även att anhörigvårdare kan få ett starkare band till 

personen som de vårdar och upplever att de utvecklas genom att ha den vårdande rollen.  

Barn som vårdade sina föräldrar kände en skyldighet eftersom deras föräldrar hade tagit hand 

om dem tills de var vuxna. Många anhörigvårdare saknade förståelse från andra personer i 
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omgivningen. Genom att vårda en närstående med demenssjukdom förlorade anhörigvårdare 

vänner samt sitt tidigare sociala liv som bestod av egna aktiviteter. Resultatet visar på att 

förståelse från omgivningen är viktigt för anhörigvårdare för att orka fortsätta ge en god vård 

och för att orka ta hand om sig själv. Resultatet visar att stödgrupper är särskilt viktigt 

eftersom de där kan reflektera med andra anhörigvårdare med liknande erfarenheter.  

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet  

För att kunna bemöta och stödja anhörigvårdare är det viktigt med information och kunskap 

om hur de upplever sin livssituation. Anhörigvårdare behöver hjälp och stöttning, därför är 

det viktigt att de får information om sjukdomen och dess påföljder. Sjuksköterskan kan 

underlätta anhörigvårdares vardag genom olika möjligheter till stöd och genom att utbilda 

anhörigvårdare. Sjuksköterskan kan erbjuda anhörigvårdare olika stödgrupper att delta i för 

att utbyta erfarenheter. Hälso- och sjukvården behöver utveckla kunskaper om 

demenssjukdom och anhörigvårdares erfarenheter av att vårda en närstående med sjukdomen 

i det egna hemmet för att erbjuda rätt hjälp och stöd. Med en tidig diagnos kan både 

anhörigvårdare och patient få rätt stöd för att främja deras hälsa och lindra lidande. Något 

som skulle kunna utveckla sjuksköterskans förmåga att ge stöd och information är forskning 

kring vart hälso- och sjukvården brister, samt hur anhörigvårdare upplever de resurser som 

erbjuds. Denna studie kan bidra till en ökad kunskap och förståelse hos sjuksköterskan för 

anhörigvårdares situation för att bättre kunna stödja dess behov av kunskap och stöd.  
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 I berättelserna  

om att ta hand 

om 

familjemedlem 

mar med demens 

framträdde 

vardagliga yrken 

som ett fenomen 

som  

var centralt för  

vårdgivarnas  

sätt att  

utvärdera och 

övervaka 

välbefinnandet i 

vårdmottagarna 

och i sig själva.   

Hög kvalite   

  

UlrichWeb  

kontrollerad  

  

Peer 

reviewed  

  

Förekomst 

av etiska 

övervägand 

en: JA.  

Författare: Lilly, 

M. B., Robinson,  
Att ge en 

övergripande 

förståelse för 

anhörigvårdar 

 Kvalitativ metod  

 Resultaten av 

analyserna 

avslöjade två 

tematiska  

Hög kvalite   

  

UlrichWeb 

kontrollerad  

 



 

C. A., Holtzman,  

S., & Bottorff, J. L.   

Titel: Can we move 

beyond burden and 

burnout to support 

the health and 

wellness of family 

caregivers to 

persons with 

dementia?   

Tidskrift: Health & 

Social Care in the 

Community  

 

Årtal: 2012  

 

Land: Canada  

es upplevelser  

  

  

  

Anhörigvårda 

res perspektiv    

Totalt deltog 23 

personer i tre 

fokusgrupper, med i 

genomsnitt åtta 

deltagare per grupp. 

Grupperna 

intervjuades och data 

samlades in.   

områden: (1) 

glömd:  

övergiven till 

vård, ensam och 

obestämt och 

(2) orealistiska 

förväntningar 

på  

anhörigvårdare 

ns självvård.   

  

Peer 

reviewed  

  

Förekomst av 

etiska 

övervägand 

en: JA.  

Författare:  

Czekanski, K.   

Titel: The  

Experience of  

Transitioning to a 

Caregiving Role for 

a Family Member 

with  

Alzheimer’s  

Disease or Related 

Dementia.   

Tidskrift: 
American Journal of 
Nursing  

Årtal: 2017  

 

Land: Philadelphia 

Syftet med 

denna studie 

var att 

utforska 

erfarenheterna 

hos människor 

som övergår 

till rollen som 

vårdgivare för 

en 

familjemedle 

m med 

demens.  

Anhörigvårda 

res perspektiv    

Kvantitativ metod  

Åtta kvinnor och två 

män deltog. 

Uppgifterna samlades 

in genom djupgående 

semistrukturerade 

intervjuer, 

tillsammans med 

observationsfältnote 

ringar. Data 

analyserades med 

användning av ett 

hermeneutiskt 

fenomenologiskt 

tillvägagångssätt.  

Sju teman 

upptäcktes: 

något är fel; resa 

till diagnos: 

tvetydighet och 

negativa 

känslor; 

skiftande roller 

och relationer: 

förluster och 

utmaningar; 

söker kunskap 

och support: 

lösningar och 

frustrationer; 

anpassa sig till 

den mest 

omsorgsfulla 

världen av 

omsorg: finna 

syfte; bevara sig 

själv utan skuld 

och hitta en väg 

ut.  

Hög kvalite  

   

UlrichWeb  

kontrollerad  

  

Peer 

reviewed   

  

Förekomst av 

etiska 

övervägand 

en: JA.  



 

Författare:  

Ehrlich, K.,  

Emami, A. & 

Heikkilä, K.   

Titel: The 

relationship 

between 

geographical and 

social space and 

approaches to care 

among rural and 

urban caregivers 

caring for a family 

member with 

Dementia: a 

qualitative study.   

Tidskrift:  

International  

Journal of  

Qualitative Studies 

on Health & 

WellBeing  

Årtal: 2018  

 

Land: Sverige  

Denna studie  

syftade till att 

utforska och 

bättre förstå 

anhörigvårdar 

e erfarenheter i 

landsbygden 

och urbana 

områden och 

de  

sociokulturell 

a sfärerna som 

dessa två 

områden 

representerar.  

  

Anhörigpersp 

ektiv   

Kvalitativ metod  

Semi-strukturerade 

djupintervjuer 

genomfördes med 12 

lantliga och 11 

urbana  

anhörigvårdare till 

personer med 

demens. Dessa 

intervjuer 

analyserade.   

Resultaten ger  

insikt i 

variationer av 

anhörigvårdares 

metoder för 

omsorg i lantliga 

och 

stadsområden i 

Sverige. Det 

föreföll vara en 

förekomst av ett 

mer 

accepterande 

och  

upprätthållande  

tillvägagångssät 

t i  

landsbygdsomr 

ådena jämfört 

med 

stadsområdena, 

där vården oftare 

betraktas som en 

skyldighet och 

något som 

begränsade sitt 

utrymme.  

Hög kvalite   

  

UlrichWeb  

kontrollerad  

  

Peer 

reviewed  

  

Förekomst av 

etiska 

övervägand 

en: JA.  
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