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Alzheimers sjukdom påverkar både patienten och den som vårdar honom eller henne. En 
anhörig vårdar ofta patienten och det har visat sig att de är utsatta för olika svårigheter.  
Syftet med denna studie var att beskriva anhörigas upplevelser av att vårda en familjemed-
lem med Alzheimers sjukdom. Metoden som användes för att besvara syftet var att göra en 
litteraturstudie enligt Polit och Becks (2004) beskrivning av genomförandet av en litteratur-
studie. Dataanalysen skedde med kvalitativ ansats genom att artiklarna lästes igenom nog-
grant och gemensamheter och mönster bland anhörigvårdares upplevelser söktes. Studiens 
resultat baserades på åtta vetenskapliga artiklar från vilka fem teman framkom. Resultatet 
visade att många anhörigvårdare upplevde en förlust av relationer. De saknade relationen 
både med patienten och med vänner. De tyckte även att det var viktigt att ha fritid och tid 
för sig själva, vilket ofta var svårt att åstadkomma. Viljan till att söka ny kunskap blev stor 
när de tog på sig rollen som anhörigvårdare, och många upplevde olika lidanden och besvär
såsom skuld och depression. Upplevelserna i resultatet åskådliggjorde att en stor del av de 
anhöriga inte kände välbefinnande. Detta resultat pekar på vikten av att sjuksköterskor är 
medvetna om de upplevelser och känslor anhörigvårdare har. 
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Alzheimer’s disease afflicts both the patient and the person caring for him or her. A relative
often provides care for the patient and it appears as though they are exposed to different 
adversities. The aim of this study was to describe the experiences of relatives which care 
for a family member suffering from Alzheimer’s disease. The method used to answer the 
aim was to do a literature review by using Polit and Becks (2004) description of how to 
make a literature review. The data analysis was made with a qualitative approach by
reading the articles accurately and patterns among the experiences family caregivers have 
been sought. The results of the study are based on eight scientific articles. Five themes 
emerged from these articles. The results show that many family caregivers experienced a 
loss of relationships. They missed the relationship with the patient as well as the 
relationship with friends. They also thought that it was important to have leisure, which 
often is hard to accomplish. The desire to seek for new knowledge became large when they
became family caregivers, and many of them experienced different sufferings and troubles
such as guilt and depression. The results show that many of the relatives did not experience 
well-being. On account of this it is important that nurses know about the experiences and 
feelings family caregivers have.
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INLEDNING

Svår sjukdom innebär en omställning i livet. Denna förändring påverkar patienten såväl 
som personer i dess omgivning. I många fall är vårdaren anhörig till den sjuka personen, 
och de anhörigas sjukdom är ett begrepp som blir alltmer känt och använt. Denna term 
åsyftar Alzheimers sjukdom. De anhöriga som vårdar familjemedlemmar vilka lider av 
denna sjukdom har ofta ett slitsamt jobb. Många timmar på dygnet går åt till vårdarbete och 
övervakning, vilket ofta görs av många anhörigvårdare utan både uppskattning och ersätt-
ning av kommun och landsting.

Sjuksköterskor skall enligt ICN:s etiska kod (2006) arbeta för att främja hälsa och förhindra 
sjukdom. Hälsa är enligt Eriksson (1989) ett tillstånd av friskhet, sundhet och välbefinnan-
de. I en sjuksköterskas arbetsuppgifter ingår inte bara att patienten skall känna välbefinnan-
de, utan även att den anhöriga som vårdar skall vara tillfredställd och bibehålla sin hälsa. 
För att göra ett bra jobb som sjuksköterska samt öka chanserna till god vård skall de vara 
insatta i hur anhörigvårdare upplever situationen att ta hand om en nära familjemedlem. 
Denna studie görs för att beskriva de känslor en anhörigvårdare till en Alzheimerdrabbad 
person upplever.

BAKGRUND

Demens och Alzheimers sjukdom

Personer som är dementa lider av en minnesstörning samt antingen nedsatt förmåga för ab-
strakt tänkande, försämrat omdöme, svårigheter att utföra praktiska sysslor eller av person-
lighetsförändringar. Dessa störningar skall uppträda vid andra tillfällen än när personen är 
förvirrad och de ska vara så pass allvarliga att det dagliga livet påverkas. Demens beror på 
skador eller andra rubbningar i hjärnan, inte på psykologiska faktorer (Widén, 1996). De-
mens av Alzheimertyp är vanligast och näst vanligast är vaskulär demens (Westlund, 
Eggers, Nilsson & Petersen, 1994). Det har gjorts beräkningar som visar på att det finns 
ungefär 15 miljoner människor i världen som lider av Alzheimers sjukdom och att det i 
Sverige finns 35-40 000 människor som har demens av Alzheimertyp. Dessa siffror tyder 
på att mellan 50 och 70 procent av de dementa människor som finns har just Alzheimers 
sjukdom (Abrahamsson, 2003).

Tidigare i historien var det skillnad på om sjukdomsdebuten kom tidigt eller sent i livet. 
Patienter som var yngre än 65 år fick diagnosen Alzheimers sjukdom eller demens av Alz-
heimertyp, DAT. Denna sjukdom räknades in bland de presenila demenserna. Om patienten 
var över 65 år blev diagnosen istället senildement av Alzheimertyp, SDAT. Idag görs ingen 
åtskillnad på dessa utan termen Alzheimers sjukdom eller DAT används alltid, oavsett ål-
der på patienten (Eriksson, 2001). I denna studie kommer termen Alzheimers sjukdom an-
vändas.
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Alzheimers sjukdoms fysiologiska påverkan på kroppen

Vid Alzheimers sjukdom finns förändringar i hjärnan. Vid obduktion av drabbade personer 
ses en skrumpning av hjärnbarken. Nervcellerna i hjärnbarken dör och blir därmed färre till 
antalet. Klotformade ärrbildningar, så kallade senila plack, upptäcks i hjärnan 
(Abrahamsson, 2003). Den elektriska aktiviteten i hjärnbarken brukar vara sjukligt förlång-
sammad, vilket EEG kan visa (Eriksson, 2001). Vaskulär demens, som är den näst 
vanligaste demensen, beror däremot på att blodcirkulationen i hjärnan rubbas. Detta sker 
oftast på grund av så kallade infarkter, blodproppar, i ett eller flera blodkärl (Widén, 1996).

Åtskillig forskning om Alzheimers sjukdom bedrivs runt om i världen, men 
orsaken/orsakerna är fortfarande inte helt klarlagda. Varför sjukdomen drabbar somliga 
människor beror troligtvis på flera olika faktorer. Det har konstaterats att ålder och 
ärftlighet är faktorer som har betydelse (Abrahamsson, 2003). En annan orsak till att vissa 
människor drabbas av Alzheimers sjukdom är möjligtvis brist på vitamin B12. Skalltrauma 
är en riskfaktor vilket har påvisats av flera studier. Autoimmuna processer, stress och fria 
radikaler är andra tänkbara riskfaktorer (Widén, 1996).

Profylaktiska åtgärder är svåra att finna, när patienten börjar lida av demenssymtomen är 
troligtvis skadorna på hjärnan irreversibla. Ett stort antal olika behandlingar har prövats på 
patienter där sjukdomen har diagnostiserats. Exempel på behandlingar är att försöka ersätta 
brist på signalämnen samt att tillföra tillväxtfaktorer (Widén, 1996). Bromsmediciner finns 
tillgängliga och eftersom allmänhetens kunskap om dessa mediciners existens ökar söker 
allt fler människor vård tidigare än innan. Medicinen kan då fördröja demensutvecklingen 
(Eriksson, 2001).

Symtom

Alzheimers sjukdom har vanligtvis en långsam och smygande process där förloppet delas 
in i tre olika stadier; lätt, måttlig och svår demens. Lätt Alzheimers sjukdom kännetecknas 
av att personen blir alltmer glömsk samt att uppmärksamheten försämras. Detta leder till 
svårigheter i att konversera eller utföra flerstegsmoment. Personens språkförmåga försäm-
ras, vilket märks genom användning av korta meningar eller att rätt ord inte hittas. Trötthet, 
initiativlöshet och koncentrationssvårigheter är andra symtom som kommer successivt. 
Även depression, ångest och misstänksamhet är vanligt hos lätt dementa personer. Det är 
inte alltid omvärlden märker att personen är lätt dement, men patienten själv märker det. 
Genom att till exempel skriva minneslappar eller ändra vissa vanor försöker personen 
kompensera sin glömska. En individ som är lätt dement klarar att ta hand om sig själv (Ab-
rahamsson, 2003). 

Efter detta stadium följer måttlig Alzheimers sjukdom och nu försämras minnet ytterligare. 
Nya minnen glöms samtidigt som äldre minnen, till exempel barndomsminnen, finns kvar i 
opåverkat tillstånd. Den sjuke får svårigheter med att tolka beröring, smak, hörsel och syn. 
Syn- eller hörselhallucinationer samt sömnlöshet är vanligt. Anhöriga har svårt för att för-
stå den drabbade eller kan få skamkänslor för dennes uppförande, medan den sjuka perso-
nen glömmer nyare besök och därmed tycker att de anhöriga aldrig hälsar på. Förutom tal-
problem kommer även problem med att läsa och skriva. Kroppsrörelserna blir okoordine-
rade och personen behöver hjälp med problem i det vardagliga livet. 
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Det sista stadiet innebär att patienten är helt beroende av andra. Språkförmågan är helt för-
lorad och patienten kan varken le, sitta eller gå. Den sjuke har nu blivit inkontinent och har 
eller kommer att förlora förmågan att svälja. Oftast blir personen totalt sängliggandes och 
verkar vara okontaktbar (Abrahamsson, 2003).

Patienter som blir diagnostiserade med Alzheimers sjukdom reagerar ofta negativt till ter-
men Alzheimers sjukdom. Patienter visar tydliga tecken på chock och sorg när de får vet-
skap om att de lider av sjukdomen, till skillnad från patienter med diagnosen vaskulär de-
mens, där diagnostiseringen inte framkallar samma negativa gensvar. Personer med Alz-
heimers sjukdom är rädda för att bli stämplade och nedvärderade, att de inte är så mycket 
värda. De sörjer de förmågor de har förlorat och de som kommer att försvinna. De känner 
även en ökad sårbarhet (Aminzadeh, Byszewski, Molnar & Eisner, 2007).

Anhöriga i omvårdnaden

En definition på anhörigvårdare är gjord av Family Caregiver Alliance (2006). Enligt dem 
är en anhörigvårdare varje släkting, partner, vän eller granne som har en signifikant per-
sonlig relation med och står för en stor del av assistansen för en äldre person eller en vuxen 
med en kronisk eller invalidiserande åkomma. Dessa individer kan vara primära eller se-
kundära vårdare samt leva antingen tillsammans med personen som får vård eller åtskiljt 
från denne (Family Caregiver Alliance, 2006). I denna studie används termen anhörigvår-
dare och syftar då på en familjemedlem, alltså släkting eller partner, som står för vården av 
den Alzheimersjuka patienten. Vänner och grannar ingår ej i studien. 

Att ha levt ihop som makar är ofta ett skäl till att som anhörig vårda sin sjuka fru/man. 
Andra skäl är exempelvis inre tvång, grupptryck, moraliska eller religiösa motiv samt kär-
lek (Svensson, 1996). En stor orsak till att bli anhörigvårdare är för att den sjuke skall
kunna vara kvar i sitt egna hem (Andrén & Elmståhl, 2005).

Svensson (1996) skriver om SOS-syndromet, vilket skapades av Marianne Winqvist. Det 
första S:et står för sorgen den anhöriga känner över att ha förlorat sin maka/förälder till 
demenssjukdomen. Bokstaven O står för oron över vad som skall hända. Med sista S:et 
menas samvetsförebråelserna som anhöriga får för att de inte alltid klarar av att vara lugna, 
snälla och tålmodiga i alla situationer (Svensson, 1996).

Den sjuke kan vända på dygnet och vara uppe på nätterna. För anhörigvårdaren medför 
detta problem då patienten måste övervakas på natten så inte något händer denne. Genom 
att den anhöriga tvingas vara vaken på natten blir det svårt att vara pigg på dagen och ut-
föra alla vardagssysslor. Detta är ohållbart i längden. En annan situation som är svår är när 
den som är sjuk inte längre känner igen sina familjemedlemmar. Att veta om att man som 
anhörig blir sedd som en total främling är oerhört hårt (Svensson, 1996). Enligt Mossberg 
Sand (2000) är bundenheten ytterligare ett problem. Många sjuka personer kräver ständig 
tillsyn eller att de bara kan lämnas en kort stund.

Mossberg Sand (2000) skriver i sin avhandling att det är vanligt förekommande att anhö-
rigvårdare får egna fysiska problem till följd av lättare eller tunga lyft samt obekväm ar-
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betsställning. Det vanligaste är att de som måste utföra tunga lyft får problem med exem-
pelvis ont i rygg, nacke, axlar och armar. Även vårdare som genomför lätta lyft kan få 
kroppsliga problem av detta. Om lyft görs regelbundet eller om den anhöriga är äldre är 
risken större att drabbas av fysiska besvär (Mossberg Sand, 2000).

Mannion (2008) påvisar i sin studie att det finns skillnader mellan könen angående anhö-
rigvårdares hälsa. Sjuttiofem procent av kvinnorna rapporterar att de har dålig hälsa medan 
endast 25 % av männen påstår detsamma. Det är även stor skillnad mellan könen gällande 
depressioner. Kvinnliga anhöriga är deprimerade i större utsträckning än manliga. Vidare 
menar Mannion (2008) att en stor del av anhörigvårdare har sömnbesvär. Närstående med 
sömnbesvär har även dålig hälsa (a a). Bland anhörigvårdare som i stor grad undviker 
känslor, tankar, minnen och andra privata upplevelser har det visat sig att många av dem li-
der av depressiva symtom (Spira et. al., 2007).

Annerstedt, Elmståhl, Ingvad & Samuelsson (2000) har studerat anhörigvårdare till de-
menta familjemedlemmar vid brytpunkten (breaking-point) när hemvården har blivit otill-
räcklig. De har funnit att det inte finns något samband mellan patientens förmåga till akti-
viteter i dagliga livet, ADL, och påfrestningen som anhörigvårdare upplever. Fritiden på-
verkar anhörigvårdares börda mest. Utan möjlighet till tid för sig själv upplever anhörig-
vårdare stor isolering och vid brytpunkten är de väldigt utmattade. Den största bördan 
upplever barnen. De bor oftast längre bort och jobbar mer än andra anhörigvårdare vilket 
leder till att de inte kan ge tillfredställande hjälp. Deras ångest och lidande kan bero på 
detta (a a).

Det finns inte bara negativa aspekter av att vara anhörigvårdare. Många anhöriga uttrycker
tillfredställelse och belåtenhet. Anhörigvårdarens kön, totala börda och upplevda hälsa på-
verkar inte tillfredställelsen och den anhöriga kan känna stor belåtenhet och måttlig börda 
samtidigt. Den största källan till välbehag är att se den andra personen glad och att kunna 
hjälpa en annan individ (Andrén & Elmståhl, 2005).

Säkerhet

Walker, Livingston, Cooper, Katona & Kitchen (2006) menar på att anhörigvårdare gene-
rellt sett tycker det är osäkert att lämna Alzheimersjuka ensamma. I genomsnitt har de till-
syn över den sjuke i 20 timmar varje dag och vanligtvis får inte makar som är anhörig-
vårdare någon hjälp med uppsikt. Åttio procent av de anhöriga har vidtagit egna åtgärder 
för att den sjuke skall vara säker. Men ändå berättar flertalet att det har hänt minst en inci-
dent det senaste året. Makar som är anhörigvårdare vidtar färre säkerhetsåtgärder och detta 
beror troligtvis på att de övervakar mer. Orsaken till detta kan vara ovilja att ändra vanor 
som paret har haft i flera decennier. Både risk och antalet säkerhetsåtgärder ökar ju sämre 
patienten är. Oftast är personer med Alzheimers sjukdom i säkerhet men tillbud kan inträffa 
(a a). 

Samhällets stöd

Den mesta vården av personer med Alzheimers sjukdom utförs av anhöriga (Demensför-
bundet, 1997). Dessa anhöriga kan få ersättning för att de utför denna vård. Antingen får de
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det från försäkringskassan eller från kommunen de bor i. Genom försäkringskassan fås så 
kallad närståendepenning om någon avstår från att arbeta för att ta hand om en svårt sjuk 
anhörig, vän eller granne. Denna form av ersättning betalas ut i högst 60 dagar. Den andra 
formen av ersättning ser olika ut beroende på var man bor då det är upp till varje kommun 
att bestämma vilka riktlinjer som gäller. Gemensamt för alla kommuner är att § 6 i social-
tjänstlagen är utgångspunkt vid bedömning av olika situationer. Följaktligen kan villkoren 
för kompensation, ersättningens storlek samt handläggningsrutiner skilja avsevärt mellan 
kommunerna (SoS-rapport, 1998:9).

När samhället ger hjälp till den Alzheimersjuke patienten kan detta indirekt hjälpa även an-
hörigvårdaren. Men det är ofta som den anhöriges behov förbises eller glöms. Det är viktigt 
att anhörigvårdare får stöd och hjälp. De kan inte ensamma ansvara för vårdandet av en 
sjuk person utan kan behöva avlastning i form av korttidsboende eller dagverksamhet. 
Detta är välbehövligt för många anhöriga så att de kan få en stunds vila. Det är nödvändigt 
att även patienten mår väl av detta. I många fall blir den sjuke sämre av denna hjälp. Detta 
leder till att anhöriga tackar nej till avlastning, fastän det skulle göra dem gott. Ett annat 
sätt att erhålla hjälp är genom att hemtjänsten övertar vården för några timmar eller annan 
överenskommen tid (SoS-rapport, 1998:9).

När patienten placeras på ett vårdhem upplever anhöriga olika känslor. De flesta anhöriga 
som tagit hand om sin maka/förälder under en längre period i hemmet är mer nöjda än de 
som inte har varit anhörigvårdare så länge. Anhöriga med mer erfarenhet av vård hemma 
förstår hur det är att ha omsorg om en Alzheimersjuk och har därför mer realistiska för-
väntningar på vårdhemmet. Det har även visat sig att ju oftare en anhörig besöker sin fa-
miljemedlem, desto mer tillfredställda är de med vården. De som hälsar på ofta känner per-
sonalen bättre, och då kan de lära dem hur de skall vårda patienten. De som har hög risk för 
att känna sig missbelåtna med vården är personer som arbetar, de som inte har så stor erfa-
renhet av att vårda sin Alzheimersjuka släkting samt de som har familjemedlemmar med ett 
långt framskridet sjukdomsförlopp (Tornatore & Grant, 2004).

Omvårdnadsteoretiskt perspektiv

Eriksson (1987) konstaterar att det är ett naturligt mänskligt beteende att ge vård till en an-
nan människa. Alla människor är ursprungligen naturliga vårdare. Då en människa inte 
längre räcker till själv så behövs en andra, människor är beroende av andra. Med en andra 
menas antingen en annan människa eller något slags kollektiv, som till exempel ett sam-
hälle eller en grupp. Den naturliga andra kan vara en mor, far, syskon, partner och nära vän 
medan den professionella andra exempelvis är läkare, sjuksköterska och präst. Det natur-
liga vårdandet sker mellan den naturliga andra och sig själv. Det mest hälsosamma är att en 
människa vårdas av sina anhöriga och tillsammans med dem skapar ett kroppsligt välbefin-
nande samt tillfredställelse. Den professionella vården kan aldrig bli likvärdig den naturliga 
vården men den behövs som stöd eller för att ta vid när den naturliga vården blir allt för 
otillräcklig. Den naturliga vården utgör ändå alltid utgångspunkten (Eriksson, 1987).

För att uppleva hälsa måste man känna välbefinnande. Endast individen själv kan uttrycka 
en känsla av välbefinnande. En annan människa kan höra detta uttryck men kan inte obser-
vera välbefinnandet vilket gör välbefinnande till en subjektiv upplevelse. Vidare är illa-
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befinnande motsatsen och följaktligen en känsla av ohälsa. För att ha hälsa måste man även 
ha friskhet och sundhet. Hälsa är således ett tillstånd av friskhet, sundhet och välbefinnan-
de, frånvaro av illabefinnande, men inte tvunget frånvaro av sjukdom (Eriksson, 1989).
Alltså kan en människa som inte lider av en märkbar sjukdom ändå uppleva ohälsa då väl-
befinnande saknas. En naturlig andra som inte själv är sjuk kan uppleva illabefinnande och 
därmed ha ohälsa. 

Problemformulering

Anhöriga, inte samhällets instanser, utför den mesta vården av personer med Alzheimers 
sjukdom. Vardagen för en anhörig ändras när dess familjemedlem blir sjuk och den anhö-
riga får anta rollen som vårdare. Det ger ett ökat ansvar att inte bara ha sig själv att tänka 
på, utan även en dement familjemedlem. Anhöriga har rätt till stöd och hjälp i dessa situa-
tioner. Det är därför viktigt att sjukvårdspersonal besitter kunskap om de känslor och upp-
levelser som anhöriga har när de vårdar sin Alzheimersjuka maka eller förälder.

 Vilka svårigheter kan uppkomma när någon vårdar en släkting?
 Vilka negativa och positiva upplevelser erfar anhörigvårdare?
 Bör sjukvårdspersonal öka sin kunskap om de upplevelser som anhörigvårdare har?

SYFTE

Syftet var att beskriva anhörigas upplevelser av att vårda en familjemedlem med Alzhei-
mers sjukdom.

METOD

För att besvara syftet gjordes en litteraturstudie. En litteraturstudie skapar en överblick av 
kunskapsläget inom ett specifikt område eller över ett visst problem. Texter inom det an-
givna området väljs ut och kvalitetsgranskas och analyseras vilket leder till en skildrande 
översikt (Friberg, 2006). För att förvärva vetenskapliga artiklar som överensstämmer med 
syftet följdes Polit och Becks (2004) beskrivning av genomförandet av en litteraturstudie. 
Först identifierades sökord och begrepp som var användbara vid litteratursökningen. Sedan 
urskiljdes potentiella källor genom att söka i en elektronisk databas. Därefter inhämtades 
relevanta källor. Dessa källor granskades för att finna litteratur som var lämplig och vä-
sentlig. Därpå lästes de artiklar som hade valts ut varpå de organiserades. Sedan skedde en 
analys och integrering av materialet. 

Kvalitativ metod går ut på att ett fenomen beskrivs i individens livsvärld. I dessa studier tar 
man del av andras världar genom språket. Kvalitativ forskning vill beskriva något och data 
består ofta av människors egna beskrivningar eller observerbara beteenden, vilka forskaren 
tar del av genom ett aktivt samspel mellan forskare och informant. Forskaren måste se 
helheter. Vid kvalitativ forskning är forskaren subjektiv. Kvantitativ forskning grundar sig 



7

på tidigare forskning och utgår från en teori som fastställs innan forskningen påbörjas. 
Forskningen genomförs empiriskt där hypoteser skall verifieras eller falsifieras. En 
kvantitativ undersökning skall alltid kunna upprepas och därför skall det subjektiva inslaget 
minimeras och avstånd och neutralitet råder inför datainsamling och material (Olsson & 
Sörensen, 2001). Denna studie sker med kvalitativ ansats. 

Datainsamling

Initialt identifierades lämpliga sökord. De sökord som valdes var alzheimer, dementia, spo-
use, family caregiver, relative och experience. Sb peer* lades till vid sökning för att erhålla 
artiklar som var vetenskapligt granskade. Olika kombinationer gjordes med dessa sökord 
(tabell 1). Den elektroniska databas som användes vid litteratursökningen var CINAHL ef-
tersom Polit och Beck (2004) menar på att CINAHL är den databas som är viktigast för 
sjuksköterskor.

Tabell 1. Litteratursökning i databasen CINAHL

Kombinationer med sökorden Antal träffar Antal valda artiklar
Experience and Alzheimer and sb peer* 29 0
Experience and relative and Alzheimer and sb peer* 0 0
Experience and family caregiver* and Alzheimer and sb peer* 3 0
Experience and relative and dementia and sb peer* 33 1
Dementia and spouse* and experience and sb peer* 48 2
Dementia and family caregiver* and experience and sb peer* 47 3
Alzheimer and spouse* and experience and sb peer* 2 0
Alzheimer and family caregiver* and sb peer* 17 2

Att studierna var vetenskapligt granskade var viktigt. Vid litteratursökning på Internet finns 
många artiklar som inte är vetenskapligt granskade (peer-reviewed) eftersom det finns stora 
möjligheter för alla att publicera resultat där (Polit & Beck, 2004). Dessa artiklar undveks 
genom att lägga till sb peer* i sökningen. Det var även viktigt att artiklarna var primärkäl-
lor, varför litteraturstudier undveks.  Artiklar som inte hade titlar och sammanfattningar 
som överensstämde med syftet valdes bort. Att artiklarna var skrivna på andra språk än 
engelska och svenska var också en orsak till att de inte valdes ut för att ingå i studien. Kva-
litativa artiklar söktes främst då dessa enligt Olsson och Sörensen (2001) tolkar mänskliga 
upplevelser och erfarenheter väl.

Urval

Urvalet skedde genom att titel och abstrakt lästes, de artiklar som verkade passa med syftet
inhämtades. Vid närmare granskning av artiklarna valdes vissa bort då dessa inte stämde 
överens med de inklusionskriterier och exklusionskriterier som utformats. Sammanlagt in-
gick åtta artiklar i studien varav fem artiklar var kvalitativa, en var kvantitativ och två har 
använt sig av båda ansatserna (tabell 2). En rent kvantitativ artikel ingår då denna svarar 
väl på syftet och är tagen ur en tidskrift riktad till sjuksköterskor.
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Inklusionskriterier

 Artiklarna var vetenskapligt granskade (peer-reviewed).
 Artiklarna var primärkällor.
 Artiklarna hade titlar och sammanfattningar som överensstämde med syftet. 

Exklusionskriterier

 Artiklar som inte var vetenskapligt granskade.
 Artiklar som inte hade titlar och sammanfattningar som överensstämde med syftet.
 Artiklar som var skrivna på andra språk än engelska och svenska.

Tabell 2. Artikelpresentation.

Författare/årtal/tid-
skrift

Titel Syfte Metod

1 Mahoney, D.F. 
(1998). American 
Journal of 
Alzheimer’s 
Disease, 13(6), 309-
316.

A content analysis of 
an Alzheimer family 
caregivers virtual 
focus group.

Syftet var att få mer 
kunskap om 
anhörigvårdare. 

Kvalitativ metod, forsk-
ningsdesignen var beskri-
vande och utredande. För-
fattaren gjorde en inne-
hållsanalys av meddelan-
den som postats på ett 
elektroniskt nätverk för 
anhörigvårdare till famil-
jemedlemmar med Alz-
heimers sjukdom.

2 Narayan, S., Lewis, 
M., Hepburn, K. & 
Corcoran-Perry, S. 
(2001). Journal of 
Gerontological 
Nursing, 27(3), 19-
28.

Subjective responses 
to caregiving for a 
spouse with 
dementia.

Avsikten med studien 
var att undersöka anhö-
rigvårdares positiva och 
negativa subjektiva re-
aktioner på omvårdna-
den samt att öka förstå-
elsen för upplevelserna 
av att vara en anhörig-
vårdare till en dement 
patient. Upptäckterna 
kommer att hjälpa sjuk-
sköterskor och annan 
vårdpersonal att känna 
igen och vara känsliga 
för anhörigvårdares 
upplevelser.

Studien har använt sig av 
både kvalitativ och kvan-
titativ metod. Flera mätin-
strument och skalor an-
vändes. För den kvalita-
tiva delen användes halv-
strukturerade intervjuer. 
Frågorna var antingen 
öppna eller fokuserade på 
olika aspekter av anhörig-
vårdarens upplevelser.

3 Neufeld, A. & 
Harrison, M.J. 
(2003). Journal of 
Advanced Nursing, 
41(4), 321-331.

Unfulfilled 
expectations and 
negative interactions: 
non-support in the 
relationships of 
women caregivers.

Syftet med studien var
att beskriva kvinnors 
upplevelse av icke-stöd 
under tiden de vårdar en 
familjemedlem med 
demens.

Kvalitativ metod med 
öppna och djupgående 
intervjuer.
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4 Papastavrou, E., 
Kalokerinou, A., 
Papacostas, S.S., 
Tsangari, H. & 
Sourtzi, P. (2007). 
Journal of 
Advanced Nursing, 
58(5), 446-457.

Caring for a relative 
with dementia: 
family caregiver 
burden. 

Syftet med studien var
att utreda den upplevda 
bördan hos familjer 
som vårdar en dement 
anhörig, konsekven-
serna av vården för den 
mentala hälsan hos den 
primära vårdaren samt 
de strategier familjer 
använder för att klara 
av stress.

Kvantitativ studie som har 
använt sig av fyra instru-
ment under en intervju för 
att samla in data.

5 Sanders, S., Ott, 
C.H., Kelber, S.T. 
& Noonan, P. 
(2008). Death 
Studies, 32(6), 495-
523.

The experience of 
high levels of grief in 
caregivers of persons 
with Alzheimers 
disease and related 
dementia.

Syftet med studien var
att beskriva upplevel-
serna hos anhörigvår-
dare med hög grad av 
sorg.

Genom berättelser och 
kvalitativ analys har stu-
diens syfte besvarats. 
Författarna har använt sig 
av halvstrukturerade och 
djupgående intervjuer. 
För att stödja teman i 
studien har författarna
använt sig av kvantitativa 
metoder, således har vissa 
mätinstrument använts.

6 Strang, V.R. (2001). 
Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences, 15(1), 74-
81.

Family caregiver 
respite and leisure: a 
feminist perspective.

Meningen med studien 
var att belysa anhörig-
vårdares motvilja mot 
att få hjälp till vila ge-
nom att undersöka lik-
heter mellan upplevel-
serna av vila och ledig-
het.

Kvalitativ metod. Studien 
är tolkande och berättan-
de. Datainsamling skedde 
genom djupgående och
ostrukturerade intervjuer.

7 Strang, V.R. & 
Haughey, M. 
(1999). Western 
Journal of Nursing 
Research, 21(4), 
450-471.

Respite―A coping 
strategy for family 
caregivers.

Syftet var att beskriva 
vårdarens upplevelser 
av vila och dess kogni-
tiva dimensioner.

Kvalitativ och tolkande 
metod där djupgående 
intervjuer har gjorts för att 
samla in data. Intervju-
erna var aktiva och löst 
strukturerade så att delta-
garna skulle kunna berätta 
sin historia.

8 Wuest, J., King 
Ericson, P. & 
Noerager Stern, P.
(1994). Journal of 
Advanced Nursing, 
20(3), 437-434.

Becoming strangers: 
the changing family 
caregiving 
relationship in 
Alzheimer’s disease.

Syftet med studien var
att få mer kunskap om 
anhörigvården av pati-
enter med Alzheimers 
sjukdom. 

Kvalitativ studie där me-
toden grounded theory
anammades. Material in-
samlades genom inspe-
lade, ostrukturerade inter-
vjuer.

Dataanalys

Meningen med en dataanalys är att organisera, strukturera och få fram mening från forsk-
ningsdata (Polit & Beck, 2004). Analysen i denna studie har skett med Polit och Becks 
(2004) beskrivning av hur man arbetar med och analyserar kvalitativ data som grund.
Analysen börjar med att datamaterialet läses igenom för att finna en mening och djupare
förståelse för texten. Sedan söks teman vilket görs genom att leta efter gemensamheter och 
mönster i materialet. Därefter kodas datan för att finna överensstämmande kategorier. 
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Därpå vävs temana ihop till en övertäckande bild av fenomenet som undersöks (Polit & 
Beck, 2004). 

En innehållsanalys av åtta artiklar har gjorts. Inledningsvis lästes artiklarnas resultat ingå-
ende för att få en djup förståelse för resultatet, samtidigt togs anteckningar till varje artikel.
Ur denna process framkom att vissa upplevelser var förekommande i flera artiklar varpå 
teman över dessa upplevelser utformades (tabell 4). Dessa teman färgkodades i artiklarna 
för att lättare kunna utskilja stycken tillhörande samma tema. Sammanlagt urskiljdes fem 
teman ur vilka även underteman framkom (tabell 3). Varje tema lästes för sig varpå
meningen i varje tema framkom tydligare och resultatet kunde sammanställas utifrån denna 
mening. Under arbetets gång fortsatte utformningen av benämningarna på de olika temana 
och deras underteman. Dock ändrades inte innehållet och meningen i varje tema nämnvärt.
Varje artikel har använts i mellan två och fem teman. Ett tema har funnits i fyra av 
artiklarna medan de andra fyra temana har funnits i fem av artiklarna. 

Etisk bedömning

U.S. Public Health Service regulation (i Polit & Beck, 2008) har kommit fram till tre 
aspekter som inte skall förekomma vid en litteraturstudie. Dessa har tagits hänsyn till vid 
framställandet av studien. De tre aspekterna är:

 Fabrikation, vilket betyder att data eller resultat fabuleras och sedan används i 
forskningsrapporten.

 Förfalskning, med detta menas att forskningsmaterial eller data ändras samt att 
resultat presenteras på ett felaktigt sätt.

 Plagiering, vilket innebär falsk eller oriktig citering.  

RESULTAT

Utifrån syftet att beskriva anhörigas upplevelser av att vårda en familjemedlem med Alz-
heimers sjukdom identifieras fem teman ur de valda artiklarna. Till respektive huvudtema 
påträffas två underteman. Huvudteman och underteman presenteras i tabell 3. För att få en 
överblick över vilka teman som finns i vilka artiklar finns en översikt över detta i tabell 4. 
Artiklarnas numrering i denna tabell är tagen från tabell 2. 
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Tabell 3. Översikt över huvudteman samt underteman.

_________________________________________________________________________
 
Huvudtema Underteman
_________________________________________________________________________ 
Att vara vårdare • Ansvarskänsla och mening

• Tvister inom familjen

Att vilja söka kunskap • Kunskap om sjukdomen
• Kunskap om sig själv

Förlust av relationer • Förlorad relation med patienten
• Förlorat socialt nätverk

Söka egen tid • Längtan efter fritid
• Att få vila och vara fri

Lidanden och besvär • Skuld och oro
• Bördor och depression

________________________________________________________________________________________

Tabell 4. Teman funna i resultatartiklar.

1 2 3 4 5 6 7 8
Att vara vårdare ● ● ● ● ●

Att vilja söka 
kunskap

● ● ● ●

Förlust av rela-
tioner

● ● ● ● ●

Söka egen tid ● ● ● ● ●

Lidanden och 
besvär

● ● ● ● ●

Att vara vårdare

Ansvarskänsla och mening

Anledningarna till att bli anhörigvårdare kan vara många och olika, men de flesta männi-
skor tycks bli det av liknande orsaker. Många äldre människor har sedan barnsben fått lära 
sig att man tar hand om sina egna, det är en plikt och deras ansvar. På samma gång känner 
de stor hängivenhet till att vårda sin familjemedlem (Strang, 2001). Mellan makar är orsa-
ken ofta att de lovade i sina vigsellöften att ställa upp i nöd och lust. Samtidigt vet de att 
deras partner skulle ha gjort samma sak för dem (Strang, 2001; Wuest, King Ericson & 
Noerager Stern, 1994). Att vårda sin anhöriga ger dem mening och gör att de känner sig 
oumbärliga, för ingen annan skulle veta hur deras sjuka familjemedlem skall tas hand om 
(Strang, 2001). Många anhörigvårdare tycker själva att de är självsäkra och kompetenta 
vårdare. Det finns ett samband som visar på att anhörigvårdare som tycker att de är duktiga 
på vad de gör är desamma som tror att positiva saker kommer utav vården. Många upplever 
att de har fått fördelar av att vårda en annan människa. Åtskilliga anhörigvårdare uttrycker 
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uppskattning angående deras förmåga att vårda och tycker att de har gjort det bra, att de är 
nöjda med det de har åstadkommit. De känner självsäkerhet och nöje. De ser på sig själva 
som bra vårdare och känner att de har kunnat hantera allt de har råkat ut för (Narayan, Le-
wis, Tornatore, Hepburn & Corcoran-Perry, 2001). När patienten har kommit till det sista 
stadiet av Alzheimers sjukdom känner anhöriga att det är viktigt att de finns där för den 
sjuke, även om patienten inte känner igen dem. Det är viktigt för dem att vara närvarande 
(Mahoney, 1998).

Tvister inom släkten

Vid vissa tillfällen kan ett beslut att vårda en familjemedlem i hemmet medföra konflikter 
mellan anhöriga till den sjuke. Vissa i släkten kan motsätta sig detta beslut och tycker att 
det vore bättre för patienten att vårdas på ett vårdhem. Detta medför att de vägrar hjälpa till 
med vården vilket gör att den som tagit beslutet att bli anhörigvårdare får bära allt ansvar 
själv (Neufeld & Harrison, 2003). Många anhöriga vill vårda hemma, men kan motarbetas
av sin familj. Anhöriga kommer slutligen till ett stadium där de känner att de har svårt för 
att klara av vardagen (Wuest, King Ericson & Noerager Stern, 1994). Den familjemedlem 
som har högsta ansvaret för vården vågar ofta inte be om assistans och hjälp då. Rädslan är 
för stor att detta skall tolkas som bevis för att anhörigvårdaren inte klarar av situationen 
(Neufeld & Harrison, 2003). Även om de får hjälp av hemvården i denna situation kan de 
känna att de inte orkar. De kanske behöver placera patienten på ett vårdhem fast de egentli-
gen inte vill det, men måste för att de själva är utarbetade (Wuest, King Ericson & Noera-
ger Stern, 1994).

Att söka kunskap

Kunskap om sjukdomen

När den anhöriga har accepterat att den närstående lider av Alzheimers sjukdom kommer 
de till en fas där de känner sig okunniga och därför vill söka kunskap och lära sig fakta om 
sjukdomen. De vill även veta hur de skall upplysa den sjuke och omgivningen om att per-
sonen i fråga är drabbad av Alzheimers sjukdom. När de söker ny kunskap finns det flera 
sätt att göra detta på. Ett förfaringssätt kan vara att fråga andra anhörigvårdare i antingen en 
lokal stödgrupp eller i ett forum på Internet (Mahoney, 1998). En annan metod är att fråga 
sjukvårdspersonal. Dock upplever många anhöriga att läkare och annan vårdpersonal inte 
kan svara på deras frågor. Antingen vet inte personalen svaret på frågorna eller så ignorerar
de frågan eller så brister kommunikationen på annat sätt (Mahoney, 1998; Sanders, Ott, 
Kelber & Noonan, 2008). 

Det är inte säkert att det som verkar vara förnuftigt för en Alzheimerpatient är förnuftigt för 
gemene man. Detta leder till att farofyllda situationer uppkommer. De anhöriga upplever
att farorna kan bli färre om de lär sig att förebygga dessa. Kunskap till detta ändamål er-
håller de genom information från andra eller genom egna erfarenheter (Mahoney, 1998). 
Efter en tid kan de som anhörigvårdare förstå vad som får vissa händelser att uppkomma 
och därmed kan de förhindra riskfyllda företeelser (Mahoney, 1998; Wuest, King Ericson 
& Noerager Stern, 1994). Genom att lära sig mer om sjukdomens progress kan de planera 



13

inför framtiden vilket också kan hjälpa anhöriga att snabbt identifiera farliga beteenden 
(Wuest, King Ericson & Noerager Stern, 1994).

Anhörigvårdare söker mycket kunskap om mediciner. De frågar om befintliga läkemedel 
samt tar alternativa mediciner i beaktande. Anhörigvårdare med längre erfarenhet råder ny-
are anhörigvårdare till att försöka undvika tyngre mediciner då de upplever att den sjuke 
har blivit annorlunda efter att ha börjat med dessa. De upplever att de få stunder som den 
sjuke blir som vanligt igen försvinner när de blir drogade. De försöker även hitta anled-
ningar till varför den drabbade blev sjuk (Mahoney, 1998).

Kunskap om sig själv

Att ta sig an uppdraget som anhörigvårdare innebär att de lär sig mer om sig själva och om 
att leva i nuet. De upplever det som svårt att planera för framtiden eftersom de måste leva 
för varje ögonblick då de aldrig vet vad som skall hända härnäst. En annan anledning till 
detta är att det är svårt att prata om hur det var förr (Narayan, Lewis, Tornatore, Hepburn & 
Corcoran-Perry, 2001). Samtidigt som de lever i nuet måste de lära sig att planera vissa 
delar av sitt liv för att kunna få kontroll och därmed förebygga riskfyllda beteenden (Wu-
est, King Ericson & Noerager Stern, 1994). Då en familjemedlem blir sjuk ändras ansvars-
fördelningen i hemmet. Den sjuke kan inte ha samma ansvar som innan då personen i fråga 
kanske är obenägen till att utföra vissa sysslor. Detta innebär att de som anhörigvårdare kan 
vara tvungna att lära sig nya sysslor vilka de inte har haft hand om innan, ett exempel på 
detta är matlagning. Anhörigvårdare uttrycker även att det är viktigt att de lär sig att det 
finns saker att vara tacksam för och att de värderar det de faktiskt har och njuter av det 
(Narayan, Lewis, Tornatore, Hepburn & Corcoran-Perry, 2001).

Förlust av relationer

Förlorad relation med patienten

En majoritet av anhörigvårdare upplever att de har förlorat relationen med patienten (Nara-
yan, Lewis, Torntore, Hepburn & Corcoran-Perry, 2003). Fler kvinnor än män upplever 
denna förlust. Relationsförlusten rapportas som större när den sjuke bor hemma och där-
med har en anhörig som vårdare än för de vars familjemedlem bor på ett vårdhem (Papas-
tavrou, Kalokerinou, Papacostas, Tsangari & Sourtzi, 2007). Anhöriga längtar tillbaka till 
hur det var förr och till livet de levde då. De tycker att det livet har gått förlorat som ett re-
sultat av demensen (Sanders, Ott, Kelber & Noonan, 2008). Anhöriga upplever i vissa fall 
att sjukdomen gör att de och patienten blir främlingar för varandra (Wuest, King Ericson & 
Noerager Stern, 1994). Intimiteten de hade med sina familjemedlemmar går förlorad. De 
upplever relationen mer som en relation man har till barn, och de tycker att de inte rör nå-
got alls vid varandra längre.  (Narayan, Lewis, Torntore, Hepburn & Corcoran-Perry, 
2003). Det finns inte någon närhet kvar, även från dem som innan har varit väldigt tillgivna 
och kärleksfulla makar. De upplever sorg när de tänker på att de har förlorat relationen med 
sin närstående och tycker att den sjuke inte beter sig på samma sätt som innan. Inget upp-
levs längre som normalt, utan allt har ändrats (Sanders, Ott, Kelber & Noonan, 2008). Ma-
kar anser att partnern fortfarande är deras vän, men de tycker ändå att det känns ensamt. De
kan inte diskutera eller föra ett samtal med den sjuke. Om de berättar något så har patienten 
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oftast glömt bort det med desamma, eller så får de inget svar (Narayan, Lewis, Torntore, 
Hepburn & Corcoran-Perry, 2003). De påminns ideligen om att den sjuke inte längre är en 
del av den anhörigas liv, inte på samma sätt som innan då de kunde dela på saker. De på-
minns även ständigt om att det inte kommer bli annorlunda eftersom att den sjuke inte 
kommer bli bättre och frisk från sin sjukdom. Till följd av detta kan de heller inte sluta 
sörja då de upplever att det inte finns något slut på det, sjukdomen fortskrider (Sanders, 
Ott, Kelber & Noonan, 2008). Det som gör att de står ut är oftast minnet av hurdan patien-
ten var. De påminner sig själva om att det är sjukdomen som har förändrat deras familje-
medlem, den sjuke skulle i normala fall inte bete sig på det vis personen gör nu (Wuest, 
King Ericson & Noerager Stern, 1994). 

Förlorat socialt nätverk

Genom att göra valet att vårda sin Alzheimersjuke närstående riskerar de andra relationer 
(Wuest, King Ericson & Noereger Stern, 1994). Många anhörigvårdare till patienter med 
Alzheimers sjukdom uttrycker att de känner sig isolerade (Neufeld & Harrison, 2003; San-
ders, Ott, Kelber & Noonan, 2008) och att de har förlorat sitt sociala nätverk (Narayan, 
Lewis, Tornatore, Hepburn & Corcoran-Perry, 2001). Anhörigvårdare som fortfarande har 
ett arbete vid sidan om vården av familjemedlemmen upplever att det arbetet blir lidande 
eftersom de mycket ofta är trötta och distraherade. Detta kan resultera i att de får sluta på 
jobbet vilket kan leda till ytterligare känslor av isolering samt att ekonomin blir lidande 
(Wuest, King Ericson & Noereger Stern, 1994). Det sociala livet blir även mindre då 
många anhörigvårdare förlorar kontakten med vänner och bekanta vilket gör att de känner 
utanförskap och isolering (Neufeld & Harrison, 2003; Sanders, Ott, Kelber & Noonan, 
2008). Känslor av att alltid arbeta uttrycks, de jobbar dygnet runt, vilket resulterar i att de 
inte har någon tid över till vänner. När de inte har tid för sina vänner förlorar de vänskapen 
med dem. Ändå vill de ha vänner, och söker efter vänskap (Sanders, Ott, Kelber & Noonan, 
2008). De upplever även mindre kontakt med släkten (Neufeld & Harrison, 2003) och ju 
längre tid som förflutit sedan diagnostiseringen desto mindre tycks släktingar vara villiga 
att hjälpa till (Wuest, King Ericson & Noereger Stern, 1994). Anhöriga tror att två anled-
ningar till att vänner inte besöker dem längre är för att de inte vet hur de skall bete sig hos 
någon med Alzheimers sjukdom och för att de kan vara rädda för patienten (Neufeld & 
Harrison, 2003, Sanders, Ott, Kelber & Noonan, 2008). En stor del upplever att de är fång-
ade i rollen av att vara anhörigvårdare. Uttryck som används för att beskriva detta är bland 
andra att vara fångad, att vara förpliktad, att vilja fly/rymma och att det känns som att vara i 
ett fängelse (Narayan, Lewis, Tornatore, Hepburn & Corcoran-Perry, 2001).

En strategi som används för att klara av situationen är att söka socialt stöd, vilket kvinnor 
gör mer än män (Papastavrou, Kalokerinou, Papacostas, Tsangari & Sourtzi, 2007). De som 
fortfarande har ett arbete kvar säger att det finns medarbetare i samma situation så de har 
några att diskutera med. Det finns även de som har vänner sedan en lång tid tillbaka som de 
kan lita på och i deras närhet är det lätt att vara sig själv (Sanders, Ott, Kelber & Noonan, 
2008). 
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Söka egen tid

Längtan efter fritid

Anhöriga som vårdar en familjemedlem med Alzheimers sjukdom uttrycker en längtan ef-
ter egen tid, att få vara ensamma. Friheten de har är begränsad då de aldrig vet när vårdre-
laterade problem uppstår eller när patienten kan behöva dem. De upplever också att även 
om de är borta ifrån patienten så är tankarna på vårdarbetet ändå (Sanders, Ott, Kelber & 
Noonan, 2008). Ofta när de får en liten stund över så används den till att göra vardags-
sysslor och att göra ärenden. Denna stund förknippas inte med egen tid och ledighet (Neu-
feld & Harrison, 2003; Strang & Haughey, 1999). Korta lediga stunder kan även ägnas åt 
personliga aktiviteter som exempelvis att spela golf, att sy och att handla. Men tiden är of-
tast begränsad då de måste vara hemma en viss tid för att till exempel ta emot färdtjänsten. 
Även om de är tillfälligt lediga dessa stunder så är de en del av det vardagliga livet. Av-
kopplingen de stunderna ger är kortvariga (Strang & Haughey, 1999). 

Att få vila och vara fri

Som anhörigvårdare måste de erkänna för sig själva att egen tid behövs för att klara av att 
fortsätta ta hand om sin sjuke familjemedlem. Anhöriga upplever att tid för sig själva gör 
att de blir snällare som vårdare (Wuest, King Ericson & Noereger Stern, 1994). Anhöriga 
förklarar att de lever i två olika sfärer där den största sfären är anhörigvårdarvärlden och 
den mycket mindre sfären är där de upplever ledighet. Där är de inte anhörigvårdare med 
ansvar utan där är de fria, fria att vara sig själva. I den sfären kan de utöva sina egna in-
tressen och aktiviteter. För att kunna göra det måste de vara fria från bekymmer och oro, 
och det blir de när de vet att någon annan har ansvaret (Strang, 2001). Oftast är längre tids-
perioder med hög kvalitet förknippade med ledighet som de kan vila upp sig på. Det första 
de måste göra är att erkänna att de behöver ledighet och att de behöver komma ifrån an-
hörigvårdarvärlden. Många anhöriga upplever skuld för att de vill vara själva och då måste 
de inse att det är rätt av dem att vilja ha egen tid. Möjligheten att få tid för sig själv och att 
för en tid slippa oron i att vara anhörigvårdare är en viktig strategi för att klara av situatio-
nen att vårda en Alzheimersjuk familjemedlem (Strang & Haughey, 1999). 

Lidanden och besvär

Skuld och oro

Som anhörigvårdare stöter de på många besvär och utsätts för många svårigheter, fysiska 
såväl som psykiska. I början kan anhöriga känna ånger över hur de behandlade den sjuke 
innan de visste vad förändringarna berodde på, innan diagnosen blivit satt. Exempel på be-
teenden de ångrar är att de skrikit på den sjuke eller bråkat samt att de irriterat sig på sin 
familjemedlem (Sanders, Ott, Kelber & Noonan, 2008). De kan även känna skuld över att 
inte ta hand om sin sjuke släkting dygnet runt. En del anhörigvårdare känner sig bittra och 
förargade över att vara tvungna att ta hand om en familjemedlem, men kan ändå uppleva
skuld om de låter någon annan ta över vården ett tag för att de själva skall kunna få ledigt 
(Strang & Haughey, 1999). De känner även skuld om de är tvungna till att placera patienten 
på ett vårdhem. Ofta vill de kunna fortsätta vårda den sjuke hemma men de klarar inte alltid 
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av det (Wuest, King Ericson & Noerager Stern, 1994). Anhöriga uttrycker även oro över att 
sjukdomen är ärftlig och är rädda för att ohälsosamma livsstilar skall inverka så att även de 
drabbas av Alzheimers sjukdom (Mahoney, 1998).

Bördor och depression

Ett aggressivt beteende hos patienten är starkt förknippat med stor börda, men även inakti-
vitet, när patienten beter sig på ett farligt sätt samt när patienten inte vill eller kan lämnas 
ensam. Problem med minnet, kommunikationsproblem och depressiva symtom hos patien-
ten är även förknippat med börda hos anhörigvårdare, men inte i lika stor utsträckning. Det 
tillstånd som orsakar flest depressioner hos anhörigvårdare är apati, medan kommunika-
tionsproblem är det tillstånd som är minst associerat med depression. Det är vanligare att 
kvinnor upplever börda. Även gällande depressioner finns det en skillnad mellan könen då 
kvinnor även här i större utsträckning än män lider av depression. Skillnader i börda ses 
även inom andra delar av samhället. Anhörigvårdare med låg utbildning upplever mer 
börda än de med högre utbildning. Det har visat sig att anhöriga med hög inkomst upplever 
lägre börda än de med låg inkomst (Papastavrou, Kalokerinou, Papacostas, Tsangari & 
Sourtzi, 2007). Speciellt i slutstadiet av sjukdomen kan de som närstående bli överväldi-
gade av sjukdomen och glömma bort att ta hand om sig själva. Ett råd som mer erfarna an-
hörigvårdare ger är att inte bara sköta om patienten, utan sig själv också (Mahoney, 1998).

Många närstående står för all vård själva vilket innebär lyft som kan vara krävande, speci-
ellt för anhöriga som är äldre, och som kan lida av fysiska besvär sedan innan. Även söm-
nen blir störd då patienten kan vara uppe och gå på nätterna. Detta medför att den anhöriga 
halvsover för att vara beredd om patienten skulle försöka vandra iväg. Utifrån detta kan an-
hörigvårdaren utveckla egna hälsoproblem såsom magsår och högt blodtryck (Wuest, King 
Ericson & Noerager Stern, 1994). 

DISKUSSION

Metoddiskussion

Syftet med studien är att beskriva anhörigas upplevelser av att vårda en familjemedlem 
med Alzheimers sjukdom. För att besvara detta syfte gjordes en litteraturstudie, vilket ger 
en översikt över kunskapsläget inom det valda området (Friberg, 2006). Det negativa med 
att göra en litteraturstudie är att när en studie görs på andra vetenskapliga artiklar har re-
sultatet redan granskats och tolkats en gång. För att göra en intervjustudie med anhöriga 
krävs ett etiskt tillstånd vilket tar lång tid. Då tiden för att skriva ett examensarbete är be-
gränsad väljs denna metod bort. Ytterligare en anledning till att välja bort intervjuer som 
datainsamlingsmetod är eftersom litteraturstudier över anhörigvårdares upplevelser behövs.
Genom att skapa en sammanställning av studier kan sjukvårdspersonal lättare se vilka 
upplevelser som är vanligt förekommande bland anhörigvårdare. Det är enklare att läsa en 
litteraturstudie än att gå till varje enskild studie för att skapa sig en totalbild. Ett annat sätt 
att komma nära anhörigas beskrivningar av sina upplevelser är att göra en studie på 
självbiografier. Denna metod skulle övervägas om examensarbetet skulle göras en andra 
gång. Då det endast finns en författare till studien är det bara dennas tolkningar som 
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presenteras i resultatet. Måhända att någon annan skulle tolka artiklarna annorlunda. När 
fler än en gör en studie kan de diskutera emellan sig och gemensamt komma fram till ett 
resultat, vilket ger studien mer trovärdighet. 

För att få en bredare överblick över kunskapsläget kan fler databaser användas för att söka 
artiklar. Artiklarna som används i studien är framsökta ur CINAHL. Artiklar söks även i 
databasen SveMed+, men inga artiklar som överensstämmer med syftet finns. Denna 
sökning redovisas inte i studiens metodbeskrivning då inga artiklar från den används. 
Enligt Polit och Beck (2004) innehåller databasen Medline® biomedicinsk litteratur. Då 
studien skrivs inom ämnet omvårdnad används inte Medline® under litteratursökningen. 
Det finns inte många kvalitativa artiklar som beskriver upplevelser hos anhöriga till 
familjemedlemmar med Alzheimers sjukdom, inom det området skulle mer forskning 
behöva bedrivas. Antalet kvalitativa artiklar som ingår i studien begränsas inte, dock gör
antalet kvantitativa studier det. Merparten av artiklarna är kvalitativa då de beskriver upp-
levelser bra, vilket är syftet med studien. En kvantitativ artikel väljs ut för att ingå i resul-
tatet men detta ses inte som ett problem då syftet med denna artikel är att beskriva upple-
velser hos anhörigvårdare till dementa patienter. Vidare är artikeln publicerad i en tidskrift 
riktad till sjuksköterskor vilket ses som ytterligare en anledning till att kunna inkludera ar-
tikeln i studien. 

Ingen av de inkluderade artiklarna är gjorda i Sverige eller skrivna av svenska författare 
vilket kan göra att tillämpningen i Sverige begränsas. Huvuddelen av artiklarna är publice-
rade inom en tioårsperiod för att få ett så aktuellt resultat som möjligt, dock ingår en artikel 
som är publicerad 1994. Det är inte säkert att denna artikels innehåll överensstämmer med 
upplevelserna anhörigvårdare har idag. Artiklarnas egna etiska bedömningar har tagits 
hänsyn till vid val av artiklar.

Syftet besvaras då flera olika upplevelser framkommer, dock kan det finnas även andra 
upplevelser hos anhöriga som vårdar en Alzheimersjuk familjemedlem. Vilka upplevelser 
som tas med beror på vilka artiklar som ingår i studien samt vilka människor som deltar i 
dessa artiklar. I två av artiklarna är deltagarna endast kvinnor och då förbises männens 
upplevelser. I resterande artiklar medverkar både män och kvinnor vilket troligtvis gör att 
resultatet ändå är jämt fördelat mellan könen. I två av artiklarna deltar endast partnern till 
den sjuke patienten vilket gör att andra familjemedlemmar lämnas utanför, men de andra 
artiklarna uppväger detta då de inte begränsar sina medverkande till en viss grupp anhöriga.
I sju av artiklarna skriver författarna uttryckligen att deltagarna vårdar patienter med Alz-
heimers sjukdom. I fyra av dessa ingår även andra demenssorter. I en artikel står det endast 
att anhörigvårdare till dementa personer medverkar, det står inte vilken sorts demens de li-
der av. Då demens är huvudsymtom vid Alzheimers sjukdom inkluderas ändå denna arti-
kel. Detta kan vara en nackdel för studien då upplevelser som inte förknippas med just 
Alzheimers sjukdom kan tas med i resultatet. Därför föreslås att vidare forskning inom äm-
net riktar sig mot anhöriga vilka vårdar patienter som lider endast av Alzheimers sjukdom. 

Resultatdiskussion

Resultatet visar att anhöriga som vårdar en Alzheimersjuk familjemedlem beskriver många 
olika upplevelser. När ett resultat som detta läses är det viktigt att komma ihåg att upple-
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velser skiljer sig åt mellan alla människor, men man kan ofta finna att människor har lik-
nande upplevelser, vilket görs i resultatet. Under analysen av resultatartiklarna framkom-
mer fem olika teman vilka beskrivs ingående under resultatet. De allra flesta anhörigvår-
dare upplever en förlust av relationer, antingen att de förlorar relationen med patienten eller 
relationen till vänner. I vissa fall förlorar de båda två. Då detta fenomen beskrivs ingående i 
flera av artiklarna ses detta som en upplevelse som är vanligt förekommande. Att se sin 
maka eller förälder förändras utan att de kan göra något åt det är svårt. Det är fortfarande 
samma person som innan, men ändå inte. Att förlora relationer med sina vänner och reste-
rande familjemedlemmar kan kopplas ihop med avsaknad av fritid. Enligt Mossberg Sand 
(2000) samt Walker et al (2006) kräver många sjuka ständig tillsyn och många av dygnets 
timmar går åt till övervakning. När de inte kan komma ifrån vårdarbetet någon tid på dagen 
utan hela tiden måste finnas till hands för den sjuke har de ingen fritid. Har de ingen fritid 
kan de inte underhålla vänskapen till sina kamrater varpå den blir lidande. Annerstedt,
Elmståhl, Ingvad och Samulessons (2000) forskning visar på att utan fritid är anhörigvårda-
res börda svår och isoleringen de upplever är stor. Det är svårt att få tillbaka relationen till 
patienten då dennes förändringar är oåterkalleliga, men det går att lösa problemet med av-
saknad av socialt nätverk. Genom att erbjuda anhörigvårdare mer hjälp med omvårdnaden 
skapar det mer fritid för dem (SoS-rapport, 1998:9). Denna fritid gör att de får tid till att 
vila upp sig, vilket enligt dem behövs. Fritid gör även att de kan finna nya vänner eller 
återuppta kontakter med gamla vänner.

Resultatet visar att trots att de upplever avsaknad av fritid och att deras närstående föränd-
ras så stannar de ändå kvar hos dem och sköter vården av dem. Till detta finns många an-
ledningar men de vanligaste tycks vara att det är deras plikt, att de känner ansvar för den 
sjuke, att vården ger dem mening och att man gör så i en familj, ställer upp för varandra. I 
likhet med denna uppsats resultat rapporterar Andrén och Elmståhl (2005) att de som vår-
dare kan känna belåtenhet över det arbete de utför. I resultatet framgår att många anhöriga 
tycker att de själva är bra vårdare och att de upplever självsäkerhet i vad de gör. Även fast 
det finns motsättningar inom familjen om huruvida vården bör ske i hemmet eller inte så 
finns det anhöriga som känner så starkt att de vill sköta omvårdnaden så de går emot andra 
familjemedlemmars vilja. 

Resultatet visar att ibland är belastningen stor och den anhöriga lider av depressiva sym-
tom. Studiens resultat att kvinnor i större utsträckning än män lider av depression överens-
stämmer med det Mannion (2008) rapporterar i sin studie. Mossberg Sand (2000) skriver i 
sin avhandling om att anhörigvårdare lider stor risk av att drabbas av fysiska problem till 
följd av att vården kan innebära tungt kroppsarbete. Detta är något som resultatet styrker. I 
många fall är patienten som lider av Alzheimers sjukdom äldre, och oftast är patienten gift 
med någon i ungefär samma ålder. I de fall där dessa makar är vårdare uppstår problem då 
de inte klarar av tungt kroppsarbete. Då de känner att de vill eller måste ta hand om sin 
sjuka maka pressar de troligtvis sina kroppar mer än de borde vilket leder till att följden blir 
att de får fysiska problem. Nu för tiden finns olika sorters hjälpmedel vilka ofta inte nyttjas 
förrän problemen redan börjar uppstå, istället går det att vara förutseende vilket skulle 
spara många människors kroppar. 

Många människor som ställs inför något nytt vill utforska det. Detta gäller även för en stor 
del anhöriga när deras närstående drabbas av en obotlig sjukdom. För att få en förståelse 
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för sjukdomen och patientens beteenden söker de kunskap om detta. Kunskapsökningen 
kan hjälpa anhörigvårdare i deras vardag. Fastän de upplever det svårt att veta något om 
framtiden så känner de ändå att genom att planera för framtiden och lära sig mer om sjuk-
domens progress så kan de undvika riskfyllda situationer. Att lära sig nya saker innebär inte 
endast att de får kunskap om sjukdomen, utan även om att de lär känna sig själv bättre och 
att de lär sig nya färdigheter. Resultatet visar på att anhöriga upplever att sjukvårdspersonal 
har bristande kunskaper om Alzheimers sjukdom och därmed behöver lära sig mer om 
sjukdomen. De behöver även träna på bemötandet gentemot de anhöriga då de tycker att 
deras frågor ignoreras.

När de utsätts för olika lidanden och besvär och samtidigt inte får någon tid för rekreation 
är det lätt att de upplever illabefinnande. Eriksson (1989) skriver att det går att ha ohälsa 
även om man inte är sjuk, för att ha ohälsa räcker det att upplevelsen av välbefinnande sak-
nas. Alla anhörigvårdare upplever säkert inte illabefinnande men det är troligt att många 
gör det. För sjukvårdspersonal är det därför viktigt att inte endast fokusera på patienten 
utan även på de runt omkring patienten som hjälper denne. Förhoppningsvis skall inte den 
enes sjukdom göra att även någon annan blir sjuk och upplever ohälsa. 

Konklusion

Denna studie visar att anhörigvårdare till patienter med Alzheimers sjukdom erfar många 
olika upplevelser. Upplevelserna de har kan vara positiva såväl som negativa, men resulta-
tet som framkommit i denna litteraturstudie tyder på att de negativa erfarenheterna domine-
rar. En positiv upplevelse är att de får ny kunskap om sig själva samt att de lär sig saker de 
inte kan sedan innan. De känner även att det arbete de gör som vårdare är meningsfullt och 
att de behövs. Många anhörigvårdare upplever avsaknad av fritid och att de förlorar sitt so-
ciala nätverk. Detta innebär att de inte har egen tid att göra vad de vill på samt att de saknar 
vänner. De upplever även skuld och oro och de är ofta deprimerade. I nuläget går det inte 
bota sjukdomen och därmed förändras den sjukes personlighet ju längre framskriden sjuk-
domen är. Detta gör att många upplever en förlust av relationen med patienten, vilket är 
svårt att göra något åt. För många är det viktigt att få fortsätta vårda sin familjemedlem, 
men deras börda måste lättas. Framställningen av denna studie är menad till att belysa 
dessa upplevelser och göra sjukvårdspersonal medvetna om att såväl patient som dess vår-
dare är i behov av omtanke och vård.
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