
 
 

 
 
 
                  Institutionen för vård och natur 
 

E
X
A
M
E
N
S
A
R
B
E
T
E
 

Anhörigas upplevelser av att vårda en 
person med demenssjukdom. 

- En litteraturöversikt 
 

Relatives' experiences of caring for a 
person with dementia 
- A literature review 

 

 

Examensarbete inom ämnet omvårdnad  
C- Nivå 15 Högskolepoäng  
Hösttermin 2009 
 
Anna Andersson 
Therese Lindh 
 
Handledare: Agneta Widell Johansson 
Examinator: Marianne Brydolf 



 
 

SAMMANFATTNING 

 
Titel: Anhörigas upplevelser av att vårda en person med demenssjukdom. 

 
Institution: Institutionen för vård och natur, Högskolan i Skövde 
 
Kurs: Examensarbete i omvårdnad, 15 högskolepoäng 
 
Författare: Andersson, Anna; Lindh, Therese 
 
Handledare: Agneta Widell Johansson 
 
Sidor: 19 
 
Månad och år: januari, 2010 
 
Nyckelord: Anhöriga, anhörigvårdare, demens, upplevelse, vård i hemmet  
 
 
Bakgrund:  Antalet personer med demenssjukdom i Sverige beräknas uppgå till 150 000. 
Utav dessa vårdas 55 procent i hemmet av anhöriga. De anhörigas roll och funktion som 
vårdare i hemmet blir alltmer centralt, då vård och omsorg flyttas från det offentliga 
rummet till det privata. Att träda in i rollen som anhörigvårdare förändrar livssituationen 
avsevärt och allt planeras kring demenssjukdomens villkor. Syfte: Att sammanställa och 
belysa forskning som beskriver hur de anhöriga upplever sin situation av att vårda en 
anhörig som drabbats av en demenssjukdom. Metod: En litteraturöversikt där fem 
kvantitativa och sex kvalitativa artiklar analyserats. Resultat: Artikelanalysen resulterade i 
tre rubriker: en ny livssituation, förändrad relation och känslomässigt påfrestande. I 
resultatet framkom att anhöriga rapporterade ohälsa. Diskussion: Anhöriga är en utsatt 
grupp, som behöver mycket stöd för att de ska orka axla rollen som anhörigvårdare. För att 
de ska kunna ge den demenssjuke god vård, krävs ett samarbete mellan den anhörige och 
vården. Kunskapen i studien är användbar för sjuksköterskan och kan användas som ett 
verktyg för ökad förståelse i mötet med den anhörige.  
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Background: The numbers of people with dementia in Sweden are estimates at 150 000. Out 
of these 55 percent cared for a relative at home. The role and function as a caregiver in home 
are becoming more centralized, when health care move from the public sphere to private. To 
enter the role of careers changing life situation considerably and everything is planned around 
the dementia illness. Aim:  To collate and illustrate research that describes how the relative 
experiences their situation of caring for a relative with dementia.  Method: A literature survey 
in which five quantitative and six qualitative articles were analyzed. Results: Article analysis 
resulted in three headings: a new life situation, changes in relationships and emotional trying. 
The results revealed that caregivers reported illness. Discussion: Relatives are a vulnerable 
group in need of much support to maintain the role as a caregiver. To be able to provide the 
best dementia care requires a coperation between caregivers and health care. Knowledge in 
the study is useful for the nurse and can be used as a tool for better understanding of the 
meeting with the relative. 
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INLEDNING 

Vård och omsorg har allt mer flyttats från det offentliga rummet till det privata. De 
anhörigas roll och funktion som vårdare i hemmet blir central (Dehlin & Rundgren, 2007). 
I Sverige beräknas antalet personer med en demenssjukdom uppgå till ca 150 000. Utav 
dessa vårdas 55 procent i hemmet av anhöriga (Sveriges kommuner och landsting, 2008). 

Att träda in i rollen som anhörigvårdare förändrar livssituationen avsevärt och allt skall 
planeras kring demenssjukdomens villkor. Många anhöriga som tar sig an vårdarrollen för 
sin make/maka upplever ohälsa. Detta kan i många fall bero på att de känner sig 
otillräckliga i sin roll. Psykiska symtom som exempelvis stress är vanligt inslag i denna 
typ av vårdargrupp. Edberg (2002) skriver att demens ibland kallas de anhörigas sjukdom 
och de flesta anhöriga kan inte med säkerhet säga varför de tar på sig ansvaret att bli 
anhörigvårdare, utan situationen ”bara blev så” (a a s. 61). Då anhöriga upplever ohälsa 
kan detta ses som ett omvårdnadsproblem. För att detta ska kunna förebyggas, är målet 
med denna studie att införskaffa kunskap om hur anhöriga upplever sin situation.  

BAKGRUND 

Enligt Widéns (1997) definition av demens krävs det att en människa har en 
minnesstörning för att det ska betraktas som demens. Dessutom ska något av följande 
symtom finnas; försämrat omdöme, nedsatt förmåga att tänka abstrakt, 
personlighetsförändringar eller svårigheter med de praktiska göromålen. Dessa störningar 
ska inte enbart uppträda vid tillfällen då personen är förvirrad, och de ska vara så allvarliga 
att det blir ett betydande hinder i sociala aktiviteter och arbete. Diagnosen skall inte bygga 
på psykologiska faktorer, utan på skador eller rubbningar i hjärnan. 
 
När vi blir äldre förändras hjärnan naturligt genom att nervcellerna successivt förtvinar och 
dör. Nervcellerna börjar tillbakabildas i ökad takt i 60- och 70-årsåldern, men ibland dör 
nervcellerna snabbare vilket då kan leda till demenssjukdom (Carlsson & Carlsson, 2001). 
Vid debuten är ett första symtom minnessvårigheter. Sedan kan det tillkomma bristande 
orienteringsförmåga, språksvårigheter och svårigheter att utföra olika aktiviteter. Här ingår 
också förändringar i socialt uppförande med hämningslöshet, beteendestörningar, 
distanslöshet, känslomässig likgiltighet, förlust av insikt och förändringar i personlighet 
(Dehlin & Rundgren, 2007). I utvecklingen av demens är oro och aggressivitet relativt 
vanliga beteenden, men för vårdaren och den anhörige kan dessa vara svåra att bemöta och 
förhålla sig till. En demenssjuk patient kan uttrycka oro som rastlöshet, vandring och 
plockighet. Aggressivitet kan uttryckas fysiskt dvs. genom att sparka, slå, spotta eller 
genom verbala uttryck som svordomar, könsord eller stötande ord (Edberg, 2002).  
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När det gäller att ställa diagnos och göra en handlingsplan för en person som visar symtom 
på demens är fyra aspekter viktiga i en demensutredning: att fastställa diagnos, ge 
medicinsk behandling, ge en god omvårdnad samt att ge information och stödja den 
drabbade och de anhöriga. Detta är viktigt för att anhöriga skall kunna fungera i sin nya 
roll som anhörigvårdare. En fastställd diagnos skapar gynnsammare förutsättningar för den 
vårdplanering som förr eller senare blir en nödvändighet (Regeringen, 2002).  

Omvårdnadsteoretiskt perspektiv 

Enligt Eriksson (2000) har helhetssynen på människan sin grund i vårdvetenskapen. Detta 
innebär i vårdprocessen (patient - vårdarrelation) att all vårdpersonal bör arbeta utifrån 
helhetssynen dvs. kropp, själ och även den sociala situationen denne befinner sig i. En 
helhetssyn bygger på att människan blir sedd till sin helhet, oberoende av om det aktuella 
hälsohindret koncentreras till en specifik del av människan. Yrkesskickligheten grundar 
sig i att vårdaren ständigt fördjupar sin kunskap om den unika människan. Eriksson menar 
att den unika människan har vissa gemensamma drag med andra, men är i allra högsta grad 
en ”egen” individ med unika särdrag. För att tillämpa individuell vård är det viktigt att 
utgå ifrån varje enskild människas unika särdrag, vilket betyder för vårdaren att det aldrig 
får finnas två helt identiska vårdprocesser (a a).  
 
Att se hela människan innefattar enligt Eriksson (2000) också att se den totala 
livssituationen. Den ”levande” människan är mer än ett organiskt ting. En levande 
människa har livsvilja, hopp önskningar, fantasi, tankar, känslor, tro, drömmar etc. För att 
dessa livsdimensioner skall finnas med i en vårdprocess är det viktigt med en helhetssyn 
som sträcker sig bortom det att människan är mer än ett organiskt ting. En människa som 
lever vill vara med och skapa sitt eget liv. Vården ska bygga på förtroende där människan 
har möjligheter till egen växt och utveckling. Det humanistiska förhållningssättet bör 
innefatta för vårdaren att våga möta den människa som lider, att våga ge någonting av sig 
själv (a a). 
 
Eriksson (2000) menar att människan är hälsa. Vidare skriver hon att man inte kan ge hälsa 
åt en annan människa men man kan stödja människan i att vara hälsa. Hälsan är inget 
oföränderligt tillstånd, hälsa är en rörelse där olika faktorer spelar in dvs. summan av hur 
människan upplever sin hälsa psykiskt och fysiskt. Hälsa ses som en helhet, och det är den 
som avgör människans upplevelse av hälsa.  

Sjuksköterskans roll 

Enligt sjuksköterskans etiska kod finns fyra grundläggande ansvarsområden: främja hälsa, 
förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande. Tillsammans med samhället 
ansvarar sjuksköterskan för att stödja och starta åtgärder som tillgodoser, i synnerhet svaga 
befolkningsgruppers hälsa och sociala behov. Sjuksköterskan har också ett ansvar 
gentemot anhöriga dvs. förmåga att främja hälsa och förhindra ohälsa genom att undervisa 
och stödja, individuellt eller i grupp. Hon ska även ha förmåga att möjliggöra delaktighet i 
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vård och behandling genom att ge stöd och vägledning i dialog med de anhöriga 
(Socialstyrelsen, 2005). Det är sjuksköterskan som måste ta ansvar för att skapa kontakt 
och patienterna måste mötas med respekt, engagemang och empati. Genom medmänsklig 
värme, aktivt lyssnande och koncentration kommer detta till uttryck. Ömsesidighet bör 
prägla samspelet mellan patient och sjuksköterska (Jahren Kristoffersen, 2002). I denna 
studie kommer ordet ”hon” att användas vid benämning av sjuksköterskan, detta av ren 
formalitet. 
 
Eriksson (2000) skriver att ett problem är något som människan inte är kapabel till att 
bemästra i den aktuella situationen. Problem blir påtagliga när de inverkar på vardagen och 
stör människans dagliga liv. Vid bedömning av patientens vårdbehov bör man utgå ifrån 
patientens problem och vad problemet orsakar i patientens dagliga liv. Ett problem är 
någonting som skall lösas. Man måste som sjuksköterska ta patienten på allvar och försöka 
hjälpa människan att lösa situationen. Om det finns olösta problem utgör det ett hinder för 
människan att leva och att utvecklas som hel människa. Problem som oftast syns utåt, 
signalerar vanligen att det finns ett annat underliggande problem, oftast sammankopplat till 
otillfredsställda behov och begär. Vid varje problemlösning som sjuksköterskan ställs 
inför, borde hon försöka upptäcka problemets sanna väsen och ursprung (a a).  

Stöd 

En studie av Aggarwal, Vass, Minardi, Ward, Garfield och Cybyk (2003) visar att 
informationen från vården till anhöriga är otillräcklig och stödet svårtillgängligt. Detta kan 
få konsekvenser för den informella vården, då den anhörige inte får tillräckligt med stöd.  
Men i en studie av Ho (2002) beskrivs det att anhöriga som fått hjälp av en 
kommunsjuksköterska upplevde det som ett bra stöd. Informationen från sköterskan 
kändes som värdefull och användbar i situationer som den anhörige mötte i vårdandet av 
den demenssjuke. Edberg (2002) skriver att den som insjuknar i demens genomgår inte 
bara ett steg i sin sjukdom utan går igenom flera olika processer, där även den anhörige 
blir delaktig. Det är inte ovanligt att personal på vårdhem beskriver att när det 
demenssjuke flyttar in så får de inte bara en patient utan två. Att gå in och ge stöd till den 
anhörige vid rätt tidpunkt kan vara svårt, men dock viktigt från vårdens sida (a a).  
 
Det flesta kommuner har enligt Regeringens (2002) rapport ”på väg mot en god 
demensvård” en medveten planering och strategi för hur de ska bemöta och ge individuellt 
anpassad omsorg till personer som drabbats av demenssjukdom. Men i vissa kommuner är 
kunskapen otillräcklig om vad den demenssjukes och de anhörigas behov är, och hur 
verksamheter och resurser bör tillgodose dessa behov.  Anhöriga är en utsatt grupp och det 
kan därför vara viktigt att göra dem mer delaktiga i vårdplanering samt erbjuda stöd i 
hemmet och på dagverksamheten. Det är också viktigt att ha en hög tillgänglighet som kan 
visas genom att vården kontaktar den anhörige som kanske inte kan eller vågar söka hjälp, 
samt att delge denne god information. Den anhörige kan få avlastning genom att den 
demenssjuke erbjuds en plats på ett korttidsboende/växelvård. Termerna korttidsboende, 
korttidsvård, växelvård och korttidsplats används som samlingsnamn för verksamheter 
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som ger en tidsbegränsad vistelse. Detta är en verksamhet som har flera funktioner; 
rehabilitering, återhämtning efter en sjukhusvistelse, väntan på plats i särkskilt boende 
eller växelvård/avlösning för anhöriga (a a).  

God demensvård  

Ett övergripande mål för hälso- och sjukvårdslagen (HSL) är att vård skall ges med respekt 
för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Vidare skall 
vården bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet (Riksdagen, 
2009). Enligt Armanius Björlin, et. al. (2004) är ett humanistiskt människosynsätt av 
betydelse, för att tillämpa HSL på ett bra sätt i omvårdnaden. Det innebär också att 
omvårdnaden som utövas skall grunda sig på att man skyddar, bevarar och höjer 
människans värdighet. En god vård är enligt Eriksson (1990) det som är gott för 
människan. Den goda vården är också att i den aktuella situationen där vårdare och patient 
möts, skapa möjligheter. Möjligheterna skall ses ur ett helhetsperspektiv dvs. utgå från 
patientens historia, situationen här och nu och morgondagen. En god vård innebär alltid 
möjligheter. 
 
För att uppnå en bra vård för den demenssjuke är det viktigt att förstå de mänskliga 
aspekterna av patienten. Det vill säga anpassa vården till denne genom kunskap om 
personlighet, livshistoria och sjukdomsförlopp. Det är även viktigt att det finns erfarna 
sjuksköterskor i den dagliga demensvården (Berg, Hallberg & Norberg, 1998). I en studie 
gjord av Manthorpe, Iliffe och Eden (2003) visar det sig att psykiatrisjuksköterskor känner 
sig tryggare i att känna igen symtom och att stödja personer med demenssjukdom än andra 
sjuksköterskor. Författarna i studien menar att utbildning i demenssjukdom inte bör 
begränsas till endast psykiatrisjuksköterskor utan alla sjuksköterskor ska erbjudas detta, då 
alla kan komma i kontakt med demenssjuka (a a). 
 
Enligt Wimo (1999) innebär demensvården att möta människor som har krävande symtom 
och det är inte alltid möjligt att kunna hjälpa de demenssjuka på ett sätt som känns 
tillfredställande för sjuksköterskan. Det som oftast upplevs som svårast är att kunna 
bemöta och hantera de demenssjukas beteendeförändringar som t.ex. svår ångest och 
aggressivitet. Vårdpersonal kan då uppleva vanmakt och otillräcklighet i sin roll (a a). 
Vårdandet av personer som lider av en allvarlig demenssjukdom är en av de mest 
utmanande uppgifterna (Hansebo & Kihlgren, 2002).  
 
För att skapa en god vård för den som är demenssjuk bör den enligt Wimo (1999) syfta till 
att skapa ett livsrum där patienten kan känna mening och människovärde. Enligt Wimo är 
det viktigt att se varje patient som en unik individ med sina individuella behov. Detta kan 
låta självklart men är en krävande arbetsuppgift. Risken finns att arbetet går på rutin och 
att personal då inte ser den unika individen. Genom att försöka skaffa sig kunskap och 
förstå den människan man har ansvar för, förbättrar man möjligheterna att kunna ge en 
individuell omvårdnad. En annan krävande uppgift i demensvården är att ge den sjuke en 
möjlighet att själv få klara aktiviteter i det dagliga livet (ADL), exempelvis personlig 
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hygien, påklädning och att äta. Detta tar mycket omvårdnadstid då man måste låta 
vederbörande göra ADL i sin egen takt för att bibehålla dessa funktioner. Grunden för den 
goda omvårdnaden utgörs av vårdpersonalens syn på den demenssjuke. Denne ska ses som 
en vanlig människa med problem orsakade av sin sjukdom och inte som ett vårdobjekt. 
Det är viktigt att inte glömma att den demenssjuke fortfarande har kvar känslor och behov 
från sitt tidigare friska liv, uttrycken kan dock påverkas av sjukdomen.  
Omvårdnadsrelationen måste bygga på respekt och den demenssjukes värdighet måste 
försvaras av sjuksköterskan (a a).  

Den anhörige 

Anhörigbegrepp 

Vi känner igen orden anhörig och närstående på ett eller annat sätt, det vill säga våra 
makar, sambor och föräldrar etc. Att ge och ta emot hjälp är en självklar del i livet för oss 
människor, någon gång kommer vi att ta hand om en person inom eller utom familjen som 
är i behov av hjälp (Jeppson Grassman, 2003). Anhörigskapet handlar om vem man är, 
vem hjälpmottagaren är, vilka hjälpbehov han/hon har, vilken relation det är fråga om och 
i vilket sammanhang hjälpgivandet sker. Det är viktigt att precisera anhörigbegreppet, då 
det är mångtydigt och behöver förklaras tydligt. Med begreppet anhörig menas en person 
som stödjer en annan inom familjen eller släktkretsen. Relationen är baserad på blodsband 
och/eller juridiska band, samt människor som lever tillsammans utan juridiska band. Det 
missförstånd som brukar uppstå när man pratar om anhörig som begrepp, är att en anhörig 
både kan ge hjälp och ta emot hjälp. Det är då viktigt att klargöra vilken roll den anhörige 
har, så att det inte sker en felaktig tolkning. Med begreppet närstående menas personer 
utom familjen och släktkretsen, exempelvis vänner och grannar. Det begreppet som 
kommer att användas i den här litteraturöversikten är anhörig som ger hjälp till en 
demenssjuk inom familjen (a a).  

Informell vård  

Nästan hälften av alla demenssjuka i Sverige, ca 78 000 personer bor i en villa eller 
lägenhet (Edberg, 2002). Detta kan bero på att kvarboende är en viktig princip inom 
äldrepolitiken, dvs. att kunna bo kvar i sitt eget hem så länge man önskar. För att denna 
princip skall kunna fungera behövs dock hjälp från anhöriga till den demenssjuke. 
Anhörigvård kallas för informell vård dvs. insatser som utförs av anhöriga. Den informella 
vården innefattar både praktiska hemsysslor och personlig omvårdnad. I takt med att 
demenssjukdomen framskrider ökar anhörigvården dramatiskt. Att träda in i rollen som 
anhörigvårdare förändrar livssituationen betydligt och allt ordnas kring den demenssjukes 
förutsättningar. Det flesta anhöriga kan inte med säkerhet säga varför de tar på sig ansvaret 
att bli anhörigvårdare, utan situationen ”bara blev så” (a a s. 61). Anhörigvårdare som 
grupp består av både män och kvinnor. Åldern är oftast mellan 75-84 år och är som regel 
gifta. De finns på alla slags bostadsorter, och är inte vanligare på landsbygden än på andra 
ställen. (Jeppson Grassman, 2003).  
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Att vara anhörigvårdare 

Att vara anhörig innebär inte bara att man ombesörjer sin maka/make, oftast tillkommer 
det en rad olika påfrestningar i vardagen. Tydliga inslag av ensamhet i den här kategorin 
visar sig som minskat socialt nätverk eftersom de mer sällan träffar sina vänner och 
bekanta. På grund av den demenssjukes stora omsorgsbehov har anhörigvårdaren inte 
någon tid eller något utrymme för egna kontakter. De skattar också sin hälsa som sämst 
och rapporterar oftare psykiska symtom än någon annan grupp (Jeppson Grassman, 2003). 
I en studie gjord av Hoskins, Coleman & McNeely (2005) visar det sig att vissa anhöriga 
tar sig an rollen som vårdare 24 timmar om dygnet. Även om situationen för den anhörige 
och den som är drabbad blir annorlunda och mödosam, så visar Robinson, Clare och Evans 
(2005) studie på att vissa par dock tog demenssjukdomen med ro och försökte att hantera 
situationen så gott det gick. Andra tyckte att det var en lättnad när diagnosen ställdes, då 
de äntligen förstod vad som var fel med partnern.  
 
Den tillsyn som anhöriga ger dygnet runt är en av flera insatser som formell hjälp har svårt 
att ersätta. Tillsyn kan vara att anhörigvårdaren håller ett vakande öga på den demenssjuke 
samtidigt som dagens sysslor utförs. Att koppla av är svårt och det tar på krafterna att 
ständigt vara vaksam(Jeppson Grassman, 2003).. I en artikel av Jansson, Nordberg och 
Grafström (2001) framkom det att omvårdnad innebär ett heltidsansvar då den anhörige 
ständigt fick påminna den demenssjuke att hon eller han skulle tvätta sig, klä på sig och att 
äta. De anhöriga var också oroliga och bekymrade över att den sjuke skulle lämna huset 
och inte hitta hem igen. 
 
När en person drabbas av demenssjukdom drabbar det även de anhöriga och det är 
framförallt en kategori som tar det stora ansvaret. Det är oftast kvinnorna som utför 
omvårdnads- och omsorgsarbetet och då vanligtvis makan, men även döttrarna tar stort 
ansvar (Andrén & Elmståhl, 2008). Edberg (2002) tar upp att den anhörige som inte alltid 
frivilligt tar på sig rollen som anhörigvårdare, känner skuld, skam och dåligt samvete och 
orkar inte axla rollen fullt ut. De anhöriga som inte längre klarar av situationen hemma 
känner ofta ett nederlag över att den demenssjuke måste flytta till vårdhem. Jeppsson 
Grassman (2003) skriver att en av drivkrafterna för anhöriga att träda in i rollen som 
hjälpare kan vara den långvariga relationen som de har till varandra. Relationen kan också 
göra att de fortsätter vårda bortom vad som ser ut att vara möjligheternas gräns för en 
utomstående.   
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PROBLEMFORMULERING 

 
Det finns många anhöriga som vårdar en demenssjuk anhörig i hemmet. Denna 
vårdargrupp utför krävande uppgifter, då arbetet kring den demenssjuke många gånger kan 
vara påfrestande. Anhöriga riskerar på grund av sina insatser att drabbas av ohälsa. Denna 
risk bör uppmärksammas av sjuksköterskan som ett omvårdnadsproblem. För att 
sjuksköterskan ska kunna förebygga ohälsa, lindra lidande och förstå den anhöriges 
livssituation, behöver hon ha kunskap och förståelse om hur anhöriga kan uppleva sin 
situation.  

SYFTE 

Att sammanställa och belysa forskning som beskriver hur de anhöriga upplever sin 
situation av att vårda en anhörig som drabbats av en demenssjukdom. 

METOD  

För att besvara syftet har litteraturöversikt valts som metod. Enligt Friberg (2006) handlar 
det om att skapa en bild över ett valt område genom att studera och granska forskning 
inom det valda området. En litteraturöversikt kan ha flera motiv, exempelvis kan det vara 
att skapa en utgångspunkt för fortsatt forskning eller att skapa en överblick av ett avgränsat 
område. Det sistnämnda är motivet i denna studie, en modell som ger information om 
befintlig forskning. Genom att den valda litteraturen analyserats fås en beskrivande 
översikt av området/forskningsproblemet. 

Urval  

Översikten innehåller både kvantitativa och kvalitativa studier som är publicerade mellan 
åren 1996 och 2009. Urvalet av artiklarna har varit anhörigas upplevelser och personer 
med en demenssjukdom. Genom att titel och abstrakt lästes gjordes ett urval, de artiklar 
som inte stämde överens med inklusions- och exklusionkriterierna valdes bort. Enligt 
Olsson och Sörensen (2007) är viktiga rubriker i en vetenskaplig artikel: titel, abstrakt, 
inledning/bakgrund, metod, resultat, diskussion och referenser. Det var viktigt i denna 
litteraturöversikt att de vetenskapliga artiklarna var granskade likt ovanstående 
uppbyggnad dvs. hade en vetenskaplig struktur. Utav totalt 18 artiklar som lästes igenom 
exkluderades tre då de inte var relevanta för syftet. Författarna upptäckte här en artikel där 
deltagarna fått betalt för att medverka, denna exkluderades. När resultatet började ta form 
exkluderades ytterligare fyra artiklar som inte var relevanta. Kvar i resultatet blev 11 
artiklar varav fem kvantitativa och sex kvalitativa. 
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Inklusionskriterier 

• Artiklar som var vetenskapligt granskade. 
• Titel och abstract som berör syftet. 
• Artiklar publicerade mellan åren 1996-2009. 

 
Exklusionskriterier 

• Artiklar som inte berörde ämnet demens  
• Artiklar utan vetenskaplig struktur 
• Artiklar med annan fokus än anhörigvårdare  

Datainsamling  

De databaser som användes vid datainsamlingen var CINAHL och ELIN @ Skövde. 
Sökorden som användes skulle vara relevanta för syftet: dementia, caregiver, burnout, 
relatives, feelings, home care, qualitative, experience, well-being, burden och confidence. 
Olika kombinationer gjordes utav sökorden och tillägg av trunkering (*) användes för att 
bredda urvalet (tabell 1). Ett exempel på bra sökkombination var dementia and caregiver 
and burnout vilket resulterade i tre användbara artiklar. Det var viktigt att studierna var 
vetenskapligt granskade därför markerades inställningen peer reviewed i CINAHL. 
Publicerings år 1996-2009 användes på alla sökningar.  
 

 
Tabell 1. Översikt över sökresultat    

Databas Sökord Begränsning 
Antal 
träffar 

Antal 
valda 
artikla
r 

CINAHL 
dementia and caregiver and 
burnout 

Peer reviewed, 
Publicerings år 1996-2009 11 3 

CINAHL 
dementia and caregiver and 
relatives and feelings 

Peer reviewed, 
Publicerings år 1996-2009 78 1 

CINAHL 
caregiver and dementia and 
qualitative* 

Peer reviewed, 
Publicerings år 1996-2009 126 2 

CINAHL 
caregiver and dementia and 
burden and home care 

Peer reviewed, 
Publicerings år 1996-2009 32 1 

ELIN @ 
Skövde 

dementia and caregiver and 
relatives Publicerings år 1996-2009 60 2 

ELIN @ 
Skövde 

qualitative and experience and 
well-being and caregivers Publicerings år 1996-2009 15 1 

ELIN @ 
Skövde 

caregiver and dementia and 
burden and confidence Publicerings år 1996-2009 11 1 
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Analys  

Analysen i litteraturöversikten har inspirerats av Fribergs (2006) tre steg om hur 
analysering och bearbetning går till (figur 1). I det första steget lästes artiklarna igenom 
upprepade gånger för att få en uppfattning av vad artiklarna handlade om. Läsningen 
skedde först enskilt av författarna, där artiklarnas trovärdighet granskades och om 
innehållet var relevant för syftet. För att kunna identifiera artiklarnas nyckelfynd var det 
viktigt att fokusera på vad i artiklarnas resultat som var mest väsentligt för denna studies 
syfte. I steg två diskuterades likheter respektive skillnader i artiklarnas resultat. När detta 
bearbetats blev det tredje steget att sortera materialet utifrån likheterna och skillnaderna. 
Resultaten från artiklarna analyserades igen för att inte gå miste om viktigt fakta. 
Resultattexten omarbetades ännu en gång och det resulterade i tre huvudteman som 
baserades på 11 vetenskapliga artiklar (bilaga 1). För att förtydliga innehållet i det sista 
huvudtemat, delades detta in i två underteman. 

 
Figur 1 Analysväg 

Etiska övervägande 

Författare måste vara hederliga med sina resultat och aldrig förvränga, förfalska, vilseleda 
eller plagiera någon annan forskares resultat. Detta kan leda till att förtroendet för 
forskaren och forskningen skadas (Vetenskapsrådet, 2009). I forskningen bör man sträva 
efter att ge en så sanningsenlig bild som möjligt på det valda forskningsområdet. Detta 
innebär att i sina publikationer inte hitta på data eller ignorera viss data och inte ta med det 
som anses vara mindre önskvärt i resultatet. Man får heller inte plagiera, vilket innebär att 
presentera eller använda en annan författares material. Man får inte skriva texter, citera 
och referera till andra forskares forskningsplaner utan att uppge sin källa (Nyberg, 2000). 
Hänsyn har tagits till ovanstående förhållningssätt vid översättning och sammanställning 
av artiklar i denna litteraturöversikt. 
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RESULTAT 

Efter att artiklarna analyserats framkom tre huvudteman, som beskriver anhörigvårdarnas 
upplevelser; en ny livssituation, förändrad relation och känslomässigt påfrestande. Det 
sista temat är indelat i två underteman; börda och psykisk ohälsa. För att få en översikt 
över vilka artiklar som använts till respektive huvudteman, se tabell 2.   
 

Tabell 2: Artiklar som använts till respektive tema. 

 Artiklar En ny livssituation Förändrad relation Känslomässig påfrestning 
1     X 
2     X 
3     X 
4     X 
5     X 
6 X X X 
7 X     
8 X X X 
9 X   X 
10   X X 
11 X     

 

En ny livssituation 

Att veta att ens make eller maka fått diagnosen demens, beskrevs av de anhöriga som en 
katastrof eller chock. De kände sig ledsna, ensamma, desperata och kastades mellan att 
känna ilska till att inte ha någon makt över situationen (Brännström, Tibblin & 
Löwenborg, 2000). Anhöriga upplevde stress då den demenssjuke tidigt i sjukdomen 
kunde ringa till jobbet och fråga om samma sak flera gånger. Varje gång telefonen ringde 
fick den anhörige en besvärande känsla (Samuelsson, Annerstedt, Elmståhl, Samuelsson & 
Grafström, 2001). I Brännströms, et. al. (2000) studie beskrevs det att anhöriga upplevde 
frustration och otillräcklighet då den som drabbats av demens sakteligen förlorade sina 
funktionella förmågor. Förmågor som exempelvis att klara matlagning, städning och 
husreparationer. Detta ledde till att den sjukes behov av hjälp ökade och maken/makan då 
fick hjälpa till. I Samuelssons studie, et. al. (2001) upplevde anhöriga det svårt att 
handskas med sina känslor såsom aggression, irritation och dåligt samvete. Eftersom det 
tidigt i den drabbades sjukdomsförlopp var svårt att veta vad som pågick och vad som 
skulle hända med den sjuke.  
 
Många anhöriga trodde att de visste vad demenssjukdom innebar, men detta var innan 
sjukdomen bröt ut och visade sin verkliga inverkan på det dagliga livet. Anhörigvårdaren 
upplevde en ny livssituation som var svår att handskas med då den demenssjuke drabbats 
av hallucinationer, vanföreställningar och ångest. I början av sjukdomen var det svårt att 
förstå att ens maka eller make var sjuk eftersom det inte syntes utåt. Det blev en komplex 
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situation för den anhörige där osäkerhet, utmattning och ångest influerade vardagen. De 
anhöriga beskrev situationen som ett kaotiskt fängelse som inte gick att fly ifrån 
(Brännström, et. al., 2000). Anhörigvårdarna beskrev många källor till oro och ångest. De 
oroade sig för att något skulle hända dem och att den demente inte skulle kunna hantera sin 
situation på egen hand. Anhörigvårdarna var även oroliga för hur de skulle hantera och 
klara av att ta hand om den demente i framtiden. De upplevde dessutom att de behövde 
vara starka och hålla sina känslor för sig själva (Quinn, Clare, Pearce & Dijkhuizen, 2008). 
Anhöriga oroade sig också över hur deras omvårdnad till den demenssjuke var, och hur de 
själva axlade rollen som anhörigvårdare. De anhöriga kände att deras omvårdnad var 
otillräcklig och de led av dåligt samvete. De var även oroliga för hur länge de skulle kunna 
se efter den demenssjuke i hemmet (Almberg, B., Grafström, M., & Winblad, B, 1997b). 
Dessutom upplevde de att det var ett 24 timmars jobb att ta hand om den sjuke. De kände 
sig isolerade, deras egen tid försvann och kretsade totalt kring den sjuke. Besök efter 
jobbet och på helgen ledde till en ny livssituation och minskat socialt nätverk (Samuelsson, 
et. al., 2001; Almberg, Grafström & Winblad, 1997a). I en studie av Bramble, Moyle och 
McAllister (2009) beskrivs det att söner/döttrar kände att det var en skyldighet att stödja 
och vårda sin demente förälder. Detta upplevdes som en börda som yttrade sig som av 
frustration och oro. Bördan blev dessutom påtaglig när de försökte få ihop sin egen 
familjetid, sitt arbetsliv och det ökade vårdbehovet för den sjuke föräldern.   

Förändrad relation 

 
En förändrad relation till den som drabbats av demens upplevdes av anhöriga som en 
förlust av sina nära och kära. En del upplevde det som en ny roll i livet – en vårdande roll, 
exempelvis att bli mamma till sin egen mamma. En roll som innebar beskyddande och 
uppfostran, men också att man fick omvårdnadsuppgifter som man inte bett om. Anhöriga 
upplever dessutom att de önskar att situationen eller problemen skulle försvinna, att det 
blev som förr då de kunde prata och umgås med den sjuke som vanligt (Almberg, et. al., 
1997b). Anhöriga upplevde frustration och känslor av skuld gentemot den som drabbats av 
demens då det äktenskapliga förhållandet hade utvecklats till en annan sorts relation. Den 
var mer som ett anhörigvårdare – patientförhållande vilket innebar att de inte längre kunde 
prata med varandra som ett gift par. Äktenskaplig kärlek var ersatt av hänsynstagande, 
omvårdnad och vänskaplig kärlek. Anhöriga upplevde att deras maka/make hade 
förändrats till någon som inte kunde jämföras med mannen eller kvinnan de en gång levt 
med (Brännström, et. al., 2000). I en annan kvalitativ studie presenterar Bramble, et. al. 
(2008) att även om omvårdnaden i hemmet kunde vara krävande för makar, kände de att 
de ville behålla sin roll som vårdare så länge som möjligt, för att förlänga sin relation till 
maka/make.  

Känslomässigt påfrestande 

Börda 

I Annerstedt, Elmståhl, Ingvad och Samuelsson (2000) kvantitativa studie presenterades att 
det inte fanns någon skillnad på att uppleva börda mellan manligt och kvinnligt, det vill 
säga kön hade inget med bördan att göra. Men i Campbell, et. al. (2008) kvantitativa studie 
framkom däremot att män och kvinnor påverkades olika, kvinnor led mer av känslan att 
känna börda. Fler artiklar presenterar att vårdande kvinnor, det vill säga äldre fruar och 
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döttrar är mest utsatta för stor börda och utbrändhet (Almberg, et. al. 1997a; Papastavrou, 
Kalokerinou, Papacostas, Tsangari & Sourtzi, 2007).  
 
Det framkom i Anderson, et. al. (2004) att ge vård i hemmet var en källa till stress pga. den 
ekonomiska påfrestningen. Ekonomin påverkades av att man lämnade ett heltidsarbete för 
att ge vård i hemmet. I Papastavrou, et. al. (2007) visade resultatet att det fanns en skillnad 
på börda mellan hög och låg inkomst hos anhörigvårdarna, där de som hade en hög 
inkomst upplevde mindre börda. Det fanns även en koppling mellan utbildning och börda i 
studien. Anhöriga som tagit doktorsexamen kände mindre börda, och anhöriga som endast 
gått folkskola kände mer börda. 
 
I en kvalitativ studie av Almberg, et. al. (1997b) presenterades att anhöriga upplevde en 
börda i vardagen som mest var kopplad till att den demenssjuke drabbats av 
minnessvårigheter. Men i en kvalitativ studie av Brännström, et. al. (2000) presenteras 
annan fakta. Anhöriga tyckte inte att minnessvårigheter hörde till det största problemet i 
vardagen, det fanns andra symtom och beteendeförändringar som var jobbigare. I en studie 
av Almberg, et. al. (1997b) presenteras att anhöriga upplevde att det var deprimerande när 
det inte gick att kommunicera som vanligt med den demente eller att man inte blev 
igenkänd. Att inte kunna kommunicera för att den dementes minne och språk blivit sämre 
kändes som en stor börda då den anhörige inte längre kunde samtala som vanligt. 
 

Psykisk ohälsa 

I en studie av Takai, et. al. (2009) framkom det att anhörigvårdare kan uppleva psykisk 
ohälsa på grund av deras insatser i den informella vården. De anhörigvårdare som under en 
lång tid hade djup personlig kontakt med den demenssjuke kunde bli känslomässigt 
utmattade och utbrända. I en kvantitativ studie av Campbell, et. al. (2008) presenterades 
det orsaker som anhöriga upplevde påverkade bördan. Dessa var att känna överbelastning, 
känna fångenskap och uppleva negativa livshändelser. Det som anhöriga däremot inte 
upplevde påverka bördan var ADL, relation till den sjuke och ålder.  
 
I en kvalitativ studie framkom att det inte var någon skillnad på anhörigbördan, dvs. känna 
isolering och besvikelse, för dem som hade sina anhöriga hemma eller på boende. Bördan 
fanns oavsett boendesituation (Annerstedt, et. al., 2000). I en annan kvantitativ studie av 
Almberg, et. al. (1997a) presenterades ett liknande resultat. Det fanns ingen skillnad i 
upplevelsen av att känna utbrändhet mellan anhörigvårdare som vårdade hemma eller hade 
sin anhörige på ett boende. Även om placering på boendet gav fysisk lindring för många 
anhörigvårdare innebar detta inte nödvändigtvis att det minskade den emotionella bördan 
såsom skuld och sorg. Även en annan kvalitativ studie presenteras ett resultat som 
överensstämmer med ovan nämnda artiklar. Anhöriga upplevde förlust, sorg och skuld när 
den demente placerades på ett boende. Till en början infann sig för barnen och några utav 
makarna en känsla av lättnad att veta att deras förälder/make skulle vara väl 
omhändertagen. Men känslan av att bli avlastad då den sjuke flyttade, övergick till förlust- 
och sorgkänslor (Bramble, et. al., 2008; Anderson, Towsley & Gaugler, 2004 ). 
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Resultatsammanfattning 

Anhöriga upplevde en ny livssituation när den som drabbats av demens förändrades i sitt 
beteende och fick hallucinationer, vanföreställningar och ångest. En situation som 
upplevdes som komplex, då det var svårt att veta vad som pågick med den sjuke. Att få 
veta att ens anhörige drabbats av demens kunde upplevas som en katastrof eller chock. 
Många kände sig desperata och kastades mellan att känna ilska och maktlöshet. Många 
anhöriga trodde att de visste vad demenssjukdom innebar, men detta var innan sjukdomen 
bröt ut och visade sin verkliga inverkan på det dagliga livet. Anhöriga upplevde en 
förändrad relation till den som drabbats av demens, de beskrev det som att förlora sin 
make/maka och det ledde till en ny sorts relation. Äktenskaplig kärlek var ersatt av 
hänsynstagande, omvårdnad och vänskaplig kärlek. De anhöriga upplevde att mannen eller 
kvinnan de en gång levt med hade blivit som en främling. Anhöriga upplevde 
känslomässig påfrestning av att vårda en demenssjuk hemma. Vissa anhörigvårdare 
drabbades av utbrändhet oavsett om de vårdade hemma eller hade sin sjuke anhörige på ett 
boende. Även om placering på boendet gav fysisk lindring för många anhörigvårdare 
innebar detta inte nödvändigtvis att det minskade den emotionella bördan såsom skuld och 
sorg. Den anhörige kände stor börda, då den dementes minne och språk blivit sämre. Det 
upplevdes som att det inte längre gick att samtala och diskutera som tidigare. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

För att besvara syftet valde författarna att använda sig av en litteraturöversikt. Med en 
litteraturöversikt skapar man en överblick av ett avgränsat område (Friberg, 2006).  Denna 
metod kan vara en fördel när man vill få mer information om ett valt område eller att skapa 
en utgångspunkt för fortsatt forskning. Syftet var relativt enkelt att besvara med denna 
metod och den upplevdes vara bra och ett relevant sätt för insamlandet av data. Nackdelen 
med denna metod är att endast en begränsad mängd relevant forskning ligger till grund för 
översikten och att det finns risk för ett selektivt urval. Om studien hade gjorts på nytt så 
hade det varit intressant att göra en intervjustudie eller självbiografi, då detta skulle kunna 
leda till en ökad förståelse om anhörigas upplevelser. 
 
I litteraturöversikten studerades både kvantitativa och kvalitativa artiklar. Båda varianterna 
av artiklar valdes ut för att inte utesluta någon information. I efterhand ses att kvalitativa 
artiklar hade gett mer beskrivande upplevelser till resultatet. Dock ansågs de kvantitativa 
artiklarna viktiga för resultatet. Författarna anser sig nöjda med de 11 artiklar som använts, 
då de besvarar syftet med studien. Om fler artiklar valts hade det blivit svårt att analysera 
dessa lika ingående som nu gjorts.  Ett inklusionskriterium i denna studie var att artiklarna 
skulle vara publicerade mellan år 1996-2009. Inklusionskriteriet kunde ha ändrats till år 
2000-2009 då resultatets innehåll hade blivit mer aktuellt. Men om tidsintervallet hade 
gjorts snävare hade förmodligen några artiklar fallit bort som är av betydelse för studien. I 
studien fanns ingen begränsning gällande vilket land artiklarna skulle vara ifrån. Detta gav 
en större bredd på de anhörigas upplevelser, vilket ansågs intressant.  
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Databaserna som användes var CINAHL och ELIN @ Skövde. CINAHL upplevdes vara 
en lättanvänd och bred databas. Artiklarna i denna databas återfinns i nästan alla 
engelskspråkiga omvårdnadstidskrifter. Sökning skedde även på MEDLINE men 
sökningar gav så många träffar att det kändes irrelevant att gå igenom dessa. Därför 
användes samma sökord och sökkombinationer på databasen ELIN @ Skövde för att se 
om det gav färre träffar. Här gick sökningen bättre och träffarna blev hanterbara att gå 
igenom. Vid sökning av artiklar användes 11 sökord, varav ett sökord trunkerades. I 
efterhand kunde fler ord ha trunkerats då chansen finns att relevanta artiklar förbisetts.  
 
I analysen har alla artiklar lästs av båda författarna ett flertal gånger, vilket ansågs bra då 
båda fick en uppfattning om artiklarnas innehåll.  Detta var en viktig del i analysen för att 
förstå artiklarnas innebörd så att resultatet kunde tolkas på ett sanningsenligt sätt. I 
analysen kontrollerades också artiklarnas vetenskaplighet. Genom att tidsskriften 
granskades manuellt dvs. på dess hemsida återfanns information om huruvida den var 
vetenskapligt granskad eller ej. I analysen framkom en artikel där deltagarna blivit betalda 
för att medverka. Detta visar hur viktigt det är med granskning så artiklar likt den 
upptäcks, då resultatet i sådana artikeln inte blir lika trovärdigt. Vad det gäller artiklarnas 
etik var sex stycken granskade av en etisk kommitté och därmed blivit godkända. De fem 
artiklar som inte blivit godkända av en etisk kommitté uppfyller en vetenskaplig struktur 
och erbjuder deltagarna frivillighet om deltagande och anonymitet i studien. Även om 
artiklarna inte var etiskt godkända, ansågs de vara relevanta för litteraturöversikten.  

Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen som följer, bygger på resultatets tre teman; en ny livssituation, 
förändrad relation och känslomässig påfrestning. Utvalda delar som författarna finner 
intressanta från resultatet diskuteras i förhållande till tidigare forskning. 
 
I resultatet påvisas att den anhörige ofta känner sig ledsen, ensam och frustrerad. Enligt 
Eriksson (2000) så kan de problem som ofta syns utåt signalera att det finns ett annat 
underliggande problem oftast sammankopplat till otillfredsställda behov. Hon skriver 
också att ett problem är något som människan inte är kapabel till att bemästra i den 
aktuella situationen. Om det finns olösta problem utgör det ett hinder för människan att 
leva och att utvecklas som hel människa. Författarna finner detta som viktig kunskap att ha 
med sig i sitt framtida yrke då sjuksköterskans uppgifter gentemot den anhörige är att 
främja hälsa och förhindra ohälsa genom att undervisa och ge stöd (Socialstyrelsen, 2005). 
Om den anhörige har ett problem som de inte får hjälp med, så skulle detta kunna leda till 
att anhörigvårdaren inte lever och utvecklas som hel människa. Detta ser författarna som 
en ökad risk till ohälsa för den anhörige och möjligen sämre vård för den demenssjuke. 
 
I resultatet framkom det att anhöriga upplevde att deras omvårdnad var otillräcklig och att 
de led av dåligt samvete (Almberg, et. al., 1997b). De upplevde också börda som uttryckte 
sig som isolering, besvikelse, utbrändhet, fysisk och psykisk ohälsa. Ovanstående fakta 
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fann vi intressant, kan anhöriga ge en god vård när de ifrågasätter sin roll som 
anhörigvårdare och rapporterar ohälsa?  God vård är det som är gott för människan och 
skapar möjligheter (Eriksson, 1990). Enligt Wimo (1999) bör god demensvård för den som 
är demenssjuk syfta till att skapa ett livsrum där den demenssjuke känner mening och 
människovärde. Anhörigas goda vård skulle kunna vara att de har en djup personlig 
kontakt med den sjuke, en hemmiljö som utgör trygghet, samt ständig uppmärksamhet. De 
nackdelar som kan finnas är att de mår dåligt, upplever sin situation som jobbig och har 
uppnått en hög ålder, detta kan leda till att de inte orkar ge en god vård till den 
demenssjuke. Författarna tror att det är svårt att skapa möjligheter och mening för den 
demenssjuke när man som anhörig upplever ohälsa. Vårdens goda vård skulle kunna vara 
att det finns specifika kunskaper om demensvård, vilka leder till att det förmodligen skapas 
möjligheter och mening för den demenssjuke. De nackdelar som kan finnas är att det tar en 
tid att lära känna den demente och få en djupare personlig relation. Sparkrav inom vården 
med personalneddragningar kan leda till sämre vård för den demenssjuke. Författarna har 
svårt att se om det är så att den ena parten (anhörig eller vården) är bättre än den andra. 
Istället borde fokus ligga på samarbete. Om den anhörige får hjälp och stöd från vården 
skulle den anhörige få de verktyg som behövs, dels för att må bättre själv, dels för att 
skapa god vård. Om den sjuke flyttar till ett boende så måste vården samarbeta med den 
anhörige för att få hjälp med att skapa god relation till den demenssjuke. 
Sammanfattningsvis tror författarna att det är viktigt att se till varje specifik situation och 
se vad just den aktuella anhörigvårdaren behöver.  
 
Eriksson (2000) skriver att betyda något för någon, är varje människas grundläggande 
längtan. Sjuksköterskan bör känna till och förstå de grundläggande begär människan har. 
Ett utav dessa är kärlek som kan uttryckas i relationer till andra människor (a a). Anhöriga 
upplevde att det äktenskapliga förhållandet hade utvecklats till en annan sorts relation 
(Brännström, et. al., 2000). Författarna ställer sig undrande till varför anhöriga fortsätter i 
sin vårdarroll, då de upplever en förändrad relation och att maken/makan fått en förändrad 
personlighet. I det här avseendet skulle relationen mellan den anhörige och sjuke kunna 
utvecklas till en inre konflikt. Som anhörigvårdare finns förmodligen en medvetenhet om 
att situationen de lever i är jobbig och ohanterbar. Men relationen som anhörigvårdaren har 
till den demenssjuke ger andra signaler. Skuld, tacksamhet eller kärlek gentemot den 
demenssjuke kan möjligen få den anhörige att stanna i sin vårdarroll. Känslan av att svika 
sin make eller maka vill man undvika, då man ju en gång i tiden varit ett förälskat par. Den 
inre konflikten mellan hjärtat – kärleken och hjärnan – medvetenheten om situationen, 
lämnar den anhörige i ett dödläge där känslan av ovisshet kring den förändrade relationen 
fortsätter att råda. Den anhörige orkar hela tiden lite till.  
 
Rädslan av att tappa greppet eller ”ge upp” som anhörigvårdare skulle ytterligare kunna 
vara ett skäl till varför de stannar i sin roll. Yttre faktorer som vad andra skall säga eller 
tycka kan kännas påtryckande och vara ett skäl till att de fortsätter i sin anhörigvårdarroll. 
Dagens sjukvård skall skapa trygghet och god vård, men vi vet att vården idag kan bjuda 
på en annan sanning. Författarna har genom arbetslivserfarenhet sett hur äldre och 
demenssjuka med medföljande anhöriga ibland slussas runt till olika vårdinstanser. Detta 
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leder oftast till att de demenssjuka blir förvirrade. De anhöriga som sett denna olyckliga 
vårdkedja har säkerligen en åsikt om att den demente mår bäst av att stanna och bo kvar 
hemma. Detta skulle kunna sammanfattas som ytterligare en orsak till att anhöriga väljer 
att stanna i sin vårdarroll. 

 
I resultatet framkom det att om den demenssjuke placerades på ett boende så gav det fysisk 
lindring för den anhörige, men det minskade inte den emotionella bördan såsom skuld och 
sorg (Bramble, et. al., 2008).  Författarna har en resonerande tanke om hur detta kommer 
sig. De anhöriga känner en sorg över att den demenssjuke har fått en förändrad 
personlighet och inte är densamma som förut. Det kan hända att denna sorg inte försvinner 
när den demenssjuke flyttar in på ett boende. Det kan också vara så att det är förlusten som 
tar överhand när den sjuke flyttar in på ett boende. Förlusten skulle kunna liknas vid en 
separation, då detta kan upplevas som en upplösning av det liv som varit - ett sorgearbete. 
När den demenssjuke flyttar in på ett boende försvinner anhörigvårdarrollen, vilket i sin 
tur kan leda till att den anhörige inte känner sig behövd längre. Livssituationen efter flytten 
kan kännas tom och innehållslös och att hitta en ny mening och sysselsättning i livet kan 
vara svårt 

 
Som Edberg (2002) beskriver, är det inte ovanligt att när den demenssjuke flyttar in på ett 
boende så får personalen inte bara en utan två patienter. Författarna har en del förslag på 
hur man skulle kunna stötta anhöriga när den demenssjuke flyttar till ett boende. För att 
livssituationen inte ska kännas tom och innehållslös tror författarna det är viktigt att 
erbjuda anhöriga möjligheten att fortsätta vårdarrollen – dock i annan tappning och om 
denne vill. Detta kan göras genom att sjuksköterskan bjuder in den anhörige att medverka i 
vården, exempelvis skulle den anhörige föreslås vara med i de dagliga aktiviteterna. Vid 
första tiden på boende kan sjuksköterskan ge information om hur verksamheten fungerar 
samt tillsammans med den anhörige utarbeta en individuell vårdplan, för den demenssjuke. 
Det är viktigt att ta del av anhörigas kunskap gällande den sjuke. Då kan vårdplanen 
”skräddarsys” ännu mer. Denna vårdplan ska ligga till grund för hur övrig personal ska 
arbeta kring den demenssjuke. Om vårdplaner inte följs på boenden finns det en risk att 
alla demenssjuka behandlas på ett likartat sätt. Eriksson (2002) skriver att det är viktigt att 
utgå ifrån varje enskild människas unika särdrag, vilket betyder för vårdaren, att det aldrig 
får finnas två helt identiska vårdprocesser. 
 
Då nästan hela resultatet pekar på ohälsa och en jobbig livssituation för de anhöriga anser 
författarna att diskussionen om ämnet stöd inte går att utelämna. Vårdens främsta 
skyldighet är ju dock att vårda och stödja. Enligt Regeringen (2002) är anhöriga en utsatt 
grupp där det är viktigt att erbjuda stöd i hemmet och visa en tillgänglighet genom att 
kontakta anhöriga som kanske inte kan eller vågar söka hjälp. Författarna förmodar att de 
anhöriga har svårt att själva söka upp hjälp när de är i sin anhörigroll och det är viktigt att 
de anhöriga erbjuds stöd. En god diagnostik, kunskap om demenssjukdomar och 
information/utbildning är en viktig förutsättning för att den anhörige ska kunna fungera i 
sin nya roll (a a) Författarna tror att det är viktigt att fånga upp den anhörige tidigt, 
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lämpligen när diagnosen ställs för den sjuke för att skapa gynnsammare förutsättningar för 
den vårdplanering som förr eller senare blir en nödvändighet.  
 
Ett innovativt perspektiv gällande stöd till anhöriga känns för författarna som ett intressant 
inslag i denna diskussion, vilket följande text illustrerar: När en man eller kvinna skall bli 
föräldrar ges en förberedande kurs i föräldraskap. Likt denna kurs skulle det också finnas 
ett liknande stöd för anhöriga. När diagnosen ställs för den som drabbats av 
demenssjukdom borde båda två få vara med i ett stödprogram. Den demenssjuke får hjälp 
att handskas med känslor och funderingar som uppkommer. Den anhörige får information 
om hur livet för en anhörigvårdare ser ut, samt utbildning om demenssjukdomen. Att få 
göra studiebesök på t.ex. dagverksamhet eller prata med andra anhöriga, ger en tidig 
inblick i det som komma skall. Syftet med en kurs likt ovan skulle kunna resultera i att den 
anhörige avstår vårdarrollen och den sjuke tidigt flyttar in på ett boende vilket förmodligen 
skulle spara den anhöriges hälsa. Eller så vill den anhörige ta ansvaret för sin make/maka 
men lämpligen tillsammans med vården. En tydlig vårdplan och stödinsatser skulle kunna 
utvecklas individuellt för både anhörig och patient. Det skulle också kunna utvecklas ett 
vårdarbete över ”gränserna” där sjuksköterskan vet vilka hon skall kontakta om den 
anhörige behöver mer eller annan vård, än vad hon kan tillstå. Från vårdens sida kunde 
erbjudas en handlingsplan som ett förebyggande vårdarbete för att förhindra ohälsa för den 
anhörige. Idén med ett stödprogram likt ovan blir som en handlingsplan för vården. Den 
kan användas av sjuksköterskan i hennes arbete kring att förebygga ohälsa för den 
anhörige. 

Studiens betydelse för vården 

Tanken som författarna hade med studien var att sjuksköterskan skulle få kunskap om de 
anhörigas upplevelser för att kunna förebygga ohälsa, lindra lidande och förstå dennes 
livssituation. Författarna tycker att syftet med studien har uppnåtts och att det givit en bra 
inblick i hur de anhöriga upplever sin situation. Denna kunskap blir nyttig för 
sjuksköterskan och kan användas som ett verktyg när hon möter anhöriga till demenssjuka. 
Hon kan då med detta se vad den anhörige behöver och ge ett individuellt stöd. Innan 
studien gjordes hade författarna en viss arbetslivserfarenhet som genererat till kunskap och 
teorier om hur de anhöriga upplevde sin vårdande roll. Exempelvis hade författarna en 
teori om att anhöriga skulle få det mycket bättre när den demenssjuke flyttade till boende. 
Så var inte fallet. Det visar hur viktigt det är att ta reda på fakta innan man skapar sig egna 
teorier och eventuella förutfattade meningar i sin yrkesroll. Att ta reda på fakta skapar 
också kunskap i hur ett bra förhållningssätt bör utföras, för den specifika situationen. 
Genom resultatet har författarna fått nya kunskaper och en ökad förståelse för den 
anhöriges upplevelser. Detta är värdefull fakta inför kommande yrkesuppgifter. 

Fortsatt forskning 

 
Hur kommer det sig att högutbildade med hög inkomst upplever mindre börda? 
I resultatet framkom det att det fanns en skillnad på börda mellan hög och låg inkomst hos 
anhörigvårdarna, där de som hade en hög inkomst upplevde mindre börda. Det fanns även 



18 
 

en koppling mellan utbildning och börda i studien. Anhöriga som tagit doktorsexamen 
kände mindre börda, och anhöriga som endast gått folkskola kände mer börda 
(Papastavrou, et. al., 2007). Det skulle vara intressant att mer ingående veta vilka de med 
låg respektive hög inkomst är och varför är det en skillnad på börda mellan dessa grupper?  
 
Varför känner kvinnor mer börda än män? Och varför tar de större ansvar som 
anhörigvårdare? 
I resultatet framkom det att män och kvinnor påverkades olika av börda, kvinnor led mer 
av känslan att känna börda (Campbell, et. al., 2008). Ytterligare fakta som framkommer i 
bakgrunden är att det vanligtvis är kvinnor som tar större ansvar i omvårdnads- och 
omsorgsarbetet, både vad det gäller formell och informell vård. Den fortsatta forskningen 
skulle kunna ta upp om det är av tradition kvinnor tar sig an rollen att vårda eller finns det 
andra faktorer som inverkar? Det skulle även vara intressant med en mer ingående studie 
om vilka faktorer som påverkar bördan hos kvinnor.  
 
Vad finns det för instrument som underlättar kommunikationen mellan anhörig och den 
demenssjuke? 
I en studie av Almberg, et. al. (1997b) presenteras att anhöriga upplevde att det var 
deprimerande när det inte gick att kommunicera som vanligt med den demente eller att 
man inte blev igenkänd. Att inte kunna kommunicera för att den dementes minne och 
språk blivit sämre kändes som en stor börda då den anhörige inte längre kunde samtala 
som vanligt. Det skulle vara intressant att veta om det finns några metoder och verktyg 
som kan underlätta för den anhörige i kommunikationen med den demenssjuke. 
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Författare Papastavrou, E., Kalokerinou, A., Papacostas, S. S., Tsangari, H., & 
Sourtzi, P.  

Tidsskrift Journal of Advanced Nursing 

Land År Cypern, 2007 

Syfte Att undersöka hur bördan upplevs av familjer som ger vård till en 
demenssjuk anhörig och vilka konsekvenser detta ger för 
anhörigvårdaren. 

Metod Kvantitativ studie med tvärsnittsintervjuer 

Deltagare =n n = 172 

Huvudfynd Det fanns en skillnad på börda mellan hög och låg inkomst hos 
anhörigvårdarna, där de som hade en hög inkomst upplevde mindre 
börda samt att kvinnor led mer av känslan att känna börda. 

Sökord dementia and caregiver and relatives 

Kvalitet Hög 

  
ARTIKEL 4   
Titel The experience of burnout among home caregivers of patients with 

dementia: relations to depression and quality of live 

Författare Takai, M., Takahashi, M., Iwamitsu, Y., Ando, N., Okazaki, S., 
Nakajima, K., Oishi, S., & Miyaoka, H.  

Tidsskrift Archives of Gerontology and Geriatrics 

Land År Japan, 2009. 

Syfte Undersöka hur utbrändhet, depression och livskvalitet påverkar anhöriga 
som vårdar en demenssjuk. 

Metod Kvantitativ studie med frågeformulär. 

Deltagare =n n=84 

Huvudfynd I resultatet framkom det att 42 av de 84 anhöriga som deltog i studien 
visade symtom på utbrändhet. De anhöriga som under en lång tid hade 
djup personlig kontakt med den demenssjuke kunde bli känslomässigt 
utmattad och utbränd. Det framkom även att de som visade höga nivåer 
av utbrändhet visade också höga nivåer av depressiva symtom och låg 
livskvalitet. 

Sökord dementia and caregiver and burnout 

Kvalitet Medel 
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ARTIKEL 5   
Titel The genetic connections of Alzheimers disease: An emerging source of 

caregiver stress 

Författare Anderson, K A., Towsley, G L., & Gaugler, J E.  

Tidsskrift Journal of Aging Studies 

Land År USA, 2004 

Syfte Utveckla och finslipa nuvarande teoretisk perspektiv av 
demensomvårdnad genom att identifiera och analysera nya potentiella 
källor till stress. 

Metod Kvalitativ analys 

Deltagare =n n = 51 

Huvudfynd Emotionella reaktioner på anhörigvård var känslor av sorg, förlust, 
frustration och rädsla. Ekonomin påverkades av att man lämnade ett 
heltidsarbete för att ge vård i hemmet. 

Kvalitet Låg 

  
ARTIKEL 6   
Titel Caring for a demented elederly person – burden and burnout among 

caregiving relatives. Journal of advanced nursing 

Författare Almberg, B., Grafström, M., & Winblad, B.  

Tidsskrift Journal of Advanced Nursing 

Land År Sverige, 1997 

Syfte Beskriva anhörigvårdarens erfarenheter av utbrändhet i relation till att 
vårda en demenssjuk anhörig. 

Metod Kvalitativ studie. 

Deltagare =n n=52 

Huvudfynd De anhöriga i studien rapporterades ha en risk för att utveckla 
utbrändhet eller uppleva symtom av utbrändhet. Man fann ingen 
skillnad på upplevelse av utbrändhet mellan de som ger vård i hemmet 
och de som har en demenssjuk anhörig på ett boende. Även om 
placering på boende ger fysisk lindring för  många anhörigvårdare 
innebär detta inte nödvändigtvis att det minskar emotionella bördor som 
skuld och sorg.  

Sökord dementia and caregiver and burnout 

Kvalitet Hög 
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ARTIKEL 7   
Titel Burden of responsibility experienced by family caregivers of eldery 

dementia sufferers.  

Författare Samuelsson, A. M., Annerstedt, L., Elmståhl, S., Samuelsson, S-M., & 
Grafström, M. 

Tidsskrift Scandinavian Journal of Caring Science 

Land År Sverige, 2001 

Syfte Att få en djupare förståelse för anhörigvårdares börda och deras 
erfarenheter av att ge vård till en som drabbats av en demenssjukdom. 

Metod Kvalitativ studie med djupgående intervjuer. 

Deltagare =n n = 8 

Huvudfynd Anhöriga rapporterade att det var svårt att veta vad som pågick och 
handskas med sina egna känslor såsom aggression, irritation och dåligt 
samvete. Det var svårt för den anhörige att se hur den demente blev 
sämre i sin sjukdom, samt att den sjuke blev aggressiv och elak. 

Sökord dementia and caregiver and relatives and feelings 

Kvalitet Hög 

  
ARTIKEL 8   
Titel Counselling groups for spouses of elderly demented patients: A 

qualitative evaluation study. 

Författare Brännström, B., Tibblin, Å., & Löwenborg, C. 

Tidsskrift International Journal of Nursing Practice 

Land År Sverige, 2000 

Syfte Att utveckla ett rådgivningsprogram som sjuksköterskan kan använda 
till anhöriga som tar han om sin demenssjuke maka/make. 

Metod Kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer. 

Deltagare =n n = 18 

Huvudfynd Resultatet visar att många anhöriga hade lite kunskap gällande 
demenssjukdom. Osäkerheten att inte veta vad som hände med den 
demenssjuke upplevdes som en stor börda. De anhöriga kände sig 
oroliga och hade dåligt samvete, de upplevde det som en kaotisk värld. 

Sökord caregiver and dementia and qualitative* 

Kvalitet Låg 
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ARTIKEL 9   
Titel Major strain and coping strategies as reported by family memebers who 

care for aged demented relatives.  

Tidsskrift Journal of Advanced Nursing 

Författare Almberg, B., Grafström, M., & Winblad, B. 

Land År Sverige, 1997 

Syfte Beskriva hur anhöriga klarar av sin situation beroende på om de 
upplever utbrändhet eller inte. 

Metod Kvalitativ, longitudinell studie med intervjuer. 

Deltagare =n n = 46 

Huvudfynd Anhöriga känner sig deprimerade när de inte längre kan kommunicera 
med den sjuke. De upplever även en förlust av sin nära och kära, då den 
anhörige får en ny roll i livet. 

Sökord dementia and caregiver and burnout 

Kvalitet Hög 

  
ARTIKEL 10   
Titel Seeking connection: family care experiences following long-term 

dementia care placement 

Författare Bramble, M., Moyle, W., & McAllister, M. 

Tidsskrift Journal of Clinical Nursing 

Land År Australia, 2009 

Syfte Att beskriva erfarenheterna av att vara anhörigvårdare när den 
demenssjuke flyttat in på ett boende. 

Metod Kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer 

Deltagare =n n = 10 

Huvudfynd Barn som vårdar sin demente förälder känner en skyldighet att göra det, 
detta leder till en börda som yttrar sig i form av skuld, frustration och 
oro. Samt att bördan ökade mer när de försökte få ihop sin egen 
familjetid och arbetsliv. 

Sökord family care and experiences and dementia and qualitative* 

Kvalitet Medel 

 



VI 
 

 
ARTIKEL 11   
Titel The experience of providing care in the early stages of dementia: An 

interpretative phenomenological analysis 

Författare Quinn, C., Clare, L., Pearce, A., & Dijkhuizen, M. 

Tidsskrift Aging & Mental Health 

Land År England, 2008 

Syfte Artikel utforskar den subjektiva och psykologiska erfarenheterna av 
makar som vårdar en anhörig som precis drabbats av en 
demenssjukdom. 

Metod Kvalitativ studie med halvstrukturerade intervjuer 

Deltagare =n n = 34 

Huvudfynd Anhörigvårdare beskrev många källor till oro och ångest. De oroar sig 
för att något skulle hända dem och att de inte skulle kunna ta hand om 
den demente i framtiden. 

Sökord qualitative and experience and well-being and caregivers 

Kvalitet Medel 
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BILAGA 2 ARBETSFÖRDELNING 

Bakgrund: Båda författarna har varit delaktiga i bakgrundstexten. De artiklar som ingår i 
bakgrunden har författarna sökt tillsammans. Analysen av dessa gjordes gemensamt. 
Andra fakta såsom böcker etc. i bakgrunden söktes enskilt men sammanställdes 
gemensamt. 
 
Metod: Gemensamma sökord bestämdes, författarna sökte sedan enskilt i databaser. 18 
artiklar valdes ut till vidare analys. Artiklarna lästes och analyserades gemensamt av 
författarna. Elva artiklar kvarstod till resultatet. 
 
Resultat: Artiklarnas resultat sammanställdes i tre rubriker gemensamt av författarna. 
Resultatets text arbetades fram gemensamt. 
 
Diskussion: Både metod- och resultat diskussion har gjorts gemensamt av författarna.  
Diskussionstexterna arbetades fram gemensamt, då författarna ansåg det viktigt att 
diskutera tillsammans, på så sätt blev det en bättre diskussion.  
 
Layout och språk: Båda författarna har varit delaktiga i layouten. Texterna i studien har 
lästs och ”rättats” både enskilt och gemensamt ett flertal gånger. 
 
Fördelning av arbetet i studien har av författarna ansetts rättvis, båda har arbetat lika 
mycket för att uppnå bästa resultat.   
 
 

 


