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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund 

Kognitiv sjukdom drabbar idag mellan 130 000 och 150 000 personer i Sverige. 
Sjukdomen är ett komplext tillstånd som kännetecknas av en successiv försämring av den 
kognitiva- och funktionsförmågan och den benämns ofta som en anhörigsjukdom. 
Anhöriga får en central del i att utforma omvårdnaden för en person med kognitiv sjukdom 
som flyttar in på ett vård- och omsorgsboende eftersom personer med kognitiv sjukdom 
kan få svårigheter i att vara delaktig i sin vård. Anhörigas transition blir tydlig när de går 
från att vara anhörigvårdare till att endast vara anhörig till en person boende på ett vård- 
och omsorgsboende. 
 
Syfte  

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa anhörigas delaktighet i vården av en 
person med kognitiv sjukdom boende på ett vård- och omsorgsboende. 
 
Metod 

Litteraturöversikt valdes som design för att svara på syftet. Databaser som användes var 
CINAHL och PubMed. Det inkluderades 15 artiklar som var med kvalitativ och kvantitativ 
design och hade samlat information med hjälp av intervjuer och frågeformulär eller 
kombination av dessa.  
 
Resultat 

Resultatet visar utifrån subteman och övergripande teman att anhöriga kände sig delaktiga 
när de blev sedda som en resurs och kunde tillgodose vårdpersonalen relevant information 
om personer med kognitiv sjukdom. Bristande kommunikation mellan vårdpersonal och 
anhöriga var en stor faktor som gjorde att anhöriga inte kände sig delaktiga. Anhöriga 
kände också att de behövde få en ökad kunskap om kognitiv sjukdom för att kunna bli mer 
delaktiga. 
 
Slutsats 

Delaktigheten är central för anhörigas välbefinnande samt för att främja en god relation 
med vårdpersonal. Genom att göra anhöriga delaktiga i vården kan relevant information 
om personer med kognitiv sjukdom tillgodoses vilket kan främja omvårdnaden. För att 
skapa bättre förutsättningar för en ökad delaktighet behöver vårdpersonal kunskap om 
sjukdomen och anhörigas roll. 
 
Nyckelord 

Anhörig, Delaktighet, Demens, Vård-och omsorgsboende  
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
Background 

Cognitive illness currently affects between 130,000 and 150,000 people in Sweden. The 
disease is a complex condition characterized by a gradual deterioration of cognitive and 
functional abilities and it is often referred to as a relative illness. Relatives are given a 
central role in designing the nursing care for a person with cognitive disease who moves 
into a nursing home, since people with cognitive disease may have difficulties in being 
involved in their care. Relatives' transition also becomes clear when they go from being a 
caregiver to being only a relative of one person living in a nursing home. 
 
Aim  

The aim of this literature review was to illustrate relatives' participation in the care of a 
person with cognitive disease living in a nursing home.  
 
Method 

Literature review was chosen as a design to answer the purpose. Databases using were 
CINAHL and PubMed. There were 15 articles that were of qualitative and quantitative 
design and had collected information using interviews and questionnaires or combinations 
of these. 
 
Result 

The results show, based on subthemes and overall themes, that relatives felt involved when 
they were seen as a resource and were able to provide relevant care information to persons 
with cognitive disease. Lack of communication between caregivers and relatives was a 
major factor that made relatives not feel involved. Relatives also felt that they needed to 
gain more knowledge about cognitive disease in order to become more involved. 
 
Conclusion 

Participation is central to the well-being of relatives and to promote a good relationship 
with health care professionals. By involving relatives in care, relevant information about 
people with cognitive disease can be provided, which can promote nursing. In order to 
create better conditions for increased participation, healthcare staff need knowledge about 
the disease and the role of relatives. 
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1 
Arbetsmaterial, får ej kopieras 
 

INLEDNING 

I Sverige beräknas mellan 130 000 till 150 000 personer leva med en kognitiv sjukdom och 
vid år 2030 beräknas antalet ha ökat till nästan 190 000. Sjukdomen är ett komplext 
tillstånd som kännetecknas av en successiv försämring av den kognitiva- och 
funktionsförmågan (Socialstyrelsen, 2017). Av dessa personer som är drabbade bor cirka 
40 procent på vård- och omsorgsboenden runt om i Sverige, med hänsyn till äldre statistik 
(Socialstyrelsen, 2012). Kognitiv sjukdom är inte bara en sjukdom som drabbar individen 
utan benämns också som en anhörigsjukdom eftersom anhöriga drabbas i lika stor 
utsträckning. Eftersom kognitiv sjukdom är ett komplext tillstånd kan anhöriga få en 
central roll i att vara delaktiga i att utforma omvårdnaden.  

Sjukdomen ökar markant i samhället och nästan hälften av dessa personer kommer bo på 
vård- och omsorgsboenden när sjukdomen blir för omfattande. Detta ställer ett krav på 
vårdpersonal att ha kunskap om sjukdomen och hur den kan påverka den drabbades 
anhöriga. Det ställer också samma krav på sjuksköterskor eftersom vård- och 
omsorgsboenden är en av sjuksköterskors arbetsområden. Författarna valde därför att 
belysa ämnet kognitiv sjukdom och anhörigas delaktighet. Valet av ämne speglas av egna 
erfarenheter och av strävan att utforska och få mer kunskap om ämnet.  

I denna litteraturöversikt valdes det att benämna tillståndet för kognitiv sjukdom istället för 
demenssjukdom eftersom det är den nya klassifikationen enligt Diagnostic and Statistical 
Manual of mental disorders upplaga 5 (DSM-5) och i kommande International 
Classification of Diseases upplaga 11 (ICD-11). DSM-5 är tillsammans med ICD-11 det 
mest omfattande systemet för att kategorisera och diagnostisera olika psykiatriska 
sjukdomar och tillstånd. Kognitiv sjukdom är ett samlingsbegrepp för flera olika typer av 
sjukdomar och inte en sjukdom i sig (American Psychiatric Association, 2014).  
 

BAKGRUND 

Kognitiv sjukdom  

Kognitiv sjukdom ökar i samhället där huvudgruppen som drabbas är äldre personer. 
Stigande åldern är främst orsaken till kognitiv sjukdom som kan ses världen över (Winblad 
et al., 2016). Under 2015 drabbades nästan 47 miljoner människor av kognitiv sjukdom i 
världen och antalet beräknas att ha ökat till 75 miljoner år 2030. Världshälsoorganisationen 
(WHO) har benämnt ökningen som en epidemi och den främsta ökningen sker i låg-och 
medelinkomstländer (WHO, 2018). 

Enligt DSM-5 innefattar kognitiv sjukdom bland annat följande symtom: det har skett en 
tydlig nedsättning av den kognitiva funktionsförmågan som uppmärksammats av personen 
själv, sjukvårdspersonal eller annan välinformerad person. Personen begränsas i sina 
vardagliga sysslor och behöver hjälp för att hantera dessa på grund av den nedsatta 
kognitiva funktionsförmågan. För att bedöma den kognitiva nedsättningen behöver annan 
psykisk ohälsa såsom schizofreni, depression eller annat tillstånd uteslutas. DSM-5 
beskriver också lindrig kognitiv funktionsnedsättning som kognitiv sjukdom, men att 
personen klarar av sina vardagliga sysslor utan hjälp (American Psychiatric Association, 
2014). 
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Olika typer av kognitiva sjukdomar 

Alzheimers sjukdom 
Alzheimers sjukdom ingår i gruppen neurodegenerativa sjukdomar, nedbrytning av 
nervvävnad, och är den kognitiva sjukdomen som drabbar flest. Alzheimers sjukdom utgör 
ungefär 60–80 procent av alla sjukdomsfall inom kognitiva sjukdomar. Sjukdomen 
kännetecknas av att nervceller gradvis förtvinas och dör i onormal omfattning och området 
som drabbas främst i hjärnan är temporal- och parietalloberna (Ljubenkov & Geschwind, 
2016). Sjukdomsförloppet är långsamt och orsakar en gradvis negativ påverkan på den 
kognitiva funktionen. Orsaken till sjukdomen är inte helt klarlagd men det finns vissa 
riskfaktorer som hög ålder, kvinnligt kön, diabetes, högt blodtryck eller annan 
kärlsjukdom. En annan riskfaktor är om Alzheimers sjukdom finns i familjen då cirka 5 
procent av fallen är orsakad av genetiska faktorer. Den ärftliga formen av Alzheimers 
sjukdom drabbar oftast personer i yngre ålder, under 65 år, och har ett snabbare 
sjukdomsförlopp jämfört med om personer drabbas av sjukdomen på grund av andra 
riskfaktorer (Li, Song & Leng, 2015).  
 
Vaskulär demens 
En annan grupp är vaskulär kognitiv sjukdom och orsakas sekundärt av stroke och andra 
kärlsjukdomar och utgör ca 20–25 procent av sjukdomsfallen. Detta gör denna grupp till 
den näst vanligaste efter Alzheimers sjukdom (Viswanathan, Rocca & Tzourio, 2009). 
Sjukdomen kännetecknas av att den ofta har en plötslig debut och negativ påverkan på 
kognitiva förmågor som resonemang, problemlösning, bedömning och arbetsminne. 
Personlighetsförändring är också ett vanligt förekommande symtom. Vilka uttalade 
symtom som uppkommer beror på vilket eller vilka kärl som blir skadade i hjärnan på 
grund av det försämrade blodflödet. Riskfaktorer för att drabbas av sjukdomen förutom en 
stigande ålder är diabetes, hypertoni och metaboliskt syndrom (Venkat, Chopp & Chen, 
2015).  
 
Frontotemporal demens 
Liksom Alzheimers sjukdom sker det en neurodegeneration av nervceller vid 
frontotemporal kognitiv sjukdom. Området som drabbas är pannloben och tinningloberna 
eller bara en av loberna. Sjukdomen drabbar ofta personer som är yngre än 65 år och 
drabbar män och kvinnor i lika stor utsträckning (Irwin et al., 2015). Sjukdomsförloppet är 
progressivt och symtomen som uppkommer beror på var skadan i hjärnan uppstår. 
Förekommande symtom är personlighetsförändring, apati, vredesutbrott, rastlöshet och 
initiativlöshet. Eftersom pannloben oftast är drabbad påverkas också impulskontroll och 
omdöme. Riskfaktorer för att utveckla sjukdomen är främst ärftlighet (Lam, Chan, Luk & 
Leung, 2019). 
 
Sekundära tillstånd som kan leda till kognitiv sjukdom 
Det finns tillstånd som kan leda till en kognitiv sjukdom sekundärt. Skillnaden här är att 
om man sätter in behandling i tid kan man motverka symtomen, jämfört med en primär 
kognitiv sjukdom där behandling inte finns. Sekundära tillstånd kan vara bristtillstånd, 
alkoholkonsumtion, infektion och traumatiska skador på hjärnvävnaden. Gemensamt för 
dessa tillstånd är att om de inte behandlas så tar hjärnan skada och symtom som kognitiv 
sjukdom kan ge uppstår (Demenscentrum, 2017). Symtom till kognitiv sjukdom kan vara 
varierande och kan därför feldiagnostiseras som utmattningssyndrom, depression eller 
annan psykisk ohälsa då de har likartade symtom (Lam et al., 2019). 
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Kognitiv sjukdom är med andra ord ett tillstånd som kännetecknas av neurologiska 
störningar och gradvis försämring av mentala förmågor. Beroende på vilken del av hjärnan 
som blir drabbad kan det uppstå svårigheter att orientera sig på både främmande och 
familjära platser, kunna planera, bedöma och kommunicera. Det som kännetecknas främst 
är negativ minnespåverkan. Kriterierna för att ställa diagnosen kognitiv sjukdom uppfylls 
när symtomen ger sådana svårigheter att det inte längre är möjligt att hantera och klara av 
vardagen. Det är en diagnos som inte bara påverkar individen utan också individens 
anhöriga (Fratiglioni et al., 2017). 
 
Anhörig 

En anhörig är en person inom familjen eller som tillhör de närmaste släktingarna, medan 
närstående kan vara en person som någon anser sig ha en nära relation exempelvis en nära 
vän. Det finns även något som heter anhörigvårdare, vilket definieras som en person som 
tar hand om en anhörig som är äldre, har en funktionsnedsättning eller en långvarig 
sjukdom. Att vara anhörigvårdare till en person med kognitiv sjukdom kan vara väldigt 
psykiskt belastande samt skapa social isolering om rätt stöd inte erbjuds (Socialstyrelsen, 
2019). Förutom att anhöriga måste uppleva förändringar i personligheten som personer 
med kognitiv sjukdom genomgår, så måste de också genomgå förändringar i relationen 
som kan vara att bevara det ömsesidiga stöd och närhet som tidigare funnits (Brodaty & 
Donkin, 2009). Detta kan innebära att den anhöriga kan behöva stöd från andra insatser 
och som anhörig har man rätt till att få stöd av kommunen. Vilket stöd som erbjuds beror 
på behovet men det kan vara stödkontakt med handläggare, samtalsgrupper eller utbildning 
(Socialstyrelsen, 2016). Kognitiv sjukdom är väldigt komplex och det påverkar både 
personen som har diagnosen och närstående vilket gör att närstående är i behov av stöd 
från samhället (Rathnayake, Jones, Calleja, & Moyle, 2019). 
 
Att vara anhörig till en person med kognitiv sjukdom som fortfarande bor hemma ställer 
krav på anhöriga. Förändringar i sjukdomen gör att anhöriga får ta mer ansvar gällande hus 
och hem samt behöva vårda sin familjemedlem gällande medicinering och basal hygien. 
Det kan vara en stor belastning för många anhöriga att ta hand om en annan person som 
har en kognitiv sjukdom och samtidigt försöka hålla kvar den relation som en gång varit 
(Cronfalk, Norberg & Ternestedt, 2017a). Många anhöriga indikerade att de ville ta hand 
om sin partner när de hade fått en diagnos inom kognitiv sjukdom. Även fast processen i 
sjukdomen var svår och ställde krav på den anhöriga så kände de sig inte redo för att flytta 
sin partner till ett vård- och omsorgsboende (Kraijo, de Leeuw & Schrijvers, 2014). 
Processen av att flytta en person med kognitiv sjukdom kan vara väldigt påfrestande för 
anhöriga. Skuld och dåligt samvete har många anhöriga beskrivit sina känslor som under 
flytten till ett vård- och omsorgsboende. Flyttprocessen skapade konflikter i relationen och 
personen med kognitiv sjukdom hade svårt att förstå varför de blev utkastade från sitt hus 
medan den anhöriga kände lättnad i att äntligen få den hjälp som behövs (Davison, 
Camões-Costa & Clark, 2019).  
 
Johannessen (2012) beskriver vikten av att informera anhöriga till en person med kognitiv 
sjukdom om vad sjukdomen innebär, vilka konsekvenser som kan medföras och vilka 
kommunikationstekniker som kan vara hjälpsamma i vissa situationer. Det är också 
centralt att förklara hur det kan vara att leva med sjukdomen, både ur personen med 
kognitivt sjukdomsperspektiv och anhörigas perspektiv. Johannessen (2012) framhäver 
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också att en person med kognitiv sjukdom ska tillsammans med sin vårdare inkluderas och 
vara delaktig i sin vård. Johansson, Olsson-Ruzin, Hällgren-Graneheim och Lindgren 
(2014) styrker också betydelsen av kommunikation mellan anhöriga och vårdpersonal. Att 
skapa ett tidigt partnerskap med anhöriga och personer med kognitiv sjukdom främjar 
kommunikation vilket resulterar i upplevd trygghet. Att ha en god relation mellan anhöriga 
och vårdpersonal resulterade också i att anhöriga besökte personer med kognitiv sjukdom 
mer frekvent.  

I denna litteraturöversikt valdes det att använda anhörig som benämningen på en partner, 
familjemedlem eller person med nära relation till en person med kognitiv sjukdom. 

 
Delaktighet  

En central stöttepelare vid personcentrerad vård är delaktighet. Delaktighet beskrivs som 
en persons engagemang, medverkan och en persons delaktighet i beslut gällande en själv 
samt sitt välbefinnande och hälsa (Tobiano, Buknall, Marshall, Guiname & Chaboyer, 
2015). Delaktighet innebär att få information, möjlighet till att bestämma om sin vård samt 
chans till att söka en andra åsikt. Enligt patienters syn på delaktighet är respekten av deras 
beslut, önskemål och behov viktigast. Sjuksköterskor framhåller delaktighet som att få 
relevant information om sitt tillstånd, medicineringen samt vilka biverkningar som kan 
uppstå (Eldh, Ehnfors & Ekman, 2006). Inom hälso- och sjukvården är delaktighet viktigt. 
Det krävs en öppen dialog mellan vårdgivare och vårdtagare för att vården ska bedrivas 
med god planering och hög delaktighet (Florin, Ehrenberg & Ehnfors, 2006).  
 
Socialtjänstlagen (2001:453) fastslår att vården ska bedrivas så att patientens behov av 
trygghet, säkerhet samt kontinuitet är tillgodosedd. Det är viktigt att vården ges med 
respekt och bedrivs så den enskilda människans värdighet är intakt. Enligt Tobiano et al, 
(2015) behöver delaktighet stå i centrum för att kunna bedriva en säker vård med 
människans värdighet i fokus. Det är då viktigt att vårdpersonal och patienter 
kommunicera med varandra för att skapa den rätta vården. Det första som behövs göra är 
att skapa en relation mellan vårdgivare och vårdtagare. Denna relation är viktig för att ha 
tillit och respekt till varandra samt att vården underlättas när vårdgivare och vårdtagare 
känner tilltro till varandra. Att ge över kontrollen till vårdtagaren är också ett steg i riktning 
mot delaktighet. En relation där båda personer känner sig delaktiga handlar om att lyssna 
in och utbyta information.  

Vård- och omsorgsboende  

Socialtjänstlagen (2001:453, kap. 4, §1) fastslår att den som inte själv kan tillgodose sina 
behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för 
sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Socialtjänsten kan bevilja en plats på ett vård- 
och omsorgsboende om en äldre person behöver mer omfattande vård och omsorg. Ett 
vård- och omsorgsboende kan också kallas för ett äldreboende, särskilt boende eller 
ålderdomshem beroende på kommun i Sverige. Samtliga benämningar har gemensamt att 
det finns tillgång till vårdpersonal dygnet runt. På ett vård- och omsorgsboende arbetar 
sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden. Vanligast förekommande är att läkare 
finns tillgängliga enstaka dagar. Det finns tillgång till arbetsterapeut och fysioterapeut vid 
behov av förskrivning av hjälpmedel eller rehabilitering. Sjuksköterskan ansvarar för 
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behandlings- och omvårdnadsarbetet och arbetar nära patienten. En person som bor på ett 
vård- och omsorgsboende ska få sina behov av gemenskap och trygghet tillgodosedda av 
vårdpersonalen samt respekt för autonomi (Socialstyrelsen, 2016). 
 
Att flytta till ett vård- och omsorgsboende kan vara en påfrestande process. Anhöriga och 
personal på vård- och omsorgsboenden har beskrivit faktorer som främjar att personer med 
kognitiv sjukdom trivs och anpassar sig till sitt nya hem. En viktig faktor var att boendet 
har en familjär miljö samt att möbler sedan tidigare togs med till nya lägenheten för att 
göra miljön mer bekant. Vårdpersonal beskrev att en viktig faktor var att inkludera 
personer med kognitiv sjukdoms anhöriga och se dem som experter på personen och ett 
stöd, detta för att underlätta flyttprocessen (Davison et al., 2019). Att personalen arbetar 
personcentrerat på vård-och omsorgsboendet är också centralt för att personer med 
kognitiv sjukdom får en god omvårdnad. Detta är också något som Edvardsson, 
Fetherstonhaugh och Nay (2010) belyste. Genom att arbeta personcentrerat inkluderade 
man personer med kognitiv sjukdoms anhöriga och gjorde de delaktiga i omvårdnaden. 
Anhöriga kunde tillgodose information om personer med kognitiv sjukdom gällande 
livshistoria, preferenser och intressen som gjorde det möjligt att arbeta personcentrerat 
(Edvardsson, Fetherstonhaugh & Nay 2010).   
 
Teoretisk utgångspunkt - Transition Theory Model 

Meleis (2010) utvecklade en Transition Theory model vilken handlar om människans 
övergångar vid olika livssituationer. Meleis beskriver teorin genom att påvisa hur 
människor går igenom olika transitioner, vilket är en fas i livet där något händer som 
drabbar en persons identitet. Meleis säger att processen kan vara förvirrande och 
påfrestande men att det i slutändan leder till något positivt. Meleis framhåller också att 
detta utgör en stor del inom vården och vårdforskningen och bör därför vara ett viktigt 
begrepp.  
  
Meleis teori bygger på flera olika typer av transitioner. Det finns hälso- och 
sjukvårdsrelaterad transition som visar hur en patient upplever hur beskedet av en diagnos 
påverkar eller hur det är att bli inskriven på en vårdinrättning. Denna typ av transition 
varierar mellan människor samt när sjukdomen inträffar i livet.  Det finns också 
situationstransition vilket är olika transitioner som är kopplade till en persons 
familjesituation, olika typer av miljöombyten samt vilka hemförhållanden personen har. 
Situationsanpassad transition är de yttre händelserna som påverkar människan. Den sista 
fasen är utvecklingsfasen som hör till den fysiska och psykosociala utvecklingen. Denna 
fas kan vara det naturliga åldrandet från ung till äldre och från äldre till livets slut (Meleis, 
2010).  
  
Enligt Meleis är det viktigt att patienten, anhöriga och vårdpersonal arbetar tillsammans för 
att skapa så bra förutsättningar som möjligt när patienten går igenom en transition. Meleis 
anser att en patients medvetenhet och engagemang är två viktiga faktorer som påverkar 
transitionen. Patienten behöver vara insatt i sin vård och få den kunskap som behövs för att 
övergången ska vara så smidig som möjligt. I gengäld behöver patienten vara engagerad 
för att själv kunna påverka sin transition till det mer positiva (Meleis, 2010). 
  
Författarna valde att använda denna teori som utgångspunkt för litteraturöversikten 
eftersom att vara anhörig till en person med kognitiv sjukdom är en typ av transition. Den 
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anhörige går igenom en stor förändring i livet där hem- och familjesituationen blir 
påverkat. Från att vara någons barn eller gift med en person, kan positionen ändras till att 
den anhöriga också är vårdare. Tillsammans med sjukvårdare på vård- och omsorgsboendet 
kommer den anhöriga genomgå en transition där nya roller definieras och ett nytt skede i 
livet börjar. Den här typen av transition kan liknas vid en situationstransition (Meleis, 
2010).  
 
Problemformulering 

Kognitiv sjukdom är ett samlingsbegrepp som inkluderar flera olika sjukdomar. Vilka 
svårigheter sjukdomen medför beror på vilken del av hjärnan som är drabbad. Förlust av 
tal, orienterings- och bedömningsförmåga och negativ påverkan på minnet är några av 
dem. Delaktighet är en viktig stöttepelare för att kunna bedriva en god och personcentrerad 
vård. Personer med kognitiv sjukdom kan få svårigheter i att vara delaktig i sin vård, 
ibland omöjligt. Därför får anhöriga en central del i att utforma omvårdnaden för en person 
med kognitiv sjukdom. Anhörigas delaktighet blir särskilt viktiga när en person med 
kognitiv sjukdom flyttar in på ett vård- och omsorgsboende och personalen ska bedriva 
personcentrerad omvårdnad. Dock kan anhöriga uppleva svårigheter i transitionen när 
relationen ändras från att vara någons partner, till anhörigvårdare och till sist endast 
anhörig till en person med kognitiv sjukdom boende på ett vård- och omsorgsboende. 
Under transitionerna genomgår anhöriga förändringar där nya roller bestäms och en ny del 
av livet börjar. Med detta som utgångspunkt har författarna valt att studera anhörigas 
delaktighet i vården av en person med kognitiv sjukdom på ett vård- och omsorgsboende. 
 
SYFTE 

Syftet med denna studie var att belysa anhörigas delaktighet i vården av en person med 
kognitiv sjukdom boende på ett vård- och omsorgsboende. 
 
METOD 

Design  

För detta examensarbete valdes en litteraturöversikt som metod. Denna metod innefattar 
vanligen att både kvalitativa och kvantitativa artiklar eftersöks och sammanställs. En 
litteraturöversikt inkluderar ett tydligt syfte och problemformulering som besvaras genom 
att forskningen kartläggs inom ämnesområdet. Med hjälp av denna metod kan 
kunskapsläget konstateras inom ämnesområdet och därmed också förbättra 
omvårdnadsarbetet. Genom detta skapas en översikt över kunskapsläget inom ett specifikt 
område (Friberg, 2017).   
 

Urval 

Avgränsningar 
Till denna litteraturöversikt valdes det att inkludera artiklar endast skrivna på engelska. 
Gällande publiceringsdatum valdes det att begränsa resultaten till januari 2010 till januari 
2020. Enligt Friberg (2017) är vetenskapligt material en färskvara detta förklarar varför 
denna avgränsning gjordes. Någon avgränsning gällande kön eller artiklarnas 
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ursprungsland gjordes inte i sökningarna. För att begränsa antalet artiklar användes 
filterfunktion samt nyckelord som speglade litteraturstudiens syfte. I Cumulative Index of 
Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) valdes att lägga till avgränsningen Peer-
rewied som används för att öka trovärdigheten. Peer-reviewed menas att en artikel blir 
granskad innan den kan bli accepterad för publicering (Polit & Beck, 2017). 
 
Inklusionskriterier 
Inklusionskriterier för denna litteraturstudie var att artiklar skrivna utifrån anhörigas 
erfarenheter av att ha en närstående med en kognitiv sjukdom boende på en vård- och 
omsorgsboende. Artiklarna skulle också ha ett anhörigperspektiv.  
 
Datainsamling 

I denna litteraturöversikt valdes Public Medline (PubMed) och CINAHL som databaser. 
PubMed är mer inriktat på medicin och omvårdnad, medan CINAHL har huvudfokuset på 
ämnet omvårdnad.  
 
Enligt Friberg (2017) speglade valet av artiklarna litteraturstudiens syfte och 
problemformulering. Genom att använda sig av söktermer blev det lättare att hitta relevant 
forskning inom ämnesområdet (Kristensson, 2017). Eftersom denna litteraturstudies syfte 
var att belysa anhörigas delaktighet i vården hos en person med kognitiv sjukdom boende 
på ett vård- och omsorgsboende, identifierades först sökorden “Nursing homes”, “Family”, 
“Dementia” och “Involvement” som sedan kunde kompletteras med fler sökord. När 
sökningen gjordes i PubMed användes dessa som Medical Subject Headings (MeSH-
termer) och i CINAHL som CINAHL headings.  
 
Första sökningen gjordes den femte februari i PubMed med olika kombinationer av 
söktermerna för att uppnå bredare sökresultat. Söktermerna söktes först separat för att 
sedan byggas ihop till block med “AND” och “OR” för att kombinera sökorden. Genom att 
använda sig av sökoperanderna “AND” eller “OR” var det större sannolikhet att resultaten 
speglar litteraturstudiens syfte (Kristensson 2017). Vid första sökningen användes inte 
sökordet “Nursing Home” som en MeSH-term vilket resulterade i 94 resultat. Av de 94 
träffar lästes 58 abstrakts för att sedan sållas ner till 13 lästa artiklar varav tre stycken 
inkluderades. Vid andra sökningen användes MeSH-termen “Residential Facilities” istället 
för “Nursing Homes” för att bredda resultaten. Detta resulterade i 28 träffar varav 10 
abstracts lästes och en artikel inkluderades. Vid den tredje sökningen testades söktermen 
“Family participation” i kombination med MeSH-termer som resulterade i tre träffar varav 
en artikel inkluderades. Ytterligare en sökning gjordes i PubMed med söktermen 
“Relatives” istället för “Family” för att undersöka om det gav fler träffar. Det resulterade i 
21 resultat där en artikel lästes och inkluderades. Den sista sökningen i PubMed gjordes 
den 11 februari och en artikel valdes att inkluderas. De abstrakt som inte speglade studiens 
syfte exkluderades. Detta gjordes med samtliga sökningar i PubMed.  
 
För att optimera sökningen ytterligare bokades ett handledningstillfälle med 
bibliotekspersonalen som gav förslag på sökord som kunde användas i CINAHL och 
PubMed. Efter denna handledning gjordes en sökning i CINAHL med sökorden 
“Dementia” AND “Family” OR “Professional-Family relations” OR “Family attitudes” 
OR “Spouses” OR “Family role” AND “Residential facilities” AND “Participate” OR 
“Participation” OR “Involvement”. Fler sökord kombinerades med sökoperanden “OR” för 
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att få ett bredare resultat. Denna sökning resulterade i 22 träffar, varav 16 abstracts lästes 
och nio artiklar lästes och fyra stycken inkluderades. En sista sökning gjordes i CINAHL 
den sjätte februari med fler synonyma söktermer som resulterade i att en artikel 
inkluderades. Samtliga sökningar hänvisas till bilaga B.  
 
Frisökning 
En sökning gjordes i PubMed med sökorden “Nursing Homes”, “Dementia” och “Family” 
med sökopperanderna AND mellan. Denna sökning resulterade i att tre artiklar 
inkluderades trots att inte sökorden “involvement” eller “participation” ingick. Det visade 
det sig att dessa tre artiklar speglade studiens syfte och inkluderades. 
 
Frisökning artikel ett: Hemingway, D., MacCourt, P., Pierce, J & Strudsholm, T. (2014). 
Together but apart: Caring for a spouse with dementia resident in a care facility. Dementia 
(London), 15(4), 872-90. 
 
Frisökning artikel två: Jakobsen, R., Sellevold, GS., Egede-Nissen, V., & Sørlie, V. (2019). 
Ethics and quality care in nursing homes: Relatives´ experiences. Sage Journals, 26(3), 
767-777.  
 
Frisökning artikel tre: Cronfalk, BS., Ternestedt, BM., & Norberg, A. (2017b). Being a 
close family member of a person with dementia living in a nursing home. Journal of 
Clinical Nursing, (21-22), 3519-3528.  
 
Kvalitetsgranskning 

Efter att de 15 vetenskapliga artiklarna valts ut granskades samtliga artiklar för att få en 
bättre förståelse för innehållet samt för att säkerställa att artiklarna svarar på studiens syfte 
(Friberg, 2017). I den här studiens användes bedömningsunderlaget som Sophiahemmet 
Högskola utformat. Mallen är en modifierad version som grundar sig i Berg, Decker och 
Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011).  
 
De 15 artiklar som användes i studien klassificerades efter en tregradig skala mellan I-III. 
Där I är hög kvalitet, II är medel kvalitet och III är låg kvalitet. Dessa tre grader tydliggör 
om artiklarna innehåller tillräckligt med information och hög kvalitet. Det som granskades 
var om artiklarna hade tydligt redogjort för vilken metodbeskrivning, urval, deltagare, 
bortfall, etik, redogörelse för datainsamling och val av analysmetod. Utifrån dessa aspekter 
kunde artikelns kvalité bestämmas. En strävan var att samtliga artiklar skulle vara etiskt 
granskade. Detta uppnåddes i samtliga artiklar utom två. En av artiklarna var peer-
reviewed i CINAHL, som säkerställer att den håller en hög standard, och valdes därför att 
inkludera (Tjia et al., 2016). Den andra artikeln var godkänd av National Institute of Health 
(NIH) och valdes därför också att inkludera då den erhöll en hög standard (McCreedy, 
Loomeer, Palmer, Mitchell, Volandes & Mor, 2018). Utifrån noggrann kvalitetsgranskning 
är dessa 15 artiklar inkluderade i litteraturstudien. För att se matrisen och de inkluderade 
artiklar se Bilaga B.  
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Dataanalys 

I den här litteraturöversikten valdes det att läsa och analysera artiklarna enligt Whittmore 
och Knafls analysmodell (2005). Modellen beskriver en trestegsmetod för att på ett 
systematiskt sätt analysera materialet. Både kvalitativa och kvantitativa resultat skulle 
analyseras därför var denna analysmodell användbar. De tre olika stegen som modellen 
utgår ifrån är datareduktion, presentation av data och jämförelse av data (Whittemore & 
Knafl, 2005).  
  

Författarna delade upp de 15 artiklar som valts ut i datainsamlingen och satt på var 
sitt håll för att läsa igenom alla artiklarnas resultat. Sedan bytte författarna artiklar 
med varandra. Därefter skrevs de viktigaste delarna från artiklarna som stöttade 
studiens syfte upp på papper. Genom att sitta på var sitt håll och läsa artiklarna som 
valdes ut kunde författarna bearbeta materialet utan att påverka varandra. 
Författarna identifierade sedan meningsbärande enheter tillsammans.  
 
 
Nästa steg var att markera upp de delar ur resultatet som speglade 
litteraturöversiktens syfte. Dessa delar markerades med en grön märkningspenna. 
Meningsbärande enheter identifierades utifrån resultatdelarna och sammanställdes i 
en gemensam tabell för att få en tydlig översikt. Fyra olika subteman bildades 
utifrån de meningsbärande enheterna som skapade en tydligare struktur. De 
subteman som skapades var att inte bli lyssnad på, att känna sig utanför, att vara 
välkommen och att vara nära.  
 
 
Två huvudteman skapades i det sista steget, att vara en främling och att vara 
betydelsefull. Dessa två teman inkluderar olika aspekter av de subteman som 
skapades i andra steget och sammanfattar dessa på ett överskådligt sätt. Tabell 1 
visar ett exempel på dataanalysen.  
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Tabell 1. Exempel på meningsbärande enheter och subteman.  
 

Artikel 
nummer 

Meningsbärande enheter 
 

Subtema 
 

Tema 
 

5 “Some family members reported 
wanting more opportunity to 

exchange information with staff. At 
least six family members wanted a 
chance for greater communication 

and involvement”. 

Att inte bli lyssnad 
på 

Att vara en 
främling 

 

11 “The participants talked about their 
own needs of more knowledge and 
understanding of the complexity of 

dementia…” 

Att känna sig utanför Att vara en 
främling 

1 “Relatives see themselves as a link 
between the past and the present 

time, in the sense that they know the 
patient and the history, and can bring 

useful experience to the nursing 
home” 

 

Att vara välkommen Att vara 
betydelsefull 

 

7 “8 % of prevalent long-stay nursing 
homes residents with no cognitive 

impairment had any family 
participation in 2016 compared to…. 

26,3% of residents with severe 
dementia” 

 
 

Att vara nära Att vara 
betydelsefull 

 
 
Forskningsetiska överväganden  

När forskning på människor utförs ska ett etiskt förhållningssätt tillämpas. Det är då viktigt 
att tänka på personens autonomi och integritet. Autonomi är en människas 
självbestämmande och integritet är en människas rätt till en personlig sfär, både fysisk och 
psykisk. För att säkerställa att en studie var av god forskningsed ska inte heller artiklar vara 
plagierade, fabricerade eller förvanskning. Detta innebar att det inte får vara påhittade, 
förfalskade eller tagna från någon annan (Helgesson, 2015). I CINAHL kunde man 
använda sig av avgränsningen peer-rewied vilket användes när artiklar söktes för att 
säkerhetsställa att artiklarna innehöll en hög standard.   
 
Helsingforsdeklarationen fastställer att en forskningsstudie ska främja patientens omsorg 
och hälsa oavsett om vetenskapen är för samhällsintresse. Forskningens ska också bli 
godkänd av oberoende personer som granskar studiens etik (World Medical Association, 
2018). Detta var också något som togs i hänsyn när artiklarna valdes då studien berörde 
människor. Artiklar som blivit granskade av en etisk kommitté var något som 
eftersträvades för att öka trovärdigheten i denna litteraturöversikt.  
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RESULTAT  

Resultatet presenteras utifrån de fyra subteman och två huvudteman som identifierades 
från dataanalysen. Resultatet visade vad som främjade att anhöriga blev delaktiga och vad 
som hindrade att anhöriga blev delaktiga. Det som undersökts var anhörigas delaktighet i 
vården av en person med kognitiv sjukdom. 
 
Att vara en främling  
 
Att inte bli lyssnad på  
 
Att inte bli lyssnad på är ett av de fyra subteman som kunde identifieras i artiklarna. 
Följande artiklar speglar anhörigas upplevelser av när kommunikationen med 
vårdpersonalen var bristande och hur detta resulterade i känslan av att inte vara delaktig i 
vården.  
 
Anhöriga beskriver hur den bristande kommunikationen och att det inte blev lyssnade på 
resulterade i att de kände behovet av att övervaka vårdpersonalen för att försäkra sig om att 
de gjorde sitt jobb. Denna övervakning var påfrestande då de kunde sitta hemma och undra 
om deras anhörig fick den vård som de var i behov av. Övervakning gjorde i sin tur att 
anhöriga kände att större behov av att ha kontroll över situationen vilket ledde till att de 
utförde en del omsorgsarbete själva. Bristande kommunikation ledde också till att det inte 
fanns någon tillit från anhörigas perspektiv och därmed kände de sig heller inte delaktiga i 
vården (Mullin, Simpson & Froggatt, 2011; Helgesen, Larsson & Athlin 2012). 
 
Den bristande kommunikationen mellan anhöriga och vårdpersonal resulterade i försvagad 
tillit och sämre delaktighet. Som följd utav den bristande kommunikationen mellan 
anhöriga och vårdpersonal började anhöriga känna sig separerade från sin partner. De var 
inte längre delaktiga i vården utan det var vårdpersonalen som styrde över de nya 
rutinerna, relationerna och upplevelserna.  Detta resulterade i att anhöriga upplevde sig 
mindre delaktiga och de fick inte vad de behövde. Anhöriga beskrev sig själva som 
förespråkare för personer med kognitiv sjukdom. De ansåg att deras engagemang också var 
ett sätt att garantera den rätta vården, men den bristande kommunikationen mellan 
anhöriga och vårdpersonal försvårar ibland det engagemanget. Detta skapade konflikter 
som gjorde att anhöriga kände sig upprörda (Hemingway et al. 2014; Jakobsen et al. 2019; 
Cronfalk et al., 2017b). 
 
Enligt Tjia et al. (2016) uttryckte anhöriga att de ville ha fler tillfällen till samtal med 
personalen där de kan få uttrycka sina synpunkter och bli hörda. En ökad kommunikation 
skulle skapa fler tillfällen där anhöriga kunde få känna sig delaktiga i vården. Anhöriga 
upplevde att vårdpersonalen inte inkluderade dem i vården eftersom de aldrig fick några 
frågor ställda angående deras anhörig som hade en kognitiv sjukdom. 
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Att känna sig utanför  
 
Nästa subtema som identifierades var att känna sig utanför. Subtemat beskriver anhörigas 
behov av mer kunskap om kognitiv sjukdom och hur den bristande kunskapen ledde till att 
deras delaktighet i vården på ett vård- och omsorgsboende blev påverkat.  
  
Många anhöriga ansåg sig vara en länk mellan dåtid och nutid och ville därför bli 
inkluderade i vården av en person med kognitiv sjukdom. Anhöriga beskrev en rädsla för 
att vårdpersonalen inte besitter den kompetens som behövs och hur detta kunde skapa 
missförstånd i vården (Jakobsen et al., 2019; Hemingway et al., 2014).  I en undersökning 
av Helgesen, Athlin och Larsson (2014) rapporterade anhöriga att de inte var speciellt 
delaktiga i vården, men att de ansåg att deras delaktighet var avgörande för deras anhörigas 
välmående. Endast 3,9 procent rapporterade att de kände sig delaktiga i vården genom att 
vara med och bestämma.  
 
Anhöriga beskrev svårigheter med att hjälpa till och vara delaktig i vården när sjukdomen 
blev mer omfattande. Längre in i sjukdomens utveckling upplevde anhöriga svårigheter att 
hälsa på sin partner med kognitiv sjukdom på ett vård- och omsorgsboendet eftersom de 
inte kände sig säkra på sjukdomens utveckling och hur de skulle kommunicera (Cronfalk et 
al., 2017b). Anhöriga kände ett behov av mer information och kunskap om kognitiv 
sjukdom och vilka diagnoser som är inräknade. Anhöriga ville också ha mer kunskap kring 
olika beteenden, hur kroppsspråk tolkas samt hur kommunikationen fungerar med en 
person som har kognitiv sjukdom. De hade en önskan att vårdpersonalen skulle ge råd om 
hur man integrerar med en person med kognitiv sjukdom på bästa möjliga sätt (Cronfalk et 
al., 2017b; Førsund, Kiik, Skovdahl & Ytrehus 2016).  
  
En del anhöriga hade redan kunskap om sjukdomen sedan tidigare, andra anhöriga hade 
fått utbildning inom kognitiv sjukdom men majoriteten av alla anhöriga kände ett stort 
behov av få mer kunskap. Många anhöriga ansåg att medvetenheten om kognitiv sjukdom 
är för liten och det behövs mer utbildning för att verkligen förstå processen i sjukdomen 
(Carter et al., 2018).  
 
I en forskning av Bramble, Moyle och Shum (2011) hade det implementerats en ny 
arbetsmodell med fokus på partnerskap mellan vårdpersonal och anhöriga. Resultatet 
visade att arbetsmodellen gav en förbättrad kunskap om vad kognitiv sjukdom innebär och 
belyser vikten av att tidigt få information och utbildning som anhörig om vad kognitiv 
sjukdom innebär, detta för att främja delaktighet. 
 
Att vara betydelsefull  
 
Att vara välkommen  

Subtemat att vara välkommen handlade om att anhöriga blev inkluderade av vårdpersonal 
och sågs som en resurs som kunde ge värdefull information om personer med kognitiv 
sjukdom. Samtliga artiklar speglar temat i olika former.  

Att bli inkluderade i vården hos personer med kognitiv sjukdom var något som upplevdes 
positivt av anhöriga (Helgesen et al., 2012; Jakobsen, Sellevold, Egede-Nissen och Sørlie 
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2019; Brannely, Gilmour, O’Reilly, Leighton och Woodford 2019; Reid & Chappell, 2017; 
O’brien, Wells & Welsh, 2015). 

Anhöriga beskrivs som en talesman för personen som bor på ett vård- och omsorgsboende. 
Att vara en talesman fungerar som en länk mellan personer med kognitiv sjukdom och 
vårdpersonalen på vård- och omsorgsboendet (Helgesen et al., 2012; Jakobsen et al., 
2019). Genom denna länk kunde anhöriga tillgodose vårdpersonalen med nödvändig 
information om personer med kognitiv sjukdom som kunde vara relevant i omvårdnaden. 
Informationen kunde vara preferenser gällande kläder, mat, dryck och basala som sömn 
och hygien. Anhöriga hade också fyllt i levnadsberättelser som vårdpersonal kunde ta del 
av (Helgesen et al., 2012). Anhöriga beskrev dem själva som en länk mellan nutid och 
dåtid. De kunde dela med sig av nödvändig erfarenhet till vårdpersonalen om personer med 
kognitiv sjukdoms livshistoria. Anhöriga ansåg att det var viktigt att de blev inkluderade 
och skapade ett gemensamt samarbete med vårdpersonalen på vård- och omsorgsboendet 
(Jakobsen et al., 2019).  

Brannely et al. (2019) beskriver också vikten av anhörig som en resurs. Vårdpersonal hade 
blivit uppmanade att diskutera personer med kognitiv sjukdoms vårdbehov med deras 
anhöriga och ta emot deras råd för att på bästa sätt kunna utforma vården. Detta 
uppmanades eftersom vårdpersonal tidigare varit rädda att föra en sådan diskussion då de 
inte ville ge anhöriga felaktiga svar. 

Skattningsformulär visade att när anhöriga skattade högt att de blev delaktiga i vården av 
personer med kognitiv sjukdom, gav det också höga skattningar på tillit till vårdpersonalen 
och att de hade fått tillräcklig information av vårdpersonalen. Det visade också att när 
anhöriga blev inkluderade och delaktiga av vårdpersonalen skattade de också högt på att de 
kände tillit till vårdpersonalen samt att deras anhörig blev väl omhändertagen (Reid & 
Chappell, 2017; O’brien et al., 2015).  

Att vara nära 

Subtemat att vara nära visade att trots sjukdomens progression, som kan vara utmanande 
för anhöriga, skedde fortfarande anhörigas besök frekvent.  

Trots att sjukdomens progression ökade var det fortfarande lika viktigt för anhöriga att 
besöka personer med kognitiv sjukdom boende på vård- och omsorgsboenden och vara lika 
delaktiga (McCreedy, Loomeer, Palmer, Mitchell, Volandes & Mor, 2018; Cohen et al. 
2014; Førsund et al., 2016). Det visade sig att hos personer med lindrig kognitiv sjukdom 
var endast 14,7 procent av deras anhöriga delaktiga, jämfört med hos personer med svår 
kognitiv sjukdom där 26,3 procent av deras anhöriga var delaktiga (McCreedy et al., 
2018). Cohen et al. (2014) menar att anhöriga var mer delaktiga ju mer omfattande den 
kognitiva sjukdomen var. Anhöriga till en person med kognitiv sjukdom som var mer 
omfattande besökte mer frekvent och var mer delaktiga i olika aktiviteter. En aktivitet var 
att diskutera personer med kognitiv sjukdoms omvårdnad med personalen som arbetade på 
vård- och omsorgsboende. Førsund et al. (2016) belyser personer med kognitiv sjukdoms 
partners delaktighet. Flera partners upplevde sig mer delaktiga när de besökte deras 
respektive mer frekvent. Att besöka regelbundet visade sig också vara viktigt när deras 
respektive försämrades i den kognitiva sjukdomen. Försämringen i sjukdomen skapade 
svårigheter att kunna integrera och kunna föra konversationer med deras respektive. Trots 
detta var deras delaktighet och relationen fortfarande lika viktig.  
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DISKUSSION  

Resultatdiskussion  

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa anhörigas delaktighet i vården av en 
person med kognitiv sjukdom boende på ett vård- och omsorgsboende. Resultatet visade 
att anhörigas delaktighet var något som upplevdes positivt men att det samtidigt fanns 
hinder som försvårade anhörigas delaktighet. Resultatet är diskuterat utifrån de fyra 
identifierade subteman. 
 
Författarna till denna litteraturöversikt hittade två faktorer som gjorde att anhöriga inte 
kände sig delaktiga i vården, bristande kommunikation mellan vårdpersonal och anhörig 
samt behovet av mer kunskap. Detta blev två subteman, första subtema var att inte bli 
lyssnad på som speglade den bristande kommunikationen. I resultatet framgår det att en del 
artiklar syftar på att anhöriga kände behovet av att övervaka vårdpersonalen i sitt arbete på 
grund utav den bristande kommunikationen som i sin tur skapade misstro. En stor del utav 
resultatet påvisade att anhöriga kände försvagad tillit vilket gjorde att anhörigas delaktighet 
i vården inte blev lika stor. Førsund och Ytrehus (2018) belyser hur viktiga vårdpersonalen 
är och den social miljön på vård- och omsorgsboendet. En del anhöriga ansåg att 
vårdpersonalens viktigaste del i arbetet är att finnas där och underlätta besöken. Genom att 
kommunicera eller bara finnas i miljön ledde till att många anhöriga kände sig tryggare. 
Enligt Johannessen (2012) är informationen mellan vårdgivare och anhöriga till en person 
med kognitiv sjukdom viktig. Det innebär att anhöriga har rätt till att få lärdom om 
sjukdomstillståndet samt de konsekvenser som tillkommer när sjukdomen försämras. 
Genom att få information både som vårdtagare och anhörig till en person med kognitiv 
sjukdom kan delaktigheten stärkas och personerna tillåts vara inkluderade i vården. 
Johansson et al. (2014) menar att genom en god kommunikation kan anhöriga och 
vårdpersonal skapa ett partnerskap, och i detta partnerskap delas erfarenheter vilket i sin 
tur leder till mer delaktighet. 
  
Enligt Tobiano et al. (2015) och Eldh et al. (2006) är en viktig faktor i delaktighet en 
persons engagemang och medverkan gällande beslut samt att få den rätta informationen för 
att kunna ta ett beslut baserat på fakta och kunskap. Delaktighet kan betyda olika saker för 
anhöriga och vårdpersonal men som anhörig var kommunikationen viktig för att skapa 
trygghet och medverkan. Anhöriga vill ha respekt över deras önskemål och känna att deras 
åsikter har en betydelse medans vårdpersonalens synsätt på delaktighet är att ge relevant 
fakta om vad som händer. Författarna till denna litteraturöversikt ser att anhörigas 
delaktighet i vården skulle skapa bättre förutsättningar för transitionen som sker. Anhöriga 
går igenom en stor förändring i livet när deras partner flyttar från hemmet till ett vård- och 
omsorgsboende. Det är också en transition när deras partner förändras 
personlighetsmässigt, vilket är en stor omställning för den anhöriga som kräver tid och 
engagemang. Enligt Meleis (2010) bör en god transition ske med hjälp utav god 
kommunikation och engagemang. Detta skapas genom att göra anhöriga delaktiga i vården 
och låta dem känna sig viktiga. En transition kan pågå i några dagar upp till år, för att 
skapa de bästa förutsättningarna säger Meleis att vårdpersonal och anhöriga behöver arbeta 
tillsammans. 
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Den andra faktorn som hittades i resultatet och gjorde att anhöriga inte kände sig delaktiga 
var behovet av mer kunskap om sjukdomen. Detta subtema döptes till att känna sig 
utanför. Det framgick i resultatet att anhöriga kände oro kring personalens kompetens samt 
att anhöriga inte hade den kunskap som de själva ansåg att de ville ha. Anhöriga beskrev 
sig själva som osäkra på hur de skulle uppträda när de besökte vård- och omsorgsboendet. 
Bristen på kunskap om kognitiv sjukdom gjorde att många kände sig oroliga inför besöket 
eftersom de inte besitter någon värdefull kunskap om vad som händer i sjukdomsförloppet, 
taltekniker och kroppsspråk. Johansson, Olsson Ruzin, Hällgren Graneheim och Lindgren 
(2014) belyser anhörigas osäkerhet på grund av bristen av kunskap. Många anhöriga hade 
sedan tidigare fått skriftlig information om kognitiv sjukdom, men de ansåg att det var 
generell information om sjukdomen och inte något specifikt som kunde hjälpa i deras fall. 
 
Stokes, Combes och Stokes (2012) framhäver att anhöriga inte fick information gällande 
kognitiv sjukdom och vilken support som finns. Bristen på kunskap om sjukdomen gjorde 
att många anhöriga undrade om det var med flit eller om vårdpersonalen hade glömt bort 
att informera. Författarna till denna litteraturöversikt ser en tydlig tråd där bristen på 
kommunikation och behovet av mer kunskap skapar oro bland anhöriga. När bristen på 
kunskap skapar oro bland anhöriga kan detta leda till försämrad transition. Enligt Meleis 
(2010) är engagemang och medvetenhet två viktiga faktorer för att skapa en bra transition. 
Om den anhöriga inte har den kunskap som behövs för att förstå den nya situationen så 
kommer engagemanget och medvetenheten om kognitiv sjukdom brista.  
 
Anhörigas behov av mer kunskap grundades i att de ville känna mer delaktighet i vården 
samt fortfarande känna tillhörighet med sin partner. Mer kunskap om kognitiv sjukdom 
skulle kunna skapa trygghet och därmed ökar anhörigas delaktighet. Enligt Davison et al. 
(2019) är en viktig faktor att inkludera anhöriga i processen i vården av en person med 
kognitiv sjukdom, detta kan göras genom att öka kunskapen om sjukdomen. När 
vårdpersonalen inkluderar anhöriga och när de tillsammans arbetar som ett team menar 
Meleis (2010) att bättre förutsättningar bildas och transitionen kan bli något positivt. 
 
Enligt Socialtjänstlagen (2001:453) ska vården bedrivas säker där människans värdighet är 
i fokus. För att det ska fungera behöver vårdpersonalen sträva efter att göra patienten och 
deras anhöriga delaktiga. Florin et al. (2006) beskrev att en öppen dialog gör att vården kan 
bedrivas med en hög delaktighet. Genom att ha en öppen dialog mellan vårdpersonal och 
anhöriga skapades det mer tillit som i sin tur leder till ett bättre samarbete vilket kan 
underlätta i vården.  
 
Subtemat att vara välkommen var ett subtema i litteraturöversikten. Centralt var vikten av 
att se anhöriga som en resurs eftersom de kan tillgodose vårdpersonal på vård-och 
omsorgsboenden relevant och nödvändig information om personer med kognitiv sjukdom. 
Anhöriga beskrevs som en talesperson för personer med kognitiv sjukdom och en länk 
mellan vårdpersonal och personer på vård-och omsorgsboende. Edvardsson et al. (2010) 
förespråkar att personer med kognitiv sjukdom bemöts med ett personcentrerat 
förhållningssätt. Detta inkluderade att ta del av livshistorien, preferenser och intressen. 
Symtom som minnespåverkan och förlust av tal är också något som personer med kognitiv 
sjukdom kan drabbas av och detta kan försvåra kommunikationen med vårdpersonalen. 
Därför får anhöriga en viktig roll i att kunna fylla i de luckor med information som en 
person med kognitiv sjukdom kan ha svårt att redogöra för och som är relevant för 
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vårdpersonalen att ha kännedom om. Detta var också något som framkom i resultatet, att 
anhöriga delade med sig av personer med kognitiv sjukdoms levnadshistoria.  

Powell et al. (2017) beskriver också att anhöriga bär på relevant information. Eftersom 
anhöriga kände personen med kognitiv sjukdom innan hen blev sjuk kände de också igen 
tecken på när hälsan förändrades eller försämras. Som en anhörig hade man en mer 
djupgående relation med personen och kunde därför se vissa förändringar som inte 
vårdpersonalen alltid gjorde. Anhöriga kunde också tillgodose vårdpersonalen relevant 
information om personer med kognitiv sjukdoms levnadsberättelser. Dessa kunde 
inkludera olika levnadsvanor men också om deras personligheter. Genom detta kände 
anhöriga att vårdpersonalen kunde få en bättre förståelse för personen och kunna se olika 
tecken på om hälsan försämrades.  

När anhöriga skattade högt att de blev delaktiga skattade de också högt på att de fått 
tillräcklig information av vårdpersonalen och att de kände tillit till vårdpersonalen. Lopez, 
Mazor, Mitchell och Givens (2013) beskrev också att när anhöriga fick kontinuerlig 
information och personer med kognitiv sjukdom och uppdateringar om deras vardag 
upplevde de ett ökat välbefinnande. Anhöriga beskrev känslor som en ökad självkänsla, 
självförmåga och stolthet när de var delaktiga i personer med kognitiv sjukdoms behov och 
preferenser.  

Subtemat att vara nära visar att anhöriga fortsatte besöka personer med kognitiv sjukdom 
även om sjukdomen progredierade och att delaktigheten fortfarande var central för att 
bevara relationen. I framtiden kommer sjukdomen öka och det är sannolikt att hälften av 
dessa kommer bo på vård- och omsorgsboenden (Socialstyrelsen, 2016). Det kan betyda att 
oavsett hur omfattande sjukdomen är så kommer anhöriga vilja besöka frekvent och bevara 
relationen, vilket behöver tas i beaktning av vårdpersonal.  

När personer med kognitiv sjukdom fortfarande bodde hemma så är det anhöriga som tagit 
beslut och varit involverad gällande personens vård. När personen sedan flyttar till ett 
vård- och omsorgsboende känner anhöriga oftast en lättnad men också en skuld och skam i 
att behöva flytta på personen (Davison et al., 2019). Resultatet visar olika positiva aspekter 
gällande anhörigas delaktighet och detta går även att kopplas till transitionen som anhöriga 
genomgår. Att de plötsligt ska avsäga sig sina förpliktelser och ansvar gällande personer 
med kognitiv sjukdom kan vara svårt och kan därför behöva göras delaktiga av 
vårdpersonalen för att lättare kunna genomgå transitionen. Edvardsson et al. (2010) 
förespråkar också en personcentrerad vård i vården av personer med kognitiv sjukdom 
vilket inkluderade att göra anhöriga delaktiga i omvårdnaden. Davidson et al. (2019) 
belyser också vikten av att underlätta flyttprocessen genom att inkludera personer med 
kognitiv sjukdoms anhöriga och se dem som experter.  

Författarna var medvetna om att anhöriga av olika skäl inte alltid vill vara delaktiga i 
omvårdnaden. I denna litteraturöversikt var syftet att belysa anhörigas delaktighet och 
därför har endast resultatet svarat för när anhöriga ville vara delaktiga i omvårdnaden. Det 
har därför valts att endast diskutera utifrån att anhöriga ville vara delaktiga eftersom det är 
vad resultatet bygger på. 
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Metoddiskussion  

Forsberg och Wengström (2015) menar att det är en stor risk att felaktiga slutsatser dras i 
de litteraturöversikter där kvalitetsbedömningar inte används. I denna litteraturöversikt 
användes bedömningsunderlaget som Sophiahemmet Högskola utformat. Mallen är en 
modifierad version som grundar sig i Berg, Decker och Skärsäter (1999) och Willman, 
Stoltz och Bahtsevani (2011). Artiklarna som används i denna litteraturöversikt har 
noggrant granskats av författarna och efter det inkluderats. Att inkludera både kvalitativa 
och kvantitativa är något som Polit och Beck (2014) menar skapar flera synvinklar. Av de 
15 artiklar som inkluderades var elva stycken kvalitativa artiklar och de resterande fyra var 
kvantitativa artiklar. Polit och Beck (2014) belyser också vilka frågeställningar som kan 
tänkas gå efter när man kritiskt granskar en litteraturöversikt. En frågeställning handlar om 
vilket publiceringsdatum artiklarna har som inkluderades i en litteraturöversikt. I denna 
litteraturöversikt valdes att endast använda artiklar från de senaste 10 åren för att få en 
uppdaterat forskning en ökad trovärdighet.  
 
För att kvalitetssäkra en litteraturöversikt är det centralt att den har ett tydligt syfte, 
litteratursökningen och urvalskriterier finns beskriven samt att resultatet är tydligt 
beskrivet (Forsberg & Wengström 2015). I denna litteraturöversikt var en styrka att syftet 
var tydligt definierat som utgjorde grunden för arbetet. Litteratursökningen är tydligt 
redovisat i textform och i Bilaga B och likaså är urvalskriterier motiverade textform. 
Resultatet är sammanfattat utifrån primärkällor och inte sekundärkällor vilket Polit och 
Beck (2014) också menar är en kvalitetssäkring.  
 
Dataanalysen av de femton inkluderade artiklarna skedde separat för att sedan diskuteras 
tillsammans. I detta skede kunde båda författarna identifiera artiklar som inte svarade på 
syftet och som skulle exkluderas. Vilka artiklar som skulle exkluderas diskuterades inte 
förrän båda författarna läst samtliga artiklar. Författarna valde att tillsammans identifiera 
meningsbärande enheter, koder och övergripande teman något som kan komma att påverka 
resultatet. Om identifieringen hade skett separat för att sedan sammanställts gemensamt 
kunde kanske resultatet sett annorlunda ut.  
 
I denna litteraturöversikt användes två olika databaser, PubMed och CINAHL. Dessa två 
databaser innehåller relevant information inom ämnesområdena medicin och omvårdnad. I 
dessa två databaser användes sökord för att få fram relevanta artiklar som speglade syftet. 
Eftersom databaserna inte använde sökorden på samma sätt så var det en del begränsningar 
gällande sökord. I CINAHL används Subject Headings och i PubMed användes MeSH-
termer. I båda sökmotorerna kan begränsningar göras som språk och år för publicering. Det 
som skiljer databaserna åt är att i CINAHL kan peer review klickas i. Vilket ger ett resultat 
på artiklar som blivit granskade innan de blivit publicerade. Sökordet ”Participation” 
begränsade antalet sökträffar då många artiklar belyser anhörigas erfarenheter mer än deras 
delaktighet i vården. Detta gjorde att antalet träffar minskade och antal artiklar som kunde 
inkluderas blev färre.  
 
Inkluderade artiklarna har genomförts i Norge, Storbritannien, USA, Australien och 
Sverige. Samtliga studier har gjorts i västerländska länder men en viss hänsyn till olika 
sjukvårdssystemet måste tas i beaktning. Dock handlade resultatet om när anhöriga blev 
delaktiga och vilka faktorer som påverkade när de inte blev det, vilket är relevant för 
vårdpersonal i Sverige att ha kännedom om.  
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Henricson (2017) beskriver vikten av att identifiera sin förförståelse och diskutera kring 
vad den kan ge för påverkan på resultatet och i analysen. Författarna var medvetna om att 
en viss förförståelse finns, därav val av ämnesområde, men har utgått ifrån att grunda 
resultatet på artiklarna. Det har skett en diskussion innan dataanalysen om respektives 
förförståelse och erfarenheter för att försöka begränsa inverkan av dem. Däremot går det 
inte att utesluta att en förförståelse inte påverkat någonting alls.   
 
I denna litteraturöversikt var sökorden i databaserna baserade på studiens syfte, som var att 
belysa anhörigas delaktighet. Genom användningen av dessa sökord gavs endast träffar på 
artiklar där anhöriga var delaktiga vilket kan begränsa resultatet. Om syftet hade besvarats 
med en kvalitativ design med intervjuer hade resultatet kunnat sett annorlunda ut. I några 
inkluderade artiklar var det ett stort bortfall vilket också kan ha påverkat 
litteraturöversikten resultat som författarna tar hänsyn till. Möjligt resultat hade kunna varit 
att anhöriga inte önskade att vara delaktiga och detta hade skapat annan synvinkel på 
studiens syfte. Detta har även nämnts i resultatdiskussionen, att författarna är medvetna om 
att resultatet endast speglas ur en synvinkel.  
 
En strävan i denna litteraturöversikt var att samtliga artiklar skulle blivit etiskt granskade 
innan de inkluderades. Detta uppnåddes i nästan samtliga artiklar förutom två stycken. 
Dessa artiklar erhöll en hög kvalitetsstandard baserat på andra kriterier och valdes på grund 
av det att inkluderas. En av artiklarna var peer-reviewed i CINAHL, som säkerställer att 
den håller en hög standard och den andra artikeln var godkänd av National Institute of 
Health (NIH) och valdes därför också att inkludera då den erhöll en hög standard.  
 

Slutsats 

I denna litteraturöversikt visade resultatet att när anhöriga blev delaktiga i vården av 
personer med kognitiv sjukdom upplevde de en ökad tillit till vårdpersonalen, ökat 
välbefinnande och en ökad självförmåga. Delaktigheten blev tydlig när anhöriga sågs som 
en resurs med viktig information och erfarenhet om personer med kognitiv sjukdom. 
Bristande kommunikation försvårade delaktigheten mellan anhöriga och vårdpersonal som 
resulterade i att de kände sig separerade från sin partner och upplevde en känsla av misstro 
gentemot vårdpersonalen. Behov av mer kunskap om sjukdomen var något som anhöriga 
ansåg var viktig för att möjliggöra delaktigheten. Syftet i denna litteraturöversikt var att 
belysa anhörigas delaktighet i vården av en person med kognitiv sjukdom. Resultatet 
konstaterar att delaktigheten är central för anhörigas välbefinnande samt för att främja en 
god relation med vårdpersonal. Genom att göra anhöriga delaktiga i vården kan relevant 
information om personer med kognitiv sjukdom tillgodoses vilket kan främja 
omvårdnaden. För att skapa bättre förutsättningar för en ökad delaktighet behöver 
vårdpersonal kunskap om sjukdomen och anhörigas roll. Sjuksköterskan får en central roll 
i mötet med anhöriga gällande information och kunskap om kognitiv sjukdom och hur man 
skapar bästa möjliga sätt för anhörigas delaktighet. 
 
Fortsatta studier 
I den här litteraturöversikten har anhörigas delaktighet belysts i vården av en person med 
kognitiv sjukdom på ett vård- och omsorgsboende. Då kognitiv sjukdom är ett växande 
problem i samhället och allt fler personer hamnar i rollen som anhörigvårdare så anser 
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författarna att fortsatta studier inom detta område är viktigt. Anhörigas delaktighet i vården 
var ett ämne som inte var så forskat på innan och därför skulle fortsatta studier inom 
anhörigas delaktighet i vården av en person med kognitiv sjukdom vara bra. Fortsatt 
forskning inom detta område skulle kunna skapa bättre förutsättningar för anhöriga att 
känna sig delaktiga och veta hur de kan vara med och påverka vården. Vilket också skulle 
kunna öka samspelet mellan anhörig och vårdpersonal. 
 
Klinisk tillämpbarhet  
Resultatet visade att det skedde en bristande kommunikation mellan anhöriga och 
vårdpersonal var en stor orsak till att anhöriga inte kände sig delaktiga. Anhöriga kände ett 
behov av ökad kunskap och förståelse för kognitiv sjukdom för att möjliggöra 
delaktigheten. När anhöriga blev sedda som en resurs av vårdpersonalen och fick tillfälle 
att tillgodose relevant information om personer med kognitiv sjukdom kände de sig 
delaktiga. Resultatet visade att ju omfattande den kognitiva sjukdomen blev, desto mer 
besökte anhöriga personen. I och med att kognitiv sjukdom kommer öka i samhället och 
fler personer med kognitiv sjukdom kommer flytta till vård- och omsorgsboenden gör detta 
resultat samhällsrelevant och användbart i framtiden. Genom att implementera resultatet på 
vård-och omsorgsboenden kan anhörigas delaktighet främjas och vara ett redskap i att 
utforma omvårdnaden hos en person med kognitiv sjukdom. Som sjuksköterska på ett 
vård- och omsorgsboende har man huvudansvaret i att omvårdnaden vilket gör resultatet 
ytterst relevant för yrkesprofessionen.  
 
Hållbarhet inom omvårdnad är ett begrepp som Anåker och Elf (2014) undersökt och 
definierat. Forskningen identifierade attributen framtid och holism som bidrog till en 
hållbarhet inom omvårdnad. När personer med kognitiv sjukdom bor på ett vård- och 
omsorgsboende kan anhöriga i sin transition uppleva känslor som förlust och skam. Genom 
att göra anhöriga delaktiga i omvårdnaden kan anhöriga uppleva en ökad självkänsla, 
självförmåga och stolthet vilket främjar hälsa. Att främja anhörigas delaktighet värnar om 
deras hälsa och arbetar med ett hållbart tänk. Genom att upprätthålla en god hälsa för alla 
människor skapas förutsättningar för samhällsutveckling. Detta kan skapas genom att 
påverka de ekonomiska-, sociala- och ekologiska förhållanden så att människans hälsa och 
välbefinnande ökar (UNDP, 2015).  
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BILAGA A 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  
Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

 
 
 
 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 
 I = Hög kvalitet II = 

Medel 
III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 
controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 
jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 
experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 
multicenterstudie med adekvat beskrivning av 
protokoll, material och metoder inklusive 
behandlingsteknik. Antalet deltagare tillräckligt stort 
för att besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 
metoder. 

 
 
 

* 

Randomiserad studie med  få deltagare och/eller för många delstudier, vilket 
ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal deltagare, otillräckligt 
beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 
trial ( CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 
mellan kontrollgrupp och en eller flera 
experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 
beskrivning av protokoll, material och metoder 
inklusive behandlingsteknik. Antalet deltagare 
tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 
Adekvata statistiska metoder. 

 
 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 
genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 
utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 
deltagare och adekvata statistiska metoder. 

 
* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 
genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 
material som relateras till något som redan har 
inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal deltagare tillräckligt stort för att besvara 
frågeställningen. Väl planerad och välgenomförd 
studie med adekvat beskrivning av protokoll, 
material och metoder.  

 
* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 
genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning 
där avsikten är att studera fenomen eller tolka 
mening, upplevelser och erfarenheter utifrån de 
utforskades perspektiv. Avvsikten kan också vara att 
utveckla begrepp och begreppsmässiga strukturer 
(teorier och modeller). 
 

Klart beskriven kontext. Motiverat urval. 
Välbeskriven urvalsprocess, datainsamlingsmetod, 
transkriberingsprocess och analysmetod. Beskrivna 
tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. Interaktionen 
mellan data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 
 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Deltagargruppen är otillräckligt 
beskriven. Metod/analys otillräckligt beskriven. Bristfällig resultatredovisning. 
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BILAGA B 
Matris över inkluderade artiklar 
 

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod (design, urval, datainsamling och 
analys) 

Deltagare  
(Bortfall) 

Resultat Typ av  
kvalitet 

Jakobsen R., Sellevold GS., 
Egede-Nissen V., Sørlie V. 
2019 
Norge 
 

Ethics and quality 
care in nursing 
homes: Relatives' 
experiences. 
 
 

Syftet med studien 
är att undersöka 
anhöriga till 
personer med 
kognitiv sjukdoms 
erfarenheter av 
kvalitetsvård på 
vård- och 
omsorgsboende. 
Man undersökte när 
förväntningarna var 
uppfyllda och när 
det inte var det samt 
faktorer som 
påverkade. 
 

Design: Kvalitativ metod 
Urval: Anhöriga till personer med kognitiv 
sjukdom boende på ett vård- och 
omsorgsboende 
Datainsamling: Det skedde med narrativa 
intervjuer där varje person intervjuades 
mellan 20–40 minuter. Det användes öppna 
frågor där intervjupersonen fick tala fritt. 
Analys: Fenomenologisk hermeneutik 
tolkning av intervjuerna. 
 

8 
 (0) 

 

Resultatet visade på flera teman: 
“När förväntningarna inte var 
tillfredsställande” 
“Maktlöshet” 
“Misstro” 
“Skuld” 
“När förväntningarna var 
tillfredsställande” 
“Inkluderande” 
“Engagemang” 
“Atmosfär”. 
 

K 
II 

 

Mullin, J., Simpson, J., 
Froggatt, K.  
2011 
Storbritannien 
 

Experiences of 
spouses of people 
with dementia in 
long-term care. 
 

Syftet med studien 
kommer att fokusera 
på den anhörigas 
upplevelse till en 
kognitivt sjuk på ett 
vård- och 
omsorgsboende för 
att ge en 
helhetsförståelse om 
detta område.  
 

Design: Kvalitativ metod 
Urval: Vård- och omsorgsboenden som 
fanns inom 10 mils avstånd och hade minst 
20 platser. Anhöriga till personer med 
kognitiv sjukdom boende på ett vård- och 
omsorgsboende som skulle ge skriftligt 
samtycke.  
Datainsamling: Semi-strukturerade 
intervjuer som varade mellan 50 och 80 
minuter.  
Analys: Tolkande fenomenologisk analys 
(IPA).  
 

10  
(2) 

 

Resultatet visade i fyra olika teman:  
“Identitet: Tills döden skiljer oss åt”  
“Förstå förändring”  
“Förhållande till vård som tillhandahålls: 
Besök som övervakning”  
“Förhållande till framtiden: hopp kontra 
förtvivlan”. 
 

K 
I 
 

 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 



 
 

III

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod (design, urval, 
datainsamling och analys) 

Deltagare  
(Bortfall 

Resultat Typ av  
kvalitet 

O’Brien, K., Wells, C., 
Welsh, D.  
2015 
Canada 
 

Family involvement 
in protective 
community 
residences: family 
members’ 
perspectives 
 

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka anhörigas 
perspektiv på deras 
delaktighet och 
vikten av deras 
delaktighet efter flytt 
av sina anhöriga till 
ett vård- och 
omsorgsboende. 
 

Design: Deskriptiv undersökning. 
Urval: Anhöriga till personer med 
kognitiv sjukdom boende på ett 
vård- och omsorgsboende. 
Datainsamling: Frågeformulär 
skickades ut via mejl till anhöriga 
med frågor som sedan skattades 
mellan 0–4 poäng. Frågeformulären 
var anonyma. 
Analys: Deskriptiv analys. 
 

7  
(13) 

 

Frågeformulären visar att anhöriga är positiva 
till deras delaktighet i vården av en anhörig. 
Anhöriga upplevde att vården blev bättre när de 
fick vara delaktiga i vårdprocessen.   
 

P 
II 

Førsund, L., Kiik, R., 
Skovdahl, K., Ytrehus, S. 
2016 
Norge  
 

Constructing 
togetherness 
throughout the 
phases of dementia: a 
qualitative study 
exploring how 
spouses maintain 
relationships with 
partners with 
dementia who live in 
institutional care  
 

Denna studie syftar 
till att utforska och 
beskriva hur makar 
involverar sig i 
förhållandet med sina 
partners med kognitiv 
sjukdom som bor på 
ett vård- och 
omsorgsboende. 
 

Design: Kvalitativ metod. 
Urval: Anhöriga till personer med 
kognitiv sjukdom boende på ett 
vård- och omsorgsboende.  
Datainsamling: Intervjuer skedde 
mellan 50–150 min som spelades in 
och transkriberades. Deltagarna 
uppmanades till att berätta sina 
upplevelser från när deras anhörig 
fick en kognitiv diagnos. Öppna 
frågor användes. Några anhöriga 
hade uppföljningsintervju 6 veckor 
senare. 
Analys: Utifrån grundad teori-
modellen. 
 

15 
(16) 

 

Tre kategorier identifierades utifrån resultatet. 
Första kategorin handlar om hur viktigt besöken 
är för att bibehålla delaktigheten och intimiteten 
i deras relationer. 
Andra kategorin handlar om hur strukturerade 
besök underlättade kommunikationen och 
interaktionen mellan anhörig och personen på 
boendet.  
Sista kategorin handlar om att svårigheter att 
bevara relationen när den kognitiva sjukdomen 
försämrades. 
 

K 
I 

 

 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod (design, urval, datainsamling och 
analys) 

Deltagare  
(Bortfall 

Resultat Typ av  
kvalitet 

Tjia, J1., Lemay, CA., 
Bonner, A., Compher, C., 
Paice, K., Field, T., Mazor, 
K., Hunnicutt, JN., Lapane, 
KL., Gurwitz, J. 
2017 
USA 
 

 

Informed Family 
Member 
Involvement to 
Improve the Quality 
of Dementia Care in 
Nursing Homes. 
 

Syftet med denna 
studie var att 
illustrera i vilken 
utsträckning 
anhöriga har blivit 
delaktiga i frågor 
som rör 
antipsykotisk 
förskrivning personer 
med kognitiv 
sjukdom boende på 
vård- och 
omsorgsboende. 
Syftet var också att 
beskriva anhörigas 
förslag på vad som 
kan förbättra 
delaktigheten.  

Design: Mixstudie med kvalitativa och 
kvantitativa data.  
Urval: Anhöriga till personer med kognitiv 
sjukdom boende på 26 vård- och 
omsorgsboenden som var förskrivna 
antipsykotiskt läkemedel.  
Datainsamling: Semistrukturerade intervjuer 
inkluderande öppna och stängda frågor. 
Målet var att intervjua två anhöriga på 26 
vård- och omsorgsboenden. Resultatet blev i 
tabellen till höger.  
Analys: Deskriptiv analys gjordes på den 
kvantitativa datan. Den kvalitativa datan 
tolkades med en kvalitativ innehållsanalys. 
 

 

41  
(11) 
 

 

Mer än 40 procent av anhöriga angav att 
de kände sig delaktiga i beslut gällande 
icke-farmakologiska frågor. (Gällande 
beslut om antipsykotisk behandling 
kände endast 25 procent av anhöriga 
delaktiga under hela processen).  
 

K 
II 

 

 

Carter, G., McLaughlin, D., 
Kernohan, G.W., Hudson, P., 
Clarke, M., Froggatt, K., 
Passmore, P., Brazil, K.  
2018 
Storbritannien 
 

 

The experiences and 
preparedness of 
family carers for best 
interest decision-
making of a relative 
living with advanced 
dementia: A 
qualitative study 
 

Syftet var att 
utforska upplevelsen 
och förberedelsen 
hos anhöriga 
gällande besluten om 
familjeomsorg hos 
en person med 
kognitiv sjukdom.  
 

 

Design: Deskriptiv kvalitativ studie. 
Urval: Anhöriga till personer med kognitiv 
sjukdom boende på 24 vård- och 
omsorgsboenden. 
Datainsamling: Mejl skickades ut till 
anhöriga om information om studien. De 
som deltog intervjuades med 
semistrukturerade intervjuer som pågick i 30 
min och spelades in.  
Analys: Analyserades med hjälp av en 
kvalitativ analys som innehöll koder och 
transkriberad text. 
 

20  
(11)  

 

 

Tre teman identifierades utifrån 
resultatet. Första temat var att bry sig om 
en person med kognitiv sjukdom. Tema 
två handlade om att få tillgång till stöd. 
Sista temat handlade om upplevd 
kunskap och förståelse.  
 

K 
I 

 

 

 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 



 
 

V

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod (design, urval, datainsamling och 
analys) 

Deltagare  
(Bortfall 

Resultat Typ av  
kvalitet 

McCreedy 
E.,  Loomer 
L.,  Palmer 
J.,  Mitchell S., 
Volandes A., Mor 
V. 
2018 
USA 
 

 

Representation in the 
Care Planning 
Process for Nursing 
Home Residents With 
Dementia. 
 

Syftet var att beskriva 
förekomsten av anhörigas 
delaktighet i vårdplaneringen 
hos en person med kognitiv 
sjukdom boende på ett vård- 
och omsorgsboende. Syftet 
var också att identifiera 
personer utan kognitiv 
sjukdom boende på vård- och 
omsorgsboenden och deras 
anhörigas delaktighet i 
vårdplaneringen.  
 

Design: Pragmatisk randomiserad studie. 
Urval: Anhöriga till personer boende på vård- 
och omsorgsboenden 
Datainsamling: En andra analys har gjorts på en 
tidigare datainsamling som skedde genom att 
anhöriga till personer boende på vård- och 
omsorgsboenden fick utbildning i “Advance 
care planning video program”. Detta för att 
optimera delaktigheten för anhöriga.  
Analys: Hierarkisk struktur.  
 

18552 
(3180) 

 

 

Resultatet visade att det skiljde sig i 
hur stor sträckning anhöriga deltog i 
vårdplaneringen hos en person med 
kognitiv sjukdom. Ju mer omfattande 
den kognitiva sjukdomen var, desto 
mer delaktiga var anhöriga.  
 

RCT 
II 

 

 

Reid R.C., Chappell 
N.L. 
2015 
Canada 
 

 

Family Involvement 
in Nursing Homes: 
Are Family 
Caregivers Getting 
What They Want? 
 

Studiens syfte var att 
bestämma i vilken 
utsträckning anhöriga 
upplever möjligheten till 
delaktighet på vård- och 
omsorgsboenden och om det 
överensstämmer med deras 
önskemål om delaktighet. 
 

Design: Kvantitativ studie med frågeformulär. 
Urval: Inklusionskriterier var: personen med 
kognitiv sjukdom hade nyligen flyttat till ett 
vård- och omsorgsboende, personen skulle ha 
en kognitiv diagnos fastställd, personen på 
boendet skulle vara i frånvaro av en sjukdom 
som kunde resultera i en plötslig död och 
diagnos som bipolär sjukdom.  
Datainsamling: Deltagarna fick besvara 
frågeformulär och påstående angående olika 
dimensioner av delaktighet. Dessa skattades 
med poängen 1-4 och ja och nej alternativ. 
Analys: Svarsalternativen kalkyleras och 
sammanfattades i tabeller.  
 

135 
(14) 

 

 

Resultatet redovisades i tabeller. 
Majoriteten av anhöriga upplevde 
tillräcklig delaktighet i vården som 
de önskade och som de ansåg vara 
viktig. Resultatet belyser också att 
det är upp till en anhörig hur pass 
omfattande delaktigheten ska vara i 
vårdprocessen och det är detta man 
får utgå ifrån.  
 

K 
I 

 

 

 
 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
 



 
 

VI

 
Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod (design, urval, datainsamling och 
analys) 

Deltagare  
(Bortfall) 

Resultat Typ av  
kvalitet 

Brannelly, T., Gilmour, 
JA., O'Reilly, H., 
Leighton, M., Woodford, 
A. 
2017 
Storbritannien 
 

 

An ordinary life: 
People with 
dementia living in a 
residential setting. 
 

Syftet var att undersöka 
erfarenheter från 
vårdpersonal och 
anhöriga i bytet från en 
klinisk modell till en 
inkluderande modell på 
ett vård- och 
omsorgsboende, med 
fokus på att skapa ett 
vanligt liv för personer 
med kognitiv sjukdom 
och deras anhöriga.  
 

Design: Kvalitativ studie. 
Urval: Anhöriga till personer med kognitiv 
sjukdom boende på vård- och 
omsorgsboenden. Vårdpersonal 
inkluderades också.  
Datainsamling: Gruppintervjuer med 
anhöriga och vårdpersonal separat. 
Respektive varade i lite mer än en timme.  
Analys: Tematisk analys.  
 

11  
(0) 

 

 

Resultatet visade att byta till en mer 
inkluderande arbetsmodell skapade en 
större upplevelse av delaktighet hos 
anhöriga. Den nya modellen skapade en 
mer öppen kommunikation mellan 
anhöriga och vårdpersonal. Vårdpersonal 
uppmanades att diskutera råd gällande 
vården av personer med kognitiv sjukdom, 
eftersom anhöriga också har en erfarenhet.  
 

 

K 
II 

 

 

Bramble, M., Moyle, W., 
Shum, D. 
2011 
Australien 
 

 

A quasi-
experimental design 
trial exploring the 
effect of a 
partnership 
intervention on 
family and staff 
well-being in long-
term dementia care. 
 

Denna studie syftade till 
att implementera och 
utvärdera en 
partnerskapsmodell (FIC, 
family inolvement in 
care) på vård- och 
omsorgsboenden för att 
belysa kopplingen 
mellan anhörigas börda, 
relationer med 
vårdpersonal och 
tillfredsställelse.  
 

Design: Kvasiexperimentell studie. 
Urval: Anhöriga till personer med kognitiv 
sjukdom boende på ett vård- och 
omsorgsboenden. Två boenden 
inkluderades.  Vårdpersonal inkluderades 
också.  
Datainsamling: Vårdpersonal fick vid tre 
tillfällen utbildning om demenssjukdomar 
och copingstrategier med anhöriga. Vid det 
tredje tillfället var det bara en utvald grupp 
av vårdpersonal som fick delta, detta för att 
utvärdera om sista tillfället gav effekt. 
Anhöriga fick hem en manual med 
information om kognitiv sjukdom. De 
tilldelas sedan en vårdpersonal som de ska 
skapa ett partnerskap med.   
Analys: Deskriptiv statistik.  
 

57  
(5) 

 

 

Arbetsmodellen FIC resulterade i en 
förbättrad kunskap hos anhöriga om vad 
kognitiv sjukdom innebär och ett ökat 
välbefinnande. Den belyser också vikten 
av att tidigt få information och utbildning 
som anhörig om vad kognitiv sjukdom 
innebär, detta för att främja delaktighet.  
 

P 
I 

 

 

 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 



 
 

VII

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod (design, urval, datainsamling och 
analys) 

Deltagare  
(Bortfall) 

Resultat Typ av  
kvalitet 

Cronfalk, B., 
Ternestedt B-M., 
Norberg, A.  
2017 
Sverige 
 

 

Being a close family 
member of a person 
with dementia living 
in a nursing home  
 

Syftet var att belysa 
hur anhöriga till 
personer med 
kognitiv sjukdom 
beskrev sina egna 
upplevelser, före 
och efter personen 
flyttade till ett vård- 
och 
omsorgsboende.  
 

Design: Kvalitativ studie med deskriptiv 
design. 
Urval: Anhöriga till personer med kognitiv 
sjukdom boende på ett vård- och 
omsorgsboenden.  
Datainsamling: Narrativa intervjuer där 
deltagarna fick öppna frågor om hur det är att 
leva med en partner med kognitiv sjukdom och 
upplevelsen av vård och omsorgsboendet. 
Intervjuerna varade i 35–90 min och spelades 
in. 
Analys: Kvalitativ innehållsanalys.  
 

10 
(6) 

 

 

Resultaten delades upp i olika kategorier: 
“Flytten av en person med kognitiv sjukdom 
- ett ansvarstagande” 
“Besöka personen med kognitiv sjukdom - 
lindring av en börda” 
“Möta anhörigas behov” 
“Tankar kring framtiden och döden”.  
 

 

K 
I 

 

 

Hemingwat, D., 
MacCourt, P., Pierce, 
J., Strudsholm, T.  
2014 
Canada 
 

 

Together but apart: 
Caring for spouse 
with dementia 
resident in a care 
facility 
 

Denna 
longitudinella, 
undersökande 
studie utformades 
för att bättre förstå 
upplevelsen hos den 
anhöriga som ger 
vård till en partner 
med kognitiv 
sjukdom boende på 
ett vård- och 
omsorgsboende.  
 

Design: Kvalitativ studie. 
Urval: Anhöriga äldre än 60 år till personer 
med kognitiv sjukdom boende på ett vård- och 
omsorgsboende. Vårdpersonal på boendet 
inkluderades också vid ett tillfälle.  
Datainsamling: Anhöriga blev intervjuade i 
deras hem tre gånger under en tvåårsperiod. 
Strukturerade intervjuer användes för att få 
information om deras erfarenheter. Samma 
frågor frågades vid respektive intervju. En 
fokusgrupp med vårdpersonal identifierades på 
boendet för att få information om 
vårdpersonalens perspektiv och observation 
om hur anhöriga mådde och deras behov.  
Analys: Deskriptiv statistik och tematisk 
analys.  
 

28 
(9) 

 

 

Ett centralt huvudbegrepp identifieras 
“tillsammans men isär” som följs under 
resultatdelen. Intervjuerna från anhöriga 
resulterade i följande underrubriker: 
“Äktenskapslöften” 
“Fortsatt omvårdnad” 
“Separata liv” 
“Sjukdomens progression” 
Trots delaktighet i vården upplever anhöriga 
att det lever separata liv. Resultatet belyser 
också partnerskap mellan vårdpersonal och 
anhöriga.  
 

 

K 
II 

 

 

 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 



 
 

VIII

 
Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod (design, urval, datainsamling och analys) Deltagare  
(Bortfall) 

Resultat Typ av  
kvalitet 

Helgesen, A-K., 
Athlin E., 
Larsson, M. 
2015 
Norge 
 

 

Relatives´participation 
in everyday care in 
special care units for 
persons with dementia 
 

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka 
anhörigas 
delaktighet i den 
dagliga vården av 
en person med 
kognitiv sjukdom, 
samt graden av den 
upplevda bördan 
och viktiga 
faktorer för 
delaktighet.  
 

 

Design: Tvärsnittsstudie. 
Urval: Anhöriga till personer med kognitiv sjukdom boende på ett 
vård- och omsorgsboenden. Inklusionskriterier var att anhöriga 
skulle vara närmaste anhörig enligt personer med kognitiva 
sjukdomsjournal, kunna tala norska och kunde signera 
informationsmaterialet.  
Datainsamling: Deltagarna fick svara på ett frågeformulär med 
fokus på deras delaktighet i vården av en person med kognitiv 
sjukdom på ett vård- och omsorgsboende, upplevelsen av börda och 
viktiga faktorer för delaktighet.  
Analys: Deskriptiv statistik.  
 

233 
(115) 

 

 

Studiens resultat kan delas 
upp i följande huvudrubriker: 
“Anhörigas syn på delaktighet 
och upplevd börda” 
“Anhörigas faktiska och 
önskade delaktighet i den 
boendes dagliga vård” 
“Viktiga faktorer för 
delaktighet”.  
 

 

P 
I 

 

 

Cohen, L.W., 
Zimmerman, S., 
Reed, D., 
Sloane, P-D., 
Beeber, A.S., 
Washington, T., 
Cagle, J., 
Gwyther, L.P. 
2014 
USA 
 

Dementia in Relation 
to Family Caregiver 
Involvement and 
Burden in Long-term 
care  
 

Syftet var att få en 
ökad förståelse för 
den process och 
resultat som 
anhörigas 
delaktighet för 
personer med 
kognitiv sjukdom 
boende på vård- 
och 
omsorgsboende. 
 

Design: Kvalitativ studie. 
Urval: Anhöriga till personer med kognitiv sjukdom boende på 24 
vård- och omsorgsboenden. Inklusionskriterier var engelsktalande, 
över 18 år, deltagaren skulle besöka personen minst 1 gång i 
månaden, deltagaren skulle vara närmsta anhörig.  
Vårdpersonal var också inkluderade. Där var inklusionskriterier 
över 18 år och arbetade minst 20 timmar i veckan och hade arbetat 
på vård och omsorgsboendet i minst en månad.   
Datainsamling: Anhöriga blev intervjuade via telefon där de fick 
berätta om sig själva, deras delaktighet och upplevelse av börda.  
Vårdpersonal blev intervjuade personligen där de berättade om sig 
själva, de boendes kognitiva funktionella status och om de 
anhörigas delaktighet.  
Analys: Använde sig av linjära och icke-linjära analysmetoder.  
 

467  
(0) 

 

 

Resultatet visade att en 
anhörig till en person utan 
kognitiv sjukdom var mer 
delaktig jämfört med en 
anhörig till en person med en 
kognitiv sjukdom.   
 

K 
II 

 

 

 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 



 
 

IX

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod (design, urval, datainsamling och 
analys) 

Deltagare  
(Bortfall) 

Resultat Typ av  
kvalitet 

Helgesen, A-K., Larsson, 
M., Athlin, E.  
2012 
Norge 
 

 

How do relatives of 
persons with 
dementia experience 
their role in the 
patient participation 
process in special 
care units? 
 

Syftet var att 
undersöka anhörigas 
delaktighet i en 
person med kognitiv 
sjukdoms 
vårdprocess boende 
på ett vård- och 
omsorgsboende med 
fokus på det 
vardagliga livet.  
 

Design: Grundad teorimetod. 
Urval: Anhöriga till personer med 
kognitiv sjukdom boende på 3 vård- och 
omsorgsboenden. Inklusionskriterier var 
att deltagaren skulle vara närmsta 
anhörig, vara norsktalande och ge ett 
skriftligt samtycke. 
Datainsamling: Intervjuer med anhöriga 
som bestod av öppna frågor med fokus 
på deras upplevelse av delaktighet. Alla 
deltagare blev intervjuade två gånger. 
Intervjuerna varade första gången mellan 
21 till 70 minuter och andra gången 15 
till 60 minuter.  
Analys: Enligt grounded theory-modellen 
identifierades meningsbärande enheter 
och kodord.  
 

12 
(0) 

 

 

I resultatet framgick det att anhöriga 
upplever det som att tillhöra olika roller som 
är följande: 
“Vara en besökare” 
“Vara en talesperson” 
“Vara en beskyddare” 
“Vara en länk till omvärlden” 
Studien påvisar vikten av anhörigas 
delaktighet för att främja en person med 
kognitiv sjukdoms välbefinnande.  
 

 

K 
I 

 

 

 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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BILAGA C 
Tabell 2. Presentation av databassökning i PubMed och CINAHL  

Databas 
Datum 

Sökord Antal 
träffar 

Antal 
lästa 

abstrakt 

Antal 
lästa 

artiklar 

Antal 
inkluderade 

artiklar 

PubMed 
5 februari 

Nursing Home AND 
Family (MeSH-term) OR 
Family caregivers AND 
Dementia (MeSH-term) 
AND Involvement OR 

Participation 

94 58 13 3 

PubMed 
5 februari 

Residential facilities 
(MeSH-term) AND 

Participation OR 
Involvement AND Family 

(MeSH-term) AND 
Dementia 

 
 

28 10 1 1 

PubMed 
6 februari 

Family Participation AND 
Nursing Homes (MeSH-

term) AND Dementia 
(MeSH-term) 

3 1 1 1 

PubMed 
6 februari 

Nursing Home AND 
Relatives AND Dementia 

(MeSH-term) AND 
Participation OR 

Involvement 

21 3 1 1 

CINAHL 
7 februari 

Dementia (Subject 
Headings) AND Family 
(Subject Headings) OR 

Professional-Family 
relations (Subject 

Headings) OR Family 
attitudes (Subject 

Headings) OR Spouses 
(Subject Headings) OR 

Family role (Subject 
Headings) AND 

Residential facilities 
(Subject Headings) 

AND Participate OR 
Participation OR 

Involvement 
 
 

22 16 9 4 



 
 

II

 
 
 

CINAHL 
7 februari 

Dementia (Subject 
Headings) AND Family 
(Subject Headings) OR 

Professional-family 
Relations (Subject 

Headings) OR Family 
Carers (Subject Headings) 

OR Family Relations 
(Subject Headings) AND 

Residential Facilities 
(Subject Headings) AND 
Decision Making, Family 
(Subject Headings) OR 

Participation 

38 30 5 1 

PubMed 
11 februari 

Nursing Homes (MeSH-
term) AND Dementia 

(MeSH-term) AND Family 
(MeSH-term) OR Relatives 

AND Participation OR  
Involvement 

38 3 1 1 

Manuella 
sökningar 

    3 

TOTALT 244 121 31 15 


