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SAMMANFATTNING 
Demenssjukdom är en folksjukdom som är både kronisk och livslång. Årligen insjuknar 20 
0000 - 25 000 personer i demenssjukdom. Nio av tio personer med demenssjukdom drabbas 
någon gång under sjukdomsförloppet av beteende och psykiska symtom vid demenssjukdom, 
BPSD. Vård till personer med demenssjukdom som bor hemma ombesörjs i många fall av 
anhöriga och den vården ses öka allt mer. Det ställer krav på samhället att ge dessa 
anhörigvårdare det stöd de behöver. Majoriteten av anhörigvårdare är kvinnor. Syftet med 
denna studie var att beskriva anhörigas upplevelse av att vårda en närstående med 
demenssjukdom i hemmet. Litteraturöversikt valdes som metod för att besvara syftet. Artiklar 
söktes via tre databaser. Sexton artiklar valdes ut. En integrerad analys utfördes för att få en 
sammanställning över artiklarnas resultat. Ur analysen framkom tre huvudkategorier vilka var 
“Positiva upplevelser i vårdandet av en närstående med demenssjukdom”, “Förväntningar och 
tillit till den formella vården” samt “Negativa upplevelser i vårdandet av en närstående med 
demenssjukdom”. Resultatet diskuterades med Joyce Travelbees omvårdnadsteori som 
teoretisk anknytning. Anhörigvårdare upplevde sin roll med blandade känslor, självbelönande, 
en känsla av att prestera något, pliktkänslor, kärlek och ansvar. Stöd och handledning stärkte 
anhöriga i deras vårdande roll. Anhörigvårdare kunde ha känslor som misslyckande och oro. 
De kände oro för en senare separation från sin närstående och det ledde till att många väntade 
för länge med att be om hjälp. Anhörigvårdare hade olika strategier för att hantera sin stress 
och dessa var en förutsättning för att deras närstående skulle kunna fortsätta bo hemma. Det 
var viktigt för anhörigvårdare att de kunde förstå sin närståendes beteende och hantera dem. 
Det efterfrågades stöd, information och utbildning och en kontaktperson ansågs viktigt. 
Författarna till denna litteraturstudie ser behovet av stöd som en röd tråd genom hela resultatet 
utifrån anhörigvårdares beskrivning av sina upplevelser och erfarenheter och vart de befinner 
sig. Här ser författarna att specialistsjuksköterskor har en större funktion att fylla än vad som 
görs idag. 
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ABSTRACT 
Dementia is a national disease, it is both chronic and lifelong. There is 20 000 - 25 000 new 
incidences of dementia every year. Nine out of ten persons with dementia will have 
behavioral och psychological symptoms sometimes during the trajectory of the disease. In 
many cases, care for people with dementia living at home is provided by relatives and that 
care is seen to increase. It requires society to give these informal caregivers the support they 
need. The majority of informal caregivers are women. The purpose of this study was to 
describe the relatives´experience of caring for a relative with dementia at home. Literature 
review was chosen as a method to answer the purpose. Articles were searched through various 
databases. Sixteen articles were selected. An integrated analysis was performed to get an 
overview of the articles´results. Three main categories were identified from the analysis, they 
were “Positive experiences in caring for an relative with dementia”, “Expectations and trust 
towards formal care” and “Negative experiences in caring for an relative with dementia”. The 
result was discussed with Joyce Travelbee's nursing theory as a theoretical link. Caregivers 
experienced their role with mixed emotions such as self-rewarding, a sense of accomplishing 
something, feelings of duty, love and responsibility. Support and guidance strengthened 
family members in their caring role. Caregivers could have feelings of failure and worry. 
They were worried about a later separation from their relative and that led to many waiting to 
long to ask for help. Caregivers had different strategies for coping with their stress and these 
were a prerequisite for their relatives to continue living at home. It was important for the 
caregivers that they could understand their relatives´behavior and deal with them. Support, 
information and education were requested and a contact person was considered important. 
The authors of this literature review has identified the need of support as the golden thread 
through the caregivers experiences described by them and from were they are at the point. 
The advanced nurse should have a major role than they have today as the authors see it.  
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INLEDNING 
Många personer med demenssjukdom vårdas idag i det egna hemmet av en anhörig.  En stor 
del av dessa har inga insatser från vare sig hemtjänst eller sjukvård. Stödet för anhörigvårdare 
är viktigt och ställer krav på samhället. Det är komplext att stötta en person med 
demenssjukdom och att samtidigt vara anhörig. Författarna till denna litteraturöversikt arbetar 
som Silviasjuksköterskor i en liten kommun och kommer ofta i kontakt med anhöriga som 
kämpat så länge med sina närstående med demenssjukdom att deras egen hälsa blir hotad men 
även deras närstående riskerar en sämre hälsa och livskvalitet. Frågor har väckts hos oss kring 
hur anhöriga verkligen upplever det att vårda sin närstående med demenssjukdom i hemmet. 
Det finns en strävan hos författarna men även bland andra kollegor i kommunens 
hemsjukvård att hjälpa och stötta anhöriga så att de får så bra förutsättningar som möjligt att 
fortsätta vårda så länge de vill och orkar hemma med bibehållen god hälsa. Behovet är 
troligen högst individuellt och behöver anpassas utifrån de inblandade då vi ser skillnader 
utifrån kön, ålder, utbildningsnivå och sociala faktorer i hur de agerar och reagerar i mötet 
med oss som representanter för den formella vården. 
 
 
BAKGRUND 
 
Demenssjukdom och samhället 
Det beräknas idag finnas omkring 150 000 personer med demenssjukdom i Sverige och varje 
år beräknas mellan 20 000 - 25 000 nya insjukna i en demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2017). 
Av 17 405 personer med demenssjukdom i tre län i Sverige så bodde 72 procent av personer 
med demenssjukdom i det egna hemmet medan 28 procent bodde i särskilt boende. Av dessa 
personer med demenssjukdom som bodde kvar hemma hade hälften någon form av hemtjänst 
medan resterande hälften inte hade någon hemtjänst alls (Odzakovic, Hydén, Festin & 
Kullberg, 2019).  
 
Demenssjukdom är en folksjukdom som är både kronisk och livslång. Den påverkar 
livssituationen svårt inte bara för den drabbade själv utan även för deras anhöriga. Idag vårdar 
allt fler anhöriga sina närstående med demenssjukdom i hemmet delvis med anledning av att 
många personer med demenssjukdom vill bo kvar hemma så länge det går. Det kan leda till 
att anhöriga kan hamna i situationer som blir mycket påfrestande. Framför allt om den 
närstående med demenssjukdom visar beteende och psykiska symtom vid demenssjukdom 
(BPSD). Kraven blir då högre på stöd och hjälp från samhället (Socialstyrelsen, 2012). En 
annan anledning till att fler anhöriga vårdar sina närstående med demenssjukdom i det egna 
hemmet enligt Socialstyrelsen (2012) är att boendeplatser för personer över 65 år inom 
särskilt boende i Sverige har minskat. Den minskningen är något som fortsätter även om den 
planat ut något sedan mätningen år 2000. Totalt sedan år 2000 till den 31 Oktober år 2015 har 
platserna inom särskilt boende minskat från åtta procent till fyra procent för personer över 65 
år och från 20 procent till 13 procent för personer över 80 år. I början av år 2016 fanns 29 600 
bostäder anpassade för personer med demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2016a). 
 
Demens 
Demens är inget naturligt åldrande och drabbar flest personer i hög ålder. Hjärnskador som 
orsakar demens kan bero på närmare 100 olika sjukdomar och sjukdomstillstånd (Alzheimer´s 
Disease International, 2020). Dessa tillstånd har gemensamma symtom som påtagligt 
försämrat minne och nedsatt tankeförmåga. Begreppet demens innebär en störning av flera 
funktioner som förmågan att tänka, minne, språk, omdöme, orientering, förståelse, 
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inlärningskapacitet och räkneförmåga. Försämringen av dessa funktioner följs också av andra 
funktionsnedsättningar som känslomässig kontroll, motivation eller socialt beteende. Den 
intellektuella försämringen gör det dagliga livet svårare. Vilka symtomen blir beror på vart i 
hjärnan skadorna finns (Skog, 2019).  
 
Alzheimer demens, Vaskulär demens, Lewykroppsdemens, Frontotemporal demens och 
Blanddemens är några av de vanligaste demenssjukdomarna. För att kunna utföra en god vård 
och omsorg är en utredning viktig. Alzheimers demens har oftast ett smygande förlopp vilket 
ökar allt efter tiden går (Socialstyrelsen, 2017). Alzheimer demens börjar vanligen med 
symtom på nedsatt närminne. Även det episodiska och semantiska minnet kan påverkas. Det 
kan finnas svårigheter med språkfomuleringen och orienteringsförmågan (Jahn, 2013; 
Socialstyrelsen, 2017). Efter hand ökar symtomen och i senare stadier av sjukdomen blir det 
vanligt med kommunikationssvårigheter. När det gäller Vaskulär demens så orsakas den av 
celldöd i hjärnan som beror på en propp eller blödning. Vaskulär demens har en snabbare start 
och har ett mer trappstegsliknande förlopp. Beroende på vart i hjärnan skadorna finns 
utmärker sig symtomen, det är inte ovanligt med depression. Lewykroppsdemens liknar både 
Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Symtom som stelhet, begränsad mimik och 
ökad salivavsöndring tillhör sjukdomen och trötthet, nedsatt uppmärksamhet och 
rumsorientering utgör tidiga tecken. Även ökad fallrisk och synhallucinationer är vanliga. I ett 
senare skede kommer minnesstörningar (Socialstyrelsen, 2017). Personer med 
Lewykroppsdemens jämfördes med personer med Alzheimers demens, där alla hade liknande 
kognitiv status. Somnolens dagtid, sömnstörningar och humörsvängningar var vanliga hos 
personer med Lewykroppsdemens. Psykiatriska symtom var ett tidigt tecken hos dessa 
personer jämfört med personer med Alzheimers demens. Hos personer med 
Lewykroppsdemens var det vanligare med delirium innan diagnos ställts och de hade senare 
återkommande episoder av delirium. Den här diagnosen är ofta feldiagnostiserad eller 
underdiagnostiserad (Zweig & Galwin, 2014). Vid Frontotemporal demens eller även kallad 
Frontallobsdemens och Pannlobsdemens är skadorna oftast belägna i de främre delarna av 
hjärnan. Den drabbar yngre personer i 50 - 60 års ålder men kan starta även tidigare 
(Socialstyrelsen, 2017). Den kan vara svår att skilja från många andra psykiatriska diagnoser 
(Bang, Spina & Miller, 2015). Sjukdomsförloppet är här smygande med 
personlighetsförändringar, bristande omdöme men även nedsatt språklig förmåga är tidiga 
tecken. Minnesstörningar uppträder oftast senare i sjukdomsförloppet och det gäller även 
problemlösningsförmågan samt det abstrakta tänkandet (Socialstyrelsen, 2017). 
Frontotemporal demens kan delas upp i tre olika klassificeringar. De går dock slutligen i 
varandra vad gäller symtomen allt eftersom sjukdomen progredierar och är då svåra att skilja 
från varandra. I senare skede påverkas de kognitiva funktionerna allt mer och nedsatt motorik 
med parkinsonism kan tillkomma (Bang et al., 2015). Blanddemens är en blandning av 
Alzheimers demens och Vaskulär demens. (Socialstyrelsen, 2017). 
 
Demenssjukdomen brukar delas in i tre olika grader där symtomen blir allt fler och märkbara 
under sjukdomsförloppet. Det är mild demens, medelsvår demens respektive svår demens. 
Det brukar kunna innebära att i den milda fasen kan man fortfarande klara sin vardag med lite 
stöd från omgivningen. I den medelsvåra fasen har de börjat få så pass svåra symtom att de 
har behov av hjälp för att klara sitt dagliga liv, ofta med stöd från den formella vård och 
omsorgen. Slutligen i den svåra fasen är personen med demenssjukdom i regel beroende av 
sin omgivning då behoven är så pass uttalade (World Health Organization [WHO], 2019). 
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Beteende och psykiska symtom vid demens 
Enligt Socialstyrelsen drabbas nio av tio personer med demenssjukdom någon gång under 
sjukdomsförloppet av beteendemässiga eller psykiska symtom som närmare bestämt brukar 
benämnas beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD). De här 
symtomen kan uppkomma under hela sjukdomsförloppet och kan vara övergående 
(Socialstyrelsen, 2017). Depression, agitation och apati är några av de vanligaste symtomen 
hos personen med demenssjukdom (Fauth & Gibbons, 2017; Socialstyrelsen, 2017). BPSD 
kan ses som en kombination av kliniska och demografiska riskfaktorer men även av 
individuella förändringar som i sinnestillstånd, apati, irritation och känsla av att vara förföljd. 
Detta kan även ses hos de som inte har en demenssjukdom. Därför bör dessa symtom inte 
endast ses som en konsekvens av demenssjukdom. Dock är andra symtom som psykos, 
vandrande och inadekvata svar på frågor avsevärt mer vanligt hos personer med 
demenssjukdom och dessa sågs öka ju mer de försämrades i sin demenssjukdom (Savva, 
Zaccai, Matthews, Davidson, McKeith & Brayne, 2009). 
 
Även om symtom ses universellt vid demens är vissa typer av demens associerade med vissa 
beteenden. Depression är vanligt vid vaskulär demens. Hallucinationer ses ofta vid 
Lewykroppsdemens. Personer med frontallobsdemens uppvisar ofta beteenden som 
omdömeslöshet, koncentrationssvårigheter, impulsiva, vandring och apati. De har svårt att 
komma igång och svårigheter med sociala relationer. Ångest och depression är vanligare vid 
Alzheimers demens i ett tidigt stadium och kan förvärras med progressionen. Agitation är 
vanligt och psykomotorisk aktivitet som till exempel rastlöshet, av och påklädning finns ofta 
med i bilden. Apati ses vid alla demenssjukdomar och tenderar att förvärras med tiden medan 
hallucinationer, illusioner och aggression är mer episodiska och vanligare vid måttlig till 
svåra stadier av demenssjukdom (Kales, Gitlin & Lyketsos, 2015). I en studie jämfördes 
personer med Lewykroppsdemens med personer med Alzheimers demens där personer med 
Lewykroppsdemens oftare hade beteendemässiga symtom med en högre frekvens av 
hallucinationer, apati och aptitförändringar (Zweig & Galwin 2014). 
 
Anhörigvårdare 
Enligt Socialstyrelsens termbank förklaras begreppet, anhörigvårdare, som den “person som 
vårdar närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har funktionsnedsättning” 
(Socialstyrelsen, 2020a). Cirka 70 % av den vård som ges idag till demenssjuka utförs av 
anhöriga (Skog, 2019). Kvinnor är den största gruppen av anhörigvårdare till äldre i hemmen 
idag. De utgör cirka två tredjedelar, varav döttrar och partner är de dominerande grupperna 
(Odzakovic et al., 2019; Skog, 2019). Anhörigvårdare ägnar 82 miljarder timmar årligen åt att 
vårda en närstående med demenssjukdom och 71 % av dessa timmar utförs av kvinnor globalt 
sett (Alzheimer´s Disease International, 2018). Socialstyrelsen har fått ett uppdrag av 
regeringen att ta fram en nationell strategi för anhöriga. Även där lyfts det fram att den största 
andelen anhörigvårdare är kvinnor. Den gruppen behöver synliggöras och samspelet med 
anhöriga, äldreomsorgen och hälso och sjukvården förbättras. Vidare poängteras att just 
kvinnor påverkas i högre grad negativt av att vårda en anhörig med demenssjukdom då de 
oftare gör omvårdnadsinsatser till skillnad från männen som ger mer praktiskt stöd 
Regeringskansliet (2019). 
 
Att se den man är nära drabbas av en demenssjukdom och bli allt sämre är tungt att bära. Den 
vänder upp och ner på tillvaron både för den som drabbas av sjukdomen och de närmast 
anhöriga och familjens roller och rutiner förändras (Meyer, Mc Cullough & Berggren, 2016). 
Sjukdomssymtomen, som varierar, blir med tiden fler och starkare. Utöver praktisk hjälp som 
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behövs kan det förekomma personlighetsförändringar, hallucinationer och aggressivitet i 
sjukdomsbilden (Socialstyrelsen, 2017). Även våld kan förekomma, speciellt hos personer 
med Frontotemporal demens och i ett senare stadie hos personer med Alzheimers demens 
(Liljegren, Landqvist Waldö & Englund, 2017). Beteende och psykiska symtom påverkar 
personen med demenssjukdom och dennes anhörig. I USA utfördes en studie för att belysa de 
beteende och psykiska symtom som var mest problematiska för anhörigvårdaren. Det belystes 
utifrån prevalens, intensitet och vilka problem det medförde i omvårdnaden. Det vanligaste 
symtomet som var minst besvärande för anhörigvårdaren var minnesproblem. Det som var 
mer besvärande för anhörigvårdaren men minst frekvent var oro. Vidare var apati, motoriskt 
avvikande beteende och nedsatt aptit betungande (Fauth & Gibbons, 2017). 
 
Den som drabbas av en demenssjukdom mår oftast bäst av att få bo kvar hemma där miljön 
och personerna närmast är känd för personen. Det ställer krav på den anhöriga att ta sig an 
och vårda sin närstående med demenssjukdom (Meyer, Mc Cullough & Berggren, 2016). 
Under den “milda fasen” av demenssjukdomen är påfrestningarna som störst på grund av att 
anhöriga inte vet hur symtom och beteendeförändringar som dyker upp ska bemötas och 
hanteras (Skog, 2019). Situationen kan bli övermäktigt för familjer och deras anhörigvårdare 
när en närstående har en demenssjukdom. Anhörigvårdaren kan bli fysiskt, emotionellt och 
finansiellt pressad av situationen. Vilket kan leda till stor stress. Det är viktigt att de får stöd 
från kommun och landsting (World Health Organization [WHO], 2019). Det är viktigt att 
anhöriga får uttrycka sina behov men också att de blir bekräftade i det de gör för sin 
närstående, att de blir lyssnade på och att de blir medvetna den hjälp och det stöd som finns 
att få (Skog, 2019). 
 
Anhörigstöd 
Ett av de viktigaste målen för demensomsorg är att ge information och ett långsiktigt stöd till 
anhörigvårdare (World Health Organization [WHO], 2020). Då en demenssjukdom ser olika 
ut från person till person underlättar det för anhörigvårdaren att ha kunskap och förståelse för 
beteendemässiga och psykiska symtom och personlighetsförändringar som sjukdomen ofta 
medför. Både för att lättare acceptera sjukdomen och för att kunna bemöta dessa symtom 
(Cross, Garip & Sheffield, 2018). Enligt Socialstyrelsens rekommendationer ska anhöriga 
erbjudas stöd. Syftet med anhörigstöd är att minska den psykiska och fysiska belastningen för 
de anhöriga och att personen med demenssjukdom ska kunna leva ett bra liv och bo kvar 
hemma. Stöd till anhöriga kan ges i form av dagverksamhet, handledning, information och 
utbildning om demenssjukdom och dess symtom, orsaker och förväntad utveckling av 
sjukdomen och tips om hur anhöriga kan bemöta olika symtom samt information om och 
vilket stöd som finns att få från samhället (Socialstyrelsen, 2017). Som anhörigvårdare krävs 
samarbete med den formella vården för att få ett anpassat stöd utifrån stadiet i sin närståendes 
demenssjukdom. Tre stadier när behovet av stöd även för anhörigvårdaren var större var när 
dennes närstående fick demensdiagnosen, när den närstående med demenssjukdom blev 
sämre och behövde mer stöd för att kunna fortsätta vårdas hemma och när den närstående med 
demenssjukdom behövde så mycket stöd att det var dags att flytta in på ett särskilt 
boende.  Den formella vården måste arbeta förebyggande med start tidigt i demenssjukdomen 
(Lethin, Rahm Hallberg, Karlsson & Janlöv, 2016a). Nationellt kompetenscentrum 
sammanställde studier där författare från Forskning och Utveckling (FoU), kommuner och 
region i samverkan i fem olika kommuner i Sverige undersökte anhörigstöd, däribland 
anhörigstöd för anhörigvårdare till personer med demenssjukdom. Kvaliteten på anhörigstödet 
ska vara hög och anhöriga bör vara delaktiga i och ha inflytande över utformandet av stödet. 
Anhörigas engagemang är frivilligt. Kommunerna ville nå ut till en bredare allmänhet och nå 
anhöriga i ett tidigt skede. Det framkom att samtalsstöd utgjorde ett stort behov. Det fanns 
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olika stöd för anhöriga och deras närstående som anhörigcafé, uppsökande verksamhet, 
hemsidor, information hemtjänst, dagverksamhet och avlösning i hemmet. Information om 
vilket stöd som finns att få måste tydliggöras och uppsökande verksamhet måste utvecklas. 
Anhöriga efterfrågade en större förståelse för innebörden av att ha en demensdiagnos hos 
myndigheter och en ökad kunskap och förståelse för anhörigvårdare och personer med 
vårdbehov. Anhöriga önskade ett bättre och ökat samarbete mellan de olika professionerna. 
Det kunde handla om att det inte var tydligt vart de skulle vända sig i olika situationer 
(Winqvist, Magnusson, Beijer, Göransson, Takter, Tomazic & Hanson, 2016). 
 
Dagverksamhet används i relativt liten utsträckning i Sverige (Odzakovic et al., 2019). I 
Lethin et al. (2016b) framgår även där att dagverksamhet för personer med demenssjukdom 
används av få i Sverige i samtliga stadier av demenssjukdomen och i slutstadiet av sjukdomen 
är det ingen som använder sig av dagverksamhet. Stöd i form av avlastning utnyttjas av fåtal 
anhörigvårdare i Sverige från diagnos till slutstadiet av demenssjukdomen. Medan i Frankrike 
och Holland används avlastning av anhörigvårdare i de flesta stadier av demenssjukdomen 
från diagnos till sent stadium. Stödinsatser i form av rådgivning, anhörigstöd och utbildning 
till anhörigvårdare är något som erbjuds i stor utsträckning från diagnos till det medelsvåra 
stadiet av demenssjukdomen men avtar i det sena stadiet och slutstadiet men som utnyttjas av 
få genom hela sjukdomstiden (Lethin et al. (2016b). 
 
Specialistsjuksköterskans roll och ansvar  
Enligt Edberg, Ehrenberg, Friberg, Wallin, Wijk och Öhlén (2013) kräver en god, kunskaps- 
och evidensbaserad omvårdnad en högre akademisk nivå. Speciellt när det gäller förmåga att 
värdera och ifrågasätta den faktiska omvårdnaden som bedrivs. Men även när det gäller att 
förhålla sig kritisk till institutionella och organisatoriska ramar, hierarkier och makt samt att 
bedriva utvecklingsarbete. Specialistsjuksköterskans kärnkompetens bygger på sex 
kompetenser; kärnkompetenser. De sex kärnkompetenserna är personcentrerad vård, 
teamarbete i vården, evidensbaserad vård, kvalitetsutveckling, säker vård, informatik- och 
kommunikationsteknik. Vid personcentrerad vård ska specialistsjuksköterskan utgå från 
patientens resurser, förutsättningar och hinder. Fokus i personcentrerad omvårdnad är 
patienten och dennes berättelse i partnerskap med anhöriga, anhörigvårdare och de olika 
professionerna som finns runt patienten. Teamarbete lyfter fram och tar till vara 
specialistkompetensen. Teamarbete är viktig för patientens hälsa och känsla av delaktighet 
och för de professionellas utveckling. Då kraven på kvalitet ökar i samhället ökar också behov 
av kompetens och kunskap och ett bra teamarbete. Patienten ska erbjudas evidensbaserad 
omvårdnad. Implementering av forskningsresultat förväntas leda till förbättrade 
patientresultat och en kostnadseffektiv vård. Kvalitetsutveckling och förbättringsarbete är 
viktiga delar i specialistsjuksköterskans arbete och ansvarsområde. Patienten ska här ges en 
möjlighet att vara delaktig för en bättre och säkrare vård. Att evidensbaserad kunskap används 
och vårdprogram, rutiner och föreskrifter finns och följs, samt att rätt kompetens finns bidrar 
till en säker vård. Specialistsjuksköterskan har en roll i att identifiera riskområden och leda 
patientsäkerhetsarbete. Informations- och kommunikationsteknik utvecklas och används inom 
alla specialistområden och är ett viktigt verktyg för att utveckla vårdkvalitet, patientsäkerhet 
och tillgänglighet i hälso- och sjukvården (Edberg et al., 2013). 
 
Teoretisk anknytning 
Joyce Travelbees omvårdnadsteori har fokus på den mellanmänskliga relationen. 
Sjuksköterskor behärskar och står för specialistkunskaper och har förmågan att använda dessa 
i syfte att hjälpa andra människor att förebygga sjukdom, återfå hälsa, finna mening i sjukdom 
eller att upprätthålla en hög grad av hälsa. Med andra människor menar hon individen, hos 
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familjen eller i ett samhälle (Travelbee, 1971). Den mellanmänskliga teorin kan användas 
inom omvårdnad då vi alla är människor, vi upplever alla bekymmer och vi alla lider. För att 
en relation ska kunna utvecklas så måste individen, familjen eller samhället dock se att de 
behöver hjälp i sin sjukdom eller lidande (Shelton, 2016). En professionell sjuksköterska kan 
använda sig själv terapeutiskt. Det innebär att sjuksköterskan använder sig medvetet av sin 
egen personlighet och kunskap för att få till en förändring hos patienten. Förändringen blir 
terapeutisk om den bidrar till att minska patientens lidande. Viktiga begrepp i Travelbees 
omvårdnadsteori består bland annat av människan som individ, lidande, mening, hopp, 
mänskliga relationer och kommunikation (Travelbee, 1971). 
 
Individen beskrivs som alldeles unik och oersättlig. Alla människor får någon gång i livet ta 
del av allmänmänskliga erfarenheter som till exempel sjukdom, lidande och förluster men 
varje individ har sin egen upplevelse av sina erfarenheter. Olika faktorer påverkar individens 
uppfattning om ohälsa och hur de reagerar på en diagnos eller ohälsa. Det kan till exempel 
vara kulturella faktorer, individens förutfattade syn och kunskap om en diagnos eller sjukdom. 
Det kan vidare vara faktorer som till vilken omfattning symtom påverkar eller hindrar 
individen att leva sitt liv som de är vana vid, att uppleva symtomkontroll, individens egen 
förmåga att hantera stress och till vilken grad “jaget” hotas, individens uppfattning om hälso 
och sjukvårdspersonal och vad de tror att de kan få för hjälp och stöd, hur de får information 
om diagnosen och vad det kan innebära men även hur familj, vänner och andra personer 
reagerar på individen med ohälsa och hur hälso och sjukvårdspersonal bemöter individen 
(Travelbee, 1971). 
 
Enligt Travelbee (1971) ses lidandet som något ofrånkomligt, som en del av att vara 
människa. Det är en fundamental allmänmänsklig erfarenhet och ett totalt personligt fenomen. 
Vidare kan lidande vara framkallad av förluster, nedsatt tro på sig själv eller separation från 
en närstående. Det är inte allt för sällan kopplat till sjukdom, förlust av kroppslig, andlig och 
emotionell integritet. Lidandet är förbundet med faktorer som den enskilda individen upplever 
betydelsefullt i sitt liv. Det kan vara att oroa sig för sin maka eller make eller närståendes 
hälsa och sjukdomsförlopp och vad som kommer att hända när den närstående blir sämre och 
till slut dör. För att uppleva lidande behöver individen bry sig om det personen riskerar att 
förlora. För sjuksköterskan är det viktigare att ta reda på hur individen upplever sin sjukdom 
och lidande än att fokusera på diagnos och sin objektiva bedömning (Travelbee, 1971). 
 
Travelbee (1971) beskriver begreppet hopp som något som tillåter människor att klara av till 
exempel olika svårigheter, stress, misslyckande, ensamhet och lidande. Hopp är bland annat 
det som gör att individen kan ta sig förbi hinder, det är en strävan efter en förändring till något 
bättre, mer meningsfullt och behagligt. Hon kopplar ihop hopp med beroende, hopp väcks när 
den beroende personen ber om hjälp av någon annan. Hopp handlar om framtiden, en önskan 
om att något ska ändras utifrån den rådande situationen. Det handlar om valmöjligheter, att ha 
möjlighet att välja utifrån sin situation, att ha kvar sin känsla av autonomi och frihetskänsla. 
Sjuksköterskan hjälper individen att upprätthålla hopp och undvika hopplöshet genom att vara 
tillgänglig och redo att hjälpa. 
 
Att finna mening i livets varierande upplevelser är även det av fundamental betydelse. 
Mening gör det möjligt för en individ att finna sig tillrätta med sin sjukdom men även att 
använda den som en stärkande livserfarenhet. Den erfarenheten kan göra att individen klarar 
att gå utanför sig själv och sina begränsningar. Mening måste upptäckas av den enskilda 
individen och mening är nära sammankopplat med att bry sig om någon eller något utom sig 
själv. Att känna att man har ett värde och betyder något för någon annan är förknippat med 
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upplevelse av mening. Att få hjälp och stöd av sina närmaste men även av professionella 
hjälpare behövs för att utveckla och upprätthålla en upplevelse av mening. Att få hjälp att 
finna mening i sina olika livserfarenheter är det viktigaste syftet med omvårdnad (Travelbee, 
1971). 
 
Att uppnå omvårdnadens syfte och mål kan bara göras genom att etablera en mellanmänsklig 
relation enligt Travelbee. Hon poängterar att det endast kan göras mellan personer, individer 
och inte genom roller som “patient” och “sjuksköterska” och därför är det av vikt att patienten 
och sjuksköterskan tar sig förbi det stadiet där de ser varandras roller och går in i ett nytt där 
de ser varandra som unika individer. Det är dock sjuksköterskan som tar ansvar för att 
relationen etableras och upprätthålls men förutsätter en ömsesidig relation då sjuksköterskan 
inte kan skapa detta utan den andra individen. Den mellanmänskliga relationen upprättas och 
är ett mål som kan uppnås genom flera interaktionsfaser (Travelbee, 1971). 
 
Kommunikation är ett av sjuksköterskans viktigaste redskap för att etablera en 
mellanmänsklig relation. Det är en ömsesidig process. Den kan vara både verbal och icke 
verbal. Den sker i varje möte mellan individen med ohälsa eller lidande och sjuksköterskan 
och kan vara ett ansiktsuttryck, ett beteende eller en gest. Kommunikation är en förutsättning 
för att uppnå målet med omvårdnad som är att hjälpa patienten att klara av sin sjukdom, 
lidande och att finna en mening i sin upplevelse. Det handlar om att lära känna patienten, 
individen för att kunna utforska och tillgodose individens behov.  Det finns även faktorer som 
kan orsaka störningar i kommunikationen. De kan vara bristande förmåga att se patienten som 
en individ (Travelbee, 1971). 
 
Författarna till litteraturöversikten har valt att använda Joyce Travelbees omvårdnadsteori i 
resultatdiskussionen då den beskriver de mellanmänskliga relationerna och fokuserar på det 
unika hos varje individ oavsett vilken roll du har som människa och den tar upp begrepp som 
är användbara i vårt syfte att ta undersöka anhörigas upplevelser av ett fenomen. 
 
Begreppsformulering 
I denna litteraturöversikt menas anhörig vara den som vårdar men i litteraturen beskrivs ofta 
anhörigvårdaren som den informella vårdaren. I detta arbete används främst anhörigvårdaren 
och menas vara en make/maka, annan närstående eller vän som tar hand om och vårdar en 
person med demenssjukdom i hemmet. Med närstående menas i denna studie den person med 
demenssjukdom som vårdas av en anhörig. Enligt Socialstyrelsen (2016b) är närstående den 
person som tar emot vård, omsorg och stöd medan anhörig är den som ger detsamma. 
Formella vårdgivare menas här offentliga vårdgivare som till exempel sjukhus, vårdcentral, 
hemsjukvård, hemtjänst och inom särskilt boende. Socialstyrelsen (2020b) förklarar 
vårdgivare som “statlig myndighet, landsting, kommun, annan juridisk person eller enskild 
näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet”. Särskilt boende är ett 
gemensamt namn för olika boendeformer som anpassats för äldre över 65 år och det är ett 
biståndsbedömt boende med vård och omsorgsinsatser för äldre, till exempel ett boende 
anpassat för personer med demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2016a). I det här arbetet menas 
särskilt boende den typ av bostad personen med demenssjukdom flyttar till när vård och 
omsorg är nödvändigt dygnet runt och anhörigvården upphör i det egna hemmet. 
 
Problemformulering 
Antalet anhörigvårdare idag ökar och utgör en majoritet av de som vårdar personer med 
demenssjukdom i hemmet. Omkring hälften av personer med demenssjukdom som bor 
hemma har inga insatser från sjukvård eller äldreomsorg. Det framkommer att anhörigvårdare 
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sällan är förberedda för den roll de får ta på sig vilket kan leda till ohälsa hos dem. Det är 
framför allt kvinnor som vårdar närstående i hemmet. Sjuksköterskor och sjuksköterskor med 
specialistkompetens kommer i kontakt inte bara med personen med demenssjukdom utan 
även deras anhöriga. Med specialistsjuksköterskans kärnkompetenser som grund kan 
evidensbaserad omvårdnad ges till både personer med demenssjukdom och deras anhöriga. 
Det kan leda till en ökad medverkan, kunskap och stöd till anhöriga samt en ökad kunskap om 
bland annat anhörigas upplevelser för specialistsjuksköterskor. Anhöriga och deras 
upplevelser kan ses utifrån begreppen lidande, hopp och mening som beskrivits av 
omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee (1971) där hon lyfter människan som en alldeles unik 
individ. Målet med denna studie var att beskriva anhörigas upplevelser i deras vårdande av en 
närstående med demenssjukdom. Resultatet är tänkt att öka sjuksköterskors kunskap om hur 
det kan vara att vårda en närstående med demenssjukdom i hemmet för att kunna utveckla och 
utforma ett mer individuellt anhörigstöd samt kunna använda resultatet i den kliniska 
verksamheten. 
 
 
SYFTE 
Syftet med studien var att beskriva anhörigas upplevelse av att vårda en närstående med 
demenssjukdom i hemmet. 
 
 
METOD 
 
Ansats och Design 
För att besvara syftet utfördes en litteraturöversikt. Enligt Polit och Beck (2017) är syftet med 
en litteraturöversikt att identifiera, analysera och kritiskt granska evidensbaserad forskning 
och därigenom, utifrån olika perspektiv, få en sammanfattad bild av valt kunskapsområde. Ett 
strukturerat arbete med tydliga avgränsningar till det fenomen som studerades genomfördes 
(Forsberg & Wengström, 2016). Det bearbetade materialet kan tydliggöra kunskap men även 
påvisa brister i kunskap och behov av utveckling inom valt område (Polit & Beck, 2017). 
Författarna till denna studie utgick från ett induktivt förhållningssätt då syftet med studien var 
att beskriva anhörigas upplevelser av ett fenomen. Resultatet var tänkt att kunna ge ett svar 
eller en teori kring det som studerades för att förhoppningsvis kunna användas i den kliniska 
verksamheten (Henricson, 2017). 
 
Urval 
Inklusions- samt exklusionskriterier i sökningarna har använts för att rama in sökresultaten 
och hitta relevanta artiklar som svarar mot studiens syfte enligt Polit och Beck (2017). 
Inklusionskriterier för de vetenskapliga artiklarna var att de fanns att finna på engelska, att det 
fanns ett abstrakt, att artiklarna gick att få fram i fulltext, att de var peer-reviewed och att de 
höll medel till hög kvalitet enligt Sophiahemmets Högskolas bedömningsunderlag för 
vetenskaplig klassificering som nämns närmare längre ner i nästa stycke och återfinns som 
Bilaga A. Vidare inklusionskriterier var att studierna innefattade anhörigvårdare över 18 år. 
De vetenskapliga artiklarna söktes med tidsintervall 2014 - 2019. Vidare söktes både 
kvalitativa som kvantitativa studier. Exklusionskriterier var de artiklar som inte svarade på 
syftet, det vill säga den närstående med demenssjukdom men även hälso- och 
sjukvårdspersonal uteslöts i resultatet samt studier utförda i icke västländer.  
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Datainsamling 
Denna litteraturstudie har utförts av två författare och därför valdes i ett första steg att söka 
artiklar på varsitt håll med de tänkta sökord samt begränsningar. Samtliga sökord 
kontrollerades mot Svensk MeSH (https://mesh.kib.ki.se) där aktuella termer kan identifieras 
både på svenska och engelska (Polit & Beck, 2017). Dock kunde endast sökordet “dementia” 
återfinnas som MeSH term. De övriga tre orden “informal caregivers”, “support” och 
“experiences” gick ej att få översatta och därför beslutades att använda samtliga fyra sökord 
fritt i de planerade sökdatabaserna i olika sökkombinationer och med den booleska operatoren 
AND i samtliga sökkombinationer, var god se Tabell 1 utformad av Sophiahemmets 
Högskola. De databaser som användes var PubMed, CINAHL och PsycINFO vilka är 
databaser som innehåller studier i omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2016). Under 
sökningen av artiklar dokumenterades resultaten av databassökningen i nedanstående Tabell 
1. Där framgår valda sökord, de olika sökkombinationerna som användes, antal träffar, antal 
lästa abstrakt, antal lästa artiklar samt antal inkluderade artiklar. Databassökningarna utfördes 
under December 2019 men testsökningar har pågått under September - December 2019 för att 
hitta relevanta sökord. 16 artiklar har inkluderats i litteraturöversikten och finns presenterade i 
artikelmatris Bilaga B. 
 
Tabell 1. Presentation av databassökning 

Databas 

Datum 

Sökord Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
abstrakt 

Antal 
lästa 
artiklar 

Antal 
inkluderade 
artiklar 

PsycINFO 

191214 

support AND 
informal caregivers 
AND dementia 

39 15 9 3 

PsycINFO 

191226 

 experiences AND 
informal caregivers 
AND dementia 

30 16 4 3 

PsycINFO 

191220 

experiences AND 
informal caregivers 
AND dementia AND 
support 

12 6 0 0 
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PubMed 

191214 

support AND 
informal caregivers 
AND dementia 

83 37 8 4 

PubMed 

191214 

experiences AND 
informal caregivers 
AND dementia 

15 6 1 1 

PubMed 

191214 

experiences AND 
informal caregivers 
AND dementia AND 
support 

12 7 0 0 

 CINAHL 

191214 

experiences AND 
informal caregivers 
AND dementia 

18 8 5 2 

 CINAHL 

191227 

 support AND 
informal caregivers 
AND dementia 

34 13 7 2 

 CINAHL 

191214 

experiences AND 
informal caregivers 
AND dementia AND 
support 

11 3 2 1 

TOTALT 254 111 36 16 
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Dataanalys 
I ett första steg lästes alla abstrakt. De abstrakt som var relevanta utifrån syftet, inklusions- 
och exklusionskriterierna sorterades ut. När det stod klart vilka artiklar som svarade på syftet 
utfördes en genomläsning för att finna överordnade likheter respektive skillnader i studiernas 
resultat. Valda relevanta artiklar som svarade på syftet genomgick en kvalitetsbedömning i 
analysfasen med hjälp av Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig 
klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats 
Bilaga A. Processen utfördes var för sig av de båda studenterna för att sedan diskuteras och 
sammanställas innan resultatet utmynnade i resultatredovisningen. En integrerad analys 
utfördes där resultat från valda artiklar av tidigare forskning sammanställdes. Texten 
översattes till svenska i samband med analysen för att lättare kunna ta till sig texten. 
Resultaten integrerades för att kunna belysa det valda ämnet så bra som möjligt. Vid 
integrerad analys byggs ett ramverk genom att minska ner data, fånga det väsentligaste och 
identifiera mönster. För att sedan kunna presentera kärnan i ett resultat (Friberg, 2017). 
Därefter söktes efter kategorier som kunde sammanfatta resultat utifrån de olika artiklarna där 
det kunde relateras till varandra. Slutligen sammanställdes 
resultaten i de olika kategorierna och underrubriker skapades. Syftet 
med en integrerad analys är att belysa nya perspektiv och att därifrån utveckla 
ny kunskap inom det valda området (Friberg, 2017). 
 
Forskningsetiska överväganden 
I en litteraturstudie ställs frågorna till litteraturen och inte till personer. Det är viktigt att 
hänsyn tas till hur andra forskares resultat används och att resultaten återges utan att egna 
värderingar eller synsätt vägs in i studiens resultat (Forsberg & Wengström, 2016). De tar 
vidare upp vikten av att inte undanhålla artiklar i resultatet utan att samtliga artiklar 
presenteras utifrån aktuellt syfte, vilket annars ses som oetiskt. Vidare sorteras de artiklar som 
inte har genomgått en etisk prövning eller där det tydligt framgår att noggranna etiska 
överväganden utförts bort under datainsamlingen. Egna etiska överväganden var att inte 
förändra, undanhålla eller manipulera data som har samlats in och att ha ett neutralt 
förhållningssätt till det insamlade (Forsberg & Wengström, 2016). 
 
 
RESULTAT 
Ur analysen framkom tre huvudkategorier vilka var “Positiva upplevelser i vårdandet av en 
närstående med demenssjukdom”,“Förväntningar och tillit till den formella vården” samt 
“Negativa upplevelser i vårdandet av en närstående med demenssjukdom”. 
 
Positiva upplevelser i vårdandet av en närstående med demenssjukdom 
 
Att finna mening 
Trots att kvinnor upplevde en tyngre börda i sin vårdarroll uppgav de mer än männen en 
högre grad av personlig utveckling (Laporte, Heinrich, Wolf-Ostermann, Schmidt, Thyrian, 
Schäfer-Walkmann & Holle, 2017). Att upprätthålla vård gav även nya möjligheter för 
deltagarna som att använda och utveckla färdigheter och intressen som de själva erhöll 
kunskap och vinningar ifrån. Båda deltagargrupperna med anhöriga diskuterade att de fick ta 
emot socialt erkännande och beröm för sina ansträngningar från vänner, bekanta och andra 
vårdgivare (Hwang, Rosenberg, Kontos, Cameron, Mihailidis & Nygård, 2017). Varje 
deltagares bild av sin roll som anhörigvårdare var mångfacetterad, sammanlänkad med deras 
personliga upplevelser, övertygelser och normer. Det var också beroende av deras tidigare 
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förhållande, den nya rollen och annat ansvar de hade i livet. För en deltagare kändes det 
naturligt och självbelönande. Det kändes bra att hjälpa, en känsla av att prestera något 
(Rayment, Swainston & Wilson 2019). Att välja att bli anhörigvårdare kunde härröra från 
känslor av plikt men även en chans att ge något tillbaka eller att man upplevde något positivt i 
att få vårda sin närstående med demenssjukdom (Stephan et al., 2018). För en del var det en 
förväntad fas efter många års äktenskap. Deras närstående ville ha hjälp och de kände ett 
ansvar att hjälpa sina närstående (Øydgard, 2017). I studierna (Hellström, Håkansson, 
Eriksson  & Sandberg, 2017; Vatter, McDonald, Stanmore, Clare, McCormick & Leroi, 2018) 
som har studerat män respektive fruar till personer med demenssjukdom uppger de en syn 
som att äktenskapet och långa förhållanden kunde ses som en moralisk förpliktelse och 
följaktligen en motivation för ett vårdande ansvar. Vårdandet sågs dock även som ett sätt att 
visa sin kärlek och hängivenhet även om de kunde närma sig den annorlunda. Fruarna till 
närstående med demenssjukdom berättade att deras makar hade tagit hand om dem och nu var 
det deras tur oavsett utmaningarna det medförde. De nämnde även ord som empati, sympati 
och altruism och att det fanns bara en väg och den var i riktning framåt (Vatter et al., 
2018).  De anhörigvårdare som upplevde en högre grad av sammanhang kunde känna en 
mening i sina uppoffringar trots alla dagliga utmaningar (Stensletten, Bruvik, Espehaug & 
Drageset, 2016). I Hwang et al. (2017) uppgav barnen att deras tro på att de bevarade deras 
föräldrars och familjs relationer stärkte deras fortsatta ork att vårda och genom det erhöll de 
en personlig mening med vårdandet. Att ta sig an ett vårdåtagande kunde baseras på tidigare 
löften man givit till andra familjemedlemmar eller för att gottgöra efter den andra förälderns 
bortgång. Vårdandet skänkte upprepade tillfällen för deltagarna att nära sin egen relation till 
sin förälder genom nya och trevliga sätt att kommunicera med varandra. Det kunde handla om 
att man utvecklat olika fraser, gester och ögonkontakt med sin förälder med demenssjukdom. 
De trodde vidare på att upprätthålla ett vårdåtagande kunde ge goda värderingar som kunde 
överföras till deras barn som en förebild av hängivenhet och empati till sina föräldrar, i 
förhoppning att deras barn en dag skulle göra detsamma för dem.  
 
Bevarande av självkänsla och välbefinnande 
I olika studier uppgav anhörigvårdare strategier för att hantera och förhindra stress hos sig 
själv. Det kunde vara att planera egna aktiviteter, som att ägna sig åt en hobby, träffa vänner 
och familj samt att resa bort. Anhörigvårdare uppgav även att finna tid och plats för vila och 
avslappning för att ”ladda batterierna” som viktigt, vilket gjorde att de orkade vidare 
(Hellström et al., 2017; Huis in het Veld, Verkaik, van Meijel, Verkade, Werkman, Hertogh 
& Francke, 2016). Dessa strategier som att de anhöriga kunde upprätthålla egna aktiviteter 
och intressen utanför hemmet var förutsättningar för att deras närstående skulle kunna 
fortsätta bo hemma (Joling, Windle, Dröes, Huisman, Hertogh & Woods, 2017). Männen 
hade strategier för att upprätthålla en känsla av bevarande av sig själv trots det vårdande 
ansvaret. Det syntes inte bara i vad männen sa att de skulle göra utan även på sättet de pratade 
om vad det betyder att vara en anhörigvårdare till en fru med demenssjukdom. Att hålla 
diskussionen på en rationell nivå var ett sätt att hålla sina känslor på avstånd. Vidare beskrevs 
vårdrelaterade uppgifter som ett jobb. Det var fördelaktigt för att kunna separera 
känslomässiga band mellan det gifta paret från uppgiftsorienterade problemlösningar framför 
allt när det gällde kroppsrelaterade uppgifter. När sjukdomen hos deras närstående 
utvecklades kom den vårdande rollen allt närmare männen. De verkade hålla en viss distans 
och refererade ibland till vårdandet som ”det”. De fortsatte fokusera på praktiska saker för att 
slippa tänka på sina egna känslor (Hellström et al., 2017).  
 
De deltagande anhörigvårdarna uppgav att samtala med vänner och familj men även med 
hälso och -sjukvårdspersonal om sina utmaningar kring humör och beteendeförändringarna 
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hos sina närstående som strategier för att hantera sin egen stress (Huis in het Veld et al., 
2016). Att ha stöd från vuxna barn, andra familjemedlemmar och vänner tar även fruarna i 
studien av Vatter et al. (2018) upp. De anhörigvårdande fruarna upplevde det avlastande och 
stöttande att använda hemtjänst eller dagvård. Många av de närstående med demenssjukdom 
gick på någon lokal gruppverksamhet antingen själva eller med sin anhörig vilket också 
upplevdes som stöttande och avlastande. I en studie av Lethin, Renom- Guiteras, Zwakhalen, 
Zoto- Martin, Saks, Zabalegui & Karlsson (2017) visade det sig att högre psykiskt 
välbefinnande upplevdes av de anhörigvårdare som hade positiva känslor kring omvårdnaden 
och utfördes av den formella vården. De upplevde en generell känsla av tillfredsställelse i 
jämförelse med de som rapporterade lågt psykiskt välbefinnande. De med högt välbefinnande 
tog även mer hjälp ifrån den demensspecifika vården i en första mätning som sedan ökade vid 
den senare mätningen efter tre månader. Själva upplevelsen av vårdandet som något positivt 
hos anhörigvårdarna var bidragande faktorer till ett psykiskt välbefinnande. I studien med 
Laporte et al. (2017) visade resultat att män som hade en relation som son, barnbarn eller 
svärson till personen med demens upplevde mindre börda i relationen till den demenssjuka 
med beteendeförändringar. Man såg andra faktorer associerade till upplevd vårdtyngd som 
relationen till personen med demenssjukdom och vårdgivarens kön. Upplevd vårdtyngd var 
mindre där den närstående med demenssjukdom fortfarande utförde dagliga aktiviteter som 
handla, laga mat, tvätta och ta sina mediciner själv. I studien av Chenoweth, Stein-Parbury, 
White, McNeill, Jeon & Zaratan (2016) beskrevs ett huvudmål hos anhörigvårdare vara att 
om de skulle kunna upprätthålla en egen god hälsa och välmående så behövde de förstå deras 
närståendes beteende och kunna hantera dem. Det kunde uppnås genom att lära sig att 
uppskatta sin närstående mer och lära sig mer om hur sjukdomen påverkar deras beteende och 
förmågor. Att skaffa sig kunskap om hur man kan minska stimuli som triggar ett visst 
beteende gav dem en bra känsla och känsla av välbefinnande.  
 
Känsla av att ha kontroll 
De deltagande fruarna i studien av Vatter et al. (2018) insåg att deras möjligheter att förändra 
situationen inte fanns. De ägnade sig istället åt att fokusera på egna strategier som handlade 
om medvetenhet, acceptans, coping och att gå vidare eller se framåt. Mer specifika metoder 
att hantera situationen var att skratta, separera sjukdomen från personen och att använda olika 
tekniker för att hantera sina liv. Skaalvik, Norberg, Normann, Fjelltun & Asplund (2016) talar 
en make om att han tog till strategier som att använda sin positiva sida och tänka på goda 
minnen för att orka igenom dagar som var extra jobbiga när hans fru kunde vara mycket 
misstänksam, anklagande och även fysisk. I studien deltog även två svägerskor och en 
svärdotter. De ansåg sig realistiska och försökte att inte oroa sig för framtiden utan fokusera 
på nuet. En make beskrev att han ”stängde av öronen” när hans maka fick raseriutbrott eller 
började anklaga honom. Att fortsätta med gemensamma aktiviteter blev viktigt för en maka. 
Vidare beskrivs i Chenoweth et al. (2016) att en stark känsla av åtagande möjliggjorde att 
anhörigvårdare kunde upprätthålla mål om att ha en nära kontakt med sin närstående oavsett 
fortsatt försämring och svårigheter som de möttes av dagligen. Det var även en viktig faktor 
till välbefinnande hos anhörigvårdare. Även att acceptera de negativa effekterna orsakade av 
demenssjukdomen gjorde det lättare att uppnå uppsatta mål som att hålla ett lugn inombords.  
 
Förväntningar och tillit till den formella vården 
 
Förväntningar 
Anhöriga upplevde att det var viktigt att ha en utsedd kontaktperson i den formella vården för 
att kunna ha ett gott samarbete. Detta för att få stöd och vägledning kring den närstående med 
demenssjukdom. Detta diskuterades i alla tre fokusgrupper med anhörigvårdare i en studie av 
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Stephan, Möhler, Renom-Guiteras och Meyer (2015). Även i Stephan et al., (2018) framkom 
en önskan om kontaktperson i den formella vården för att göra den mer tillgänglig, att 
anhöriga blev mer sedda och fick vara mer delaktiga i vården. Betydelsen av socialt, 
emotionellt och praktiskt stöd för vårdgivare framkom i (Rayment et al., 2019; Laparidou et 
al., 2018) samt betydelsen för vårdgivarens individuella behov. Det var allt från information 
om demens, sömnproblem, praktiska råd kring hygien, fallprevention, anpassad bostadsmiljö, 
praktiska hjälpmedel, socialt stöd och stöd för komorbiteter. I Laparidou et al. (2018) saknade 
anhöriga information och utbildning. De önskade och hade en förväntan på att de skulle få 
strukturerad information och utbildning om hur sjukdomen kunde utvecklas av hälso och 
sjukvårdspersonal. De ville vidare veta vad som kunde förväntas och mer utbildning kring 
beteendeförändringar samt psykiska besvär. De tog även upp att hälso- och sjukvårdspersonal 
inom kommun och på sjukhus saknade fördjupad kunskap och information om demens. Det 
fanns en önskan om att de skulle vara mer utbildade i detta. De upplevde även att det 
saknades förståelse om hur det är att leva med en demenssjukdom, hur det påverkar dem och 
deras anhörigvårdare samt hur de bäst kan hjälpa dem. Anhörigvårdare i Stephan et al. (2015) 
förväntade sig att formella vårdgivare skulle visa tålmodighet, tillgänglighet och ärlighet. 
Ärlighet innefattade att formella vårdgivare sa som det var, uppgav vilka begränsningar som 
fanns och att de inte lovade för mycket. Anhörigvårdare förväntade sig även att deras 
kunskaper och erfarenheter värdesattes. I studien av Stephan et al. (2018) uppgav 
anhörigvårdare vaga eller inga förväntningar alls på den formella vården. De uttryckte sig i 
form av mer generella termer som att “dela ansvar” för personen med demenssjukdom och att 
fatta “gemensamma beslut” angående vården. Däremot förlitade de sig på att få tillräcklig 
information kring deras närståendes tillstånd, tillgänglig service och avlastande behov samt 
säkerhetsaspekter utifrån den närstående.  
 
Känsla av tillit 
Anhöriga erfor mer arbete och oro när ny personal eller vikarier i hemtjänsten kom hem till 
deras föräldrar utan kunskap om deras vårdrutiner. Det resulterade i att anhöriga stannade 
kvar för att hålla koll och kunna ge instruktioner. När de ägnade sin tid åt detta minskade 
tiden till andra viktiga uppgifter som att ta hand om sina egna barn, arbete och utbildning 
(Hwang et al., 2017). I en studie av Rayment et al. (2019) tog en av de anhöriga själv på sig 
ansvaret med läkemedelshantering då det blivit fel eller bortglömt av formell vårdgivare. 
Anhöriga upplevde att hälso- och sjukvårdspersonal hade dåligt samvete och kommunicerade 
inte sinsemellan vilket gjorde att de fick kämpa för att få den hjälp de önskade och behövde 
(Laparidou et al., 2018). Även tidsbrist hos formella vårdgivare utgjorde ett hinder för 
samarbete (Stephan et al., 2015). Både i Laparidou et al. (2018) och Stephan et al. (2015) 
lyftes hur värdefullt det var att lyssna på de anhöriga. I studien Laparidou et al. (2018) skrev 
anhörigvårdarna dagbok. De uppgav att den skulle ha upplevts än mer värdefull om hälso- 
och sjukvårdspersonal tagit del av deras uppgifter med observationer och se dem som 
trovärdiga. De upplevde att de inte blev trodda på när de sökte hjälp för sina närstående. Det 
kunde fördröja en demensdiagnos och skapade stress och frustration hos anhörigvårdare. I 
Stephan et al. (2015) såg anhörigvårdare det som ett hinder att hälso- och sjukvårdspersonal 
inte lyssnade på råd från dem. De upplevde att det framförallt var vårdpersonal på sjukhus 
som saknade förståelse för demenssjukdom. 
 
Negativa upplevelser i vårdandet av en närstående med demenssjukdom 
 
Svårigheter i det dagliga livet 
Att ha en dålig relation till sin närstående med demenssjukdom och att vårda en närstående 
som motsätter sig hjälp, är aggressiv och agiterad, upplevdes som en motgång. Även ångest 
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och depressionssymtom var stressfaktorer (Joling et al., 2017; Huis in het Veld et al., 2016). 
De ständiga förändringarna i humör och beteende, att ständigt behöva hålla personen 
sysselsatt och avleda och att den demenssjuke höll en fasad mot andra i familjen, vänner eller 
hälso- och sjukvårdspersonal men visade en annan sida mot sin anhörig var stressande. Även 
oro och rastlöshet var stressande symtom. Anhöriga kände då att de kunde hamna i en 
situation där de kände att de måste försvara sig. Det var främst make, maka eller partner som 
upplevde att de kunde hamna i dessa situationer. Det var svårt att bemöta symtomen i 
praktiken även om de visste teoretiskt vad de skulle göra. De beskrev det närmare som att 
ständigt behöva byta mellan olika strategier relaterade till skiftningarna i humör och beteende. 
Där man till exempel går från en avledande strategi till en bekräftande strategi. En annan 
strategi var att ständigt hålla deras närstående sysselsatta för att minska rastlösheten. Det 
kunde i sin tur leda till att de inte fick tid över till sig själva (Huis in het Veld et al., 2016). 
Nedsatt minne och koncentrationsförmåga hos personen med demens skapade begränsningar 
och hinder hos anhöriga (Chenoweth et al, 2016; Stephan et al., 2018). Hjälp vid hygien med 
dusch och toalettbesök lyftes av alla i studien som en av de svåraste aspekterna (Chenoweth et 
al., 2016). En studie av Vatter et al. (2018) med syfte att undersöka förändringar i förhållandet 
hos par där maken hade Parkinsons sjukdom, Parkinsons sjukdom med lätt kognitiv svikt, 
parkinsons sjukdom med demens och Lewybodydemens och makan var anhörigvårdare 
utfördes. Tolv par ingick i studien. Där framkom att det var svårare att hantera symtom 
relaterat till demenssjukdomen oavsett stadium, framförallt hos dem med Parkinsons sjukdom 
med demens och Lewybodydemens. 
  
När dagarna blir tyngre 
I en studie av Austrom, Yueh-Feng, Perkins, Boustani, Callahan och Hendrie (2014) 
identifierades fyra kategorier relaterat till anhörigvårdares upplevelse av stress. En direkt 
stressfaktor var att hantera beteendesymtom som agitation, repetetiva beteenden, 
hallucinationer, sömnsvårigheter och att alltid behöva ha koll och bevaka. I Joling et al. 
(2017) kom det fram att anhörigvårdare upplevde agitation och aggressivitet hos sin 
närstående som det mest stressande beteendet. Det framkom i studien av Rayment et al. 
(2019) att samtliga anhörigvårdare tyckte att hjälp med personlig vård kunde vara både fysiskt 
och emotionellt påfrestande. I studien av Hwang et al. (2017) där anhörigvårdare var vuxna 
barn försökte de hitta olika lösningar i vården av deras närstående. Till exempel genom 
övertalning, förhandling eller att kringgå att ta upp olika dilemman. I Rayment et al. (2019) 
framkom att ansvar över läkemedel kunde vara betungande att sköta. I en studie av Vatter et 
al. (2018) delade anhörigvårdarna inte sovrum med sina makar vilket berodde på olika 
besvärande symtom. Ansvaret och hushållsuppgifterna blev allt mer betungande för makarna 
när demenssjukdomen fortskred. Emotionell, fysisk, sexuell och intellektuell närhet minskade 
allt mer under sjukdomens fortskridande. Även tid för avkoppling minskade. 
Kommunikationen blev fattigare eller saknades helt (Skaalvik et al., 2016; Vatter et al., 2018). 
Kvinnor upplevde en tyngre börda och påverkan vad gällde deras egen hälsa och avsaknad av 
förståelse och stöd från omgivningen (Laporte et al., 2017). När behoven ökade kände 
makarna att de blev allt mer avstängda och separerade från sina närstående. Det utlöste en 
längtan efter närhet och kamratskap på lika villkor. Det fanns negativa känslor och en oro för 
framtiden (Vatter et al. 2018). Dåligt samvete och skuldkänslor framkommer i flera studier 
(Hellström et al., 2017; Rayment et al., 2019). I studien av Hellström et al. (2017) där män var 
anhörigvårdare, framkom att social isolering, känslor av ensamhet, minskad social kontakt 
och kroppskontakt med sina fruar fanns i samtliga mäns berättelser. En make i studien av 
Skaalvik et al. (2016) beskrev sig som tidigare positiv och optimistisk men sedan hans fru fått 
diagnosen Alzheimers demens kände han inte igen sig själv. En dotter upplevde en stark 
ansvarskänsla, en annan var väldigt ledsen och en tredje dotter slutade gå i stödgruppen då 



 

16 
 

hon tyckte att hon lämnade ut sin mamma och att det kändes illojalt. De anhöriga upplevde 
motstridiga känslor och de mest slående kommentarerna gjordes av makar, döttrar och systrar. 
Det kunde vara kommentarer som att den närstående blev allt mer beroende av sin anhörig, 
det började bli en börda, att de kände sig väldigt trötta på sin närstående och kunde önska att 
de skulle få dö innan de ens behövde flytta till ett vårdboende (Skaalvik et al., 2016). 
 
Att inte räcka till 
När beroendet av makarna ökade minskade känslan av tid, frihet och möjlighet att planera sin 
framtid (Vatter et al. 2018). I en studie fick maken dåligt samvete då hushållssysslor tog för 
mycket tid och minskade tiden han och hans fru fick tillsammans (Rayment et al. 2019). 
Skuldkänslor och oro fanns kring att inte räcka till både som anhörigvårdare och andra roller 
de hade i livet som till exempel make/maka, mamma, pappa eller mor- och farförälder 
(Austrom et al., 2014; Rayment et al., 2019; Skaalvik et al., 2016; Vatter et al. 2018; 
Chenoweth et al., 2016). Kvinnor upplevde mer konflikter mellan sin familjs behov och sin 
vårdarroll (Laporte et al., 2017). Ansträngda familjeförhållanden framkom. Som till exempel 
barn som inte längre ville hälsa på eller att komma överens med andra familjemedlemmar om 
saker som behövde utföras kring deras närstående och förändringar i deras roll, som att nu 
vara ansvarig för allt kring den närstående (Austrom et al., 2014). Att upprätthålla vård inom 
familjen och inom den formella vården hade en tendens att återskapa vårdkrav och beroende. 
Förhandla sig till vårdåtgärder med föräldrar med demenssjukdom och syskon tenderade att 
skapa konflikter mellan familjemedlemmar vilket ledde till oproportionerliga vårdkrav och 
social isolering (Hwang et al., 2017). Anhörigvårdarna trodde att om de inte tog emot 
tillräckligt med stöd från familj och vänner skulle det bli svårare för dem själva (Joling et al., 
2017; Hwang et al., 2017). Vidare framkom i studien av Hwang et al. (2017) att de hade olika 
förväntningar på sina syskons delaktighet och att det skilde sig mellan kön och utifrån 
etnokulturella värderingar. Om de inte kunde enas om att hjälpa varandra att dela bördan bröt 
en del deltagare kontakten med sina syskon. I en annan studie arbetade några makar deltid och 
en annan skulle gå ner i tid för att hinna med sin närstående. Det framkom även att en annan 
deltagare i studien ibland var hemma från arbetet för att kunna vara med sin närstående mor 
(Skaalvik et al., 2016).  Det dåliga samvetet var ofta kopplat till när de anhöriga beslutat sig 
för att prioritera sina egna behov (Chenoweth et al., 2016). Det fanns inte så mycket tid över 
för egna fritidsintressen trots att det ansågs viktigt (Skaalvik et al., 2016; Huis in het Veld et 
al., 2016; Rayment et al., 2019; Vatter et al., 2018). Vidare beskrev en anhörig i Skaalvik et 
al. (2016) att hon var för trött för att upprätthålla ett socialt liv. Att inte kunna ta hand om sin 
närstående fullt ut kändes som ett misslyckande för en del anhöriga (Øydgard, 2017; Stephan 
et al., 2018). 
 
Att våga släppa taget  
Formell vård kunde upplevas som ett intrång. Det fanns dels starka känslor hos 
anhörigvårdare som rädsla och oro till exempel för en separation från sin närstående och det 
var en anledning till att inte söka hjälp hos den formella vården (Stephan et al., 2018). Att den 
första kontakten var svår att ta beskrivs av Stephan et al. (2015). Att som anhörigvårdare även 
ha en familj med barn att ta hand om kunde ändå göra att de valde att ta emot hjälp från den 
formella vården. Medan konflikter mellan familjemedlemmar kunde utlösa hinder att ta emot 
hjälp (Stephan et al., 2018). Anhörigvårdarnas egna spärrar och barriärer låg till grund för 
osäkerheten kring viktiga beslut att ta som att acceptera sjukdomen hos sina närstående, att ta 
emot hjälp från samhället och flytt till vårdboende. Detta försenar förloppet och det hinner bli 
en ”kris” hemma (Stephan et al., 2015). Det fanns en oro över att andra inte skulle kunna ta 
hand om deras närstående på samma sätt som de själva. Flera uppgav att de försökte att 
förlänga en sådan händelse som att ta emot hjälp från den formella vården så länge det var 
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möjligt. De ville hjälpa men kom till en punkt när det inte gick att vårda själva utan de 
behövde hjälp från samhället för att klara av sitt dagliga liv. När det var dags för en 
närstående att flytta till ett vårdhem väcktes blandade känslor. En anhörigvårdare uttryckte det 
som att förlora sig själv som vårdare. Många talade om en långvarig trötthet och hopp om att 
det skulle komma en ledig plats samtidigt som själva flytten var ledsam och representerade en 
stor förändring (Øydgard, 2017). Austrom et al. (2014) beskriver också närståendes beslut om 
flytt till vårdboende som en stressfaktor för anhörigvårdaren. Det handlade bland annat om 
emotionella dilemman som rädsla att släppa taget om någon man levt med i många år. 
Döttrarna i studien av Hwang et al. (2017) som var oroliga för att sin anhörigs välmående 
talade om risker och rädslor som isolering, försämrad hälsa och begränsat med meningsfulla 
aktiviteter samtidigt som själva flytten var ledsam och representerade en stor förändring 
(Øydgard, 2017). Det fanns en misstro till vårdboende och formell vård vilket gjorde att 
anhöriga fortsatte att axla det komplexa vårdkravet själva (Hwang et al., 2017; Øydgard, 
2017). Sönerna talade om liknande saker men tog även upp vad som stod i media om oetisk 
vård och kriminella händelser inom den formella vården som en förklaring varför de fortsatt 
att vårda hemma (Hwang et al., 2017). Anhörigvårdare uppgav att de förstått i efterhand att de 
väntat för länge med att ta emot hjälp och att de borde ha tagit emot professionell hjälp redan 
från början (Stephan et al., 2018). 
 
 
DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
16 artiklar valdes ut till resultatet och av dessa var tre kvantitativa studier medan resterande 
13 artiklar var kvalitativa studier. En studie var från USA, en från Kanada och en från 
Australien. Övriga var utförda i olika europeiska länder med majoritet i England samt Norge. 
Dock var två artiklar studier utförda i flera europeiska länder varav Sverige utgjorde ett land 
och en artikel presenterade en studie från Sverige. Syftet i de valda artiklarna har visserligen 
olika perspektiv men med utgångspunkt kring anhörigvårdaren. 
 
I enlighet med Forsberg och Wengström (2016) svarar metodvalet upp till de krav som ställs 
för att skapa en litteraturöversikt inom det valda området. I jämförelse med en intervjustudie 
ligger styrkan hos en litteraturöversikt i att det blir ett bredare underlag där ny kunskap kan 
skapas inom det valda forskningsområdet (Polit & Beck, 2017). Vid sökning i databas har 
fritext använts då endast sökordet “dementia” återfanns som MeSH term. Enligt Forsberg och 
Wengström (2016) kan sökningen stärkas genom att använda MeSH termer. De övriga tre 
orden gick inte att få översätta och därför beslutades att använd a samtliga fyra sökord fritt. 
De fyra sökorden användes i olika sökkombinationer och med den booleska operatoren AND 
i samtliga sökkombinationer, se Tabell 1. Vi fann både kvantitativa som kvalitativa studier 
även om fåtalet var kvantitativa. De kvalitativa svarade bäst på vårt syfte. Användning av 
både kvantitativa och kvalitativa studier av det studerade ämnet kan ge en bredare grund ur 
olika synvinklar. Svagheten med flera olika ansatser är hur urvalet av artiklar går till samt hur 
beslut om begränsningar görs relaterat till relevant forskning enligt Forsberg och Wengström 
(2016). Ett vedertaget bedömningsunderlag har använts, se bilaga A, och anser utifrån det att 
de valda artiklarna skapar ett tillförlitligt material. 
 
Sökningar utfördes i databaserna Cinahl, PsycInfo och PubMed med tre olika 
sökordskombinationer. Det genererade i att de valda artiklarna ibland förekom i flera 
sökningar med olika sökordskombinationer och de kunde även förekomma i fler av de valda 
databaserna. En artikel förekom i alla tre databaser i alla tre sökningar. Vidare förekom två 
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stycken artiklar i två stycken databaser i alla tre sökningar. Ytterligare tre artiklar förekom i 
en databas men i alla sökningar och två artiklar förekom i två stycken databaser i två 
sökningar.  De artiklar som förekom fler gånger exkluderas slumpvis. Valet av 
tidsbegränsning för aktuella artiklar var 2014 - 2019. Polit och Beck (2017) rekommenderar 
tidsbegränsningen till tio år. Om vi utökat söktiden hade resultatet blivit mer omfattande och 
tydligare. Vi valde den aktuella söktiden relaterat till tiden som fanns avsatt för arbetet och för 
att få det allra senaste inom forskningsområdet. Vi valde att avgränsa med informella 
vårdgivare där vårdtagaren bodde i eget hem. Enligt Polit och Beck (2017) ger avgränsning på 
detta sätt en god bild för att belysa ett fenomen. Denna studie kan med fördel göras utan 
avgränsad fördjupning och därmed få en bredare sökning. Västländer valdes som 
exklusionskriterie av den anledningen att det valda forskningsområdet skiljer sig för mycket 
jämfört med Sverige och det skulle då skapa en lägre trovärdighet och överförbarhet för att 
kunna använda resultatet i kommande klinisk tillämpning enligt teori av Polit och Beck 
(2017). Närstående med demenssjukdom men även hälso- och sjukvårdspersonal uteslöts i 
resultatet. Polit och Beck (2017) beskriver att detta med skillnad i begreppsinnebörd kan 
förekomma om artikelförfattarna har annat modersmål än det språk som artikeln skrivs på. 
Med syftet i åtanke och de nämnda databassökningar som utförts samt resultatets 
presentation, tolkas arbetet som tillförlitligt och att validitet uppnåtts. 
 
En integrerad analys genomfördes enligt modell av Friberg (2017). Vilken ansågs passa väl in 
på det litteraturöversikten undersökte. Artiklarna lästes distanserat utan att något exkluderades 
i processen i enlighet med Polit och Beck (2017). Det har varit en fördel med förförståelse 
inom ämnesområdet. Förförståelse gällande begrepp och instrument som togs upp i artiklarna. 
Inget oetiskt utifrån forskningsetik kan tolkas i arbetet. Utifrån beskriven metod i 
metoddiskussion och tillvägagångssätt upplevs litteraturöversikten att reliabilitet är stärkt. 
 
Resultatdiskussion 
Resultatet kommer att diskuteras utifrån den valda teoretiska anknytningen. Vi har valt att 
applicera delar av Travelbees (1971) existentiella omvårdnadsteori i resultatdiskussionen med 
fokus på följande begrepp; människan som individ, lidande, hopp, mening, mänskliga 
relationer och kommunikation. 
 
Upplevelsen av att vårda är kopplat till en hel del positiva aspekter. Det är inte bara tungt och 
stressande. Det finns en moralisk förpliktelse. De anhöriga vill ge vård. De ser att vårdandet 
kunde skapa nya möjligheter att utveckla färdigheter och intressen som ger dem något positivt 
tillbaka. De hittar glädjestunder och skratt och försöker att se framåt och inte fastna i det 
svåra. I tidigare forskning beskriver kvinnor vårdandet mer utifrån känslor jämfört med 
männen. Där männen försöker separera de känslomässiga banden från de uppgiftsorienterade. 
I en studie av Bartlett, Gjernes, Lotherington och Obsterfelder (2018) visar fynd på att män 
och kvinnor reagerar olika på sin vårdande roll. Att det bland annat finns skillnader ur ett 
genusperspektiv. Det här kan relateras till vad socialdepartementet säger om att manliga 
anhörigvårdare har mer fokus på problemlösning medan kvinnor har ett mer emotionellt fokus 
i vårdandet av sin närstående (European Centre for Social Welfare Policy and research, 2017). 
Men med det menas inte att männen skulle sakna emotionella värden. De nämnde i samtliga 
berättelser att männen upplevde ensamhet, social isolering och minskad kroppskontakt. Då 
övervägande av de inkluderade artiklarnas deltagare i denna studie är kvinnor är det svårt att 
se om män respektive kvinnor upplever vårdandet på olika sätt. Ett intressant fynd, med tanke 
på att kvinnor beskrivs vara i majoritet när det gäller anhörigvårdare och att de även påverkas 
mer negativt uppger kvinnorna att de upplever en tyngre börda men samtidigt upplever de en 
högre grad av personlig utveckling. Det här kan tolkas som att de anhöriga finner mening i 
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sina erfarenheter av att vårda sin närstående och enligt Travelbee (1971) är det något som sker 
när en individ bry sig om någon annan utanför sig själv och individen upplever ett värde och 
en betydelse för någon annan. Det här är något som vi som specialistsjuksköterskor kan fånga 
upp och hjälpa anhörigvårdare att fokusera på i kontakten med dem och vid utformande av 
anhörigstöd. Att hjälpa dem att lyfta fram och stärka så att de inte tappar bort detta när det 
som upplevs som tungt och svårt hotar att ta över. Att använda sig av ett personcentrerat 
förhållningssätt där specialistsjuksköterskors fokus ligger i patienten eller den anhöriges 
berättelse enligt Edberg et al. (2013) i en ömsesidig kommunikation (Travelbee, 1971).  
 
Att behovet av stöd är primärt framgår av resultatet. Det går som en röd tråd igenom hela 
resultatet men som författarna till studien ser det ter det sig som att stödet behöver anpassas 
mycket efter hur situationen förändras efter den närståendes sjukdomsförlopp. I det tidiga 
stadiet av demenssjukdomen skapar anhörigvårdaren olika strategier för att få vardagen att 
fungera. Anhörigvårdaren försöker hålla ihop familjen då stödet från familjen är viktigt. Det 
finns ett behov av samtalsstöd, relaterat till deras egen stress, både från andra anhöriga, 
vänner och den formella vården. Samtala med vänner, andra familjemedlemmar och hälso och 
sjukvården var viktigt för anhörigvårdare. Travelbee (1971) menar att för att kunna etablera 
en mellanmänsklig kontakt är kommunikation specialistsjuksköterskans viktigaste redskap. 
Det är en förutsättning för att kunna hjälpa anhörigvårdare att klara av lidandet och finna en 
mening.  
 
Det finns efterfrågan från anhörigvårdare på utbildning, information och stöd redan i början 
av sjukdomen. Utbildning och information för att vara förberedd på vad som kan förväntas i 
framtiden utifrån sjukdomen och hur de bäst ska hantera och bemöta det. De upplever även att 
utbildning till vårdpersonal behövs. De önskar bli mer sedda, lyssnade på och önskar en 
kontaktperson i den formella vården, tidigt i sjukdomsförloppet. Det här var något som de 
formella vårdgivarna även svarat likadant på i studien av Stephan et al., (2018). De formella 
vårdgivarna önskade att de skulle kunna erbjuda en kontaktperson i den formella vården redan 
från början. Författarna till den här studien ser att när anhöriga väl tagit emot lite stöd och det 
fungerar bra är de väldigt tacksamma. Det brukar i sin tur leda till att de tar emot mer stöd och 
börjar öppna upp och prata om sina upplevelser, ofta svårigheter och hinder i vardagen. Det 
finns förväntningar på den formella vården vad gäller information och utbildning kring 
demens men även kring BPSD och praktiska dilemman samt stöttning i svåra tankar och 
beslut. Anhöriga upplever BPSD symtom som stressande och ofta svårt att bemöta i praktiken 
även om de vet vad de ska göra. Agitation, oro, ångest och aggression var svårare att bemöta 
vilket även framkommer i tidigare forskning. I resultatet från tre studier framkommer att det 
är angeläget att anhörigvårdare får stöd och utbildning runt detta (Laparidou et al. 2018; 
Chenoweth et al. 2016; Rayment et al. 2019). Socialstyrelsen rekommenderar att hälso- och 
sjukvården ska erbjuda utbildningsprogram till anhöriga. Utbildningsprogram som innehåller 
information, utbildning om demenssjukdom och dess symtom, orsaker och förväntad 
utveckling. Det framkom i resultatet att yngre anhöriga inte upplevde samma utbyte i 
stödgrupper tillsammans med äldre, ofta makar till personer med demenssjukdom. 
Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom orsakar stort lidande och är ofta 
svåra att möta för anhöriga. Det är specialistsjuksköterskans roll att se till att evidensbaserad 
kunskap används. Vi har diskuterat att det kanske är dags att börja se sig om efter alternativa 
stödformer inom informations- och kommunikationsteknik. Då enskilt och gruppstöd som 
verkar mest förekomma kanske inte passar alla. Det kanske ska vara något som finns mer 
lättillgängligt som till exempel en app? Även om många anhörigvårdare är äldre vet många av 
dem hur man hanterar en dator och mobil. Det har visat sig betydelsefullt att en relation 
skapas med anhörigvårdaren. Enligt Travelbee (1971) kan professionellt stöd behövas för att 
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utveckla och upprätthålla en upplevelse av mening. Varje individ har sin egen upplevelse av 
sina egna erfarenheter. Så trots vikten av att etablera en mellanmänsklig relation, en fast 
vårdkontakt, så behöver det inte utesluta att anhöriga bör erbjudas fler alternativa stödformer? 
 
Anhörigvårdare uppgav att det inte fanns mycket tid över för egna fritidsintressen trots att det 
ansågs viktigt och en förutsättning för att deras närstående skulle kunna fortsätt bo kvar 
hemma. Det finns stöd att söka från samhället i form av avlastning och dagverksamhet. Stöd 
behövs för att utveckla och upprätthålla en upplevelse av mening. Själva upplevelsen av 
vårdandet som något positivt hos anhörigvårdare var bidragande faktorer till psykiskt 
välbefinnande. De med högre välbefinnande var mer positivt inställda till omvårdnad som 
utfördes av formella vården och de tog även mer hjälp från den demensspecifika vården. Stöd 
och avlösning i hemmet erbjuds genom hela sjukdomsförloppet i Sverige men utnyttjas bara 
av få. När det gäller dagverksamhet erbjuds det till i stort sett alla från tidig diagnos till den 
medelsvåra fasen men finns även tillgängligt i Sverige fram till den svåra eller sena fasen av 
demenssjukdomen. Dagverksamhet utnyttjas sparsamt visar tidigare forskning och det visas 
även i en jämförelse mellan Sverige och sju andra europeiska länder. Här väcks frågor om vad 
som behövs för att anhörigvårdare ska känna förtroende och trygghet med att ta emot hjälpen 
och vad vi specialistsjuksköterskor kan bidra med för att underlätta. Författarna till den här 
studien möts inte allt för sällan av argument från anhöriga att deras närstående inte vill, inte är 
“där” ännu men det kanske handlar om deras egen separationsångest som nämns i resultatet. 
Anhöriga upplever starka känslor och kan ha svårt för en separation. Det kan förklaras med att 
de upplever ett lidande som Travelbee (1971) förklarar kan orsakas av förluster och separation 
från en närstående. Det finns rädsla och oro med i bilden och vidare menar Travelbee att 
sjuksköterskan här bör finnas tillgänglig redo att hjälpa individen att finna mening men även 
hopp att överkomma stress och svårigheter. Hopp för att ta sig förbi de hinder som finns, 
finna mening, komma till rätta med sin situation och kunna använda sina erfarenheter till 
något stärkande. Författarna till studien ser det som nödvändigt att den formella vården 
arbetar preventivt med start tidigt i den närståendes demenssjukdom, vilket även bekräftas av 
tidigare forskning.   
 
Att inte räcka till och behöva slitas mellan flera roller som till exempel mellan vårdarrollen 
och rollen som förälder eller partner framkommer i tidigare forskning. En del anhörigvårdare 
väljer att gå ner i arbetstid för att hinna och orka med. Upplevelsen av vårdkrav och beroende 
kunde skapa konflikter mellan de anhöriga och gjorde inte situationen lättare eller bördan 
mindre för anhörigvårdaren. Ansträngda familjeförhållanden när situationen i familjen 
förändrades eller när syskon inte kom överens om vad som behövde göras för deras 
närstående. Anhörigvårdare trodde att stöd från familj och vänner underlättade för dem själva. 
Enligt Travelbee (1971) är stöd och hjälp från närstående ett sätt att uppleva och upprätthålla 
mening med livet. Att ha ett värde och betyda något för någon. Travelbee säger vidare att det 
är det som den enskilde individen upplever som viktigt i livet. Hopp är en strävan till 
förändring till det bättre. Att ha en valmöjlighet. Individen upplever en mening med 
förändringen då mening är nära förknippat med att bry sig om och att vara behövd. Det finns 
blandade känslor som rädsla och oro när en närstående inte kan bo hemma och en flytt till 
boende blir aktuell. De kan vara en osäkerhet att ta ett beslut som då försenar förloppet och 
det hinner bli en “kris” innan. Oron för sin närståendes hälsa och sjukdomsförlopp och vad 
som kommer att hända när den närstående blir sämre och till slut dör. Att beslut kan vara 
svåra att ta och tar tid är något vi känner igen i vårt dagliga arbete med anhöriga till personer 
med demenssjukdom. Lidandet kan framkallas av en separation eller en förlust och ses som 
ofrånkomligt enligt Travelbee (1971). 
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Slutsats 
Anhöriga reagerar och handlar på olika sätt utifrån sig själva som unika individer och vart i 
livet de och deras närstående befinner sig. Det finns både glädje och sorg i vårdandets vardag. 
Det kan anas en skillnad i upplevelser utifrån kön, ålder och familjeförhållanden, sociala 
förhållanden men även etnokulturella förhållanden. Specialistsjuksköterskor måste vara öppna 
för alternativt stöd utifrån vilket behov som finns. Författarna till denna litteraturstudie ser 
behovet av stöd som en röd tråd genom hela resultatet utifrån anhörigas beskrivning av sina 
upplevelser och erfarenheter. De efterfrågar en fast kontaktperson, tidig och fortlöpande 
information och utbildning. Anhöriga uttrycker inte alltid rent ut att de saknar stöd utan 
specialistsjuksköterskor kan med sin kompetens och erfarenhet identifiera behov förutsatt att 
sjuksköterskor är lyhörda för vad de säger men även hur de beter sig. Behovet av stöd kan ses 
i flera faser utifrån vart i sjukdomen den närstående befinner sig och vilka problem anhöriga 
ställs inför. Det finns ett återkommande behov av stöd under hela sjukdomsförloppet.  
 
Klinisk tillämpbarhet 
Resultatet ger specialistsjuksköterskor stöd i att sprida mer kunskap kring anhörigas 
upplevelser i att vårda en närstående med demenssjukdom i hemmet. Det är viktigt att 
sjuksköterskor stannar upp och låter anhöriga komma till tals samt att de lyssnar och försöker 
hjälpa dem utifrån vart de befinner sig i sin situation och i den närståendes sjukdomsfas. Det 
är något sjuksköterskor kan applicera i varje möte med anhöriga oavsett vart de kommer i 
kontakt med anhöriga till en person med demenssjukdom. Gör sjuksköterskor det kommer de 
anhöriga känna sig sedda och hörda vilket leder till tillit och trygghet som i sin tur 
förhoppningsvis gör att de orkar och vill vårda sin närstående längre. Mer forskning behövs 
för att troligen individualisera utformningen av stödet till anhörigvårdare. Det behövs ännu 
mer kunskap kring när, vart och av vem stödet ska ges. Författarna till detta arbete skulle 
gärna se att specialistsjuksköterskorna inom området kognitiv sjukdom och demens är de som 
ska utnyttjas mer i arbetet med anhörigstöd och utformningen av det. Idag upplever 
författarna att vår kompetens inte alls efterfrågas i den utsträckning som skulle önskas. 
 
Resultatet har delvis gett oss svar på vår problemformulering. Författarna till studien har sett 
att anhöriga efterfrågar stödinsatser. De erbjuds stödinsatser men det tar många gånger inte 
emot stödet som erbjuds. Är de medvetna om sina rättigheter till stöd till att börja med? Om 
de är medvetna det stöd som erbjuds vad gör att de väljer att inte ta emot stödet?  Når inte 
informationen dem? Saknas rätt kompetens från vården? Erbjuds det inte i tillräcklig 
omfattning? I rätt tid? Etcetera.  Det är några av frågorna som väckts under arbetet med denna 
litteraturstudie. Fler studier där förhållandet mellan anhörigas upplevelser kring stödinsatser 
skulle behöva utforskas. Det skulle vara intressant att ta reda på mer om det är relationen 
mellan en anhörig och specialistsjuksköterskan som egentligen är den grund eller plattform 
som saknas idag. Kan det vara relationen som skapar trygghet och förtroendet att våga blotta 
sig som gör att det blir lättare att ta emot stöd utan att se det som ett misslyckande? 
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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). 

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. 

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

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet/
Typ 

Austrom, Yeuh-Feng 
Lu, Perkins, Boustani, 
Callahan & Hendrie. 
2014                     
USA 

Impact of 
Noncaregiving- 
Related Stressors on 
Informal Caregiver 
Outcomes 
 
  

Syftet var trefaldigt: 
Undersöka de mest 
stressande faktorerna 
som anhörigvårdare 
uppgav under en 6 
månaders period.  
Att utforska 
sambandet mellan 
anhörigvårdares 
rapporterade mest 
stressande händelser 
och deras depressiva 
symtom och den 
närstående personen 
och dess minnes- och 
beteendeproblem.  
Att undersöka 
effekten av direkta 
samt indirekta 
vårdrelaterade 
stressfaktorer på 
anhörigvårdares 
depressiva symtom 
och närståendes 
Revised Memory and 
Behavioral Problems 
Checklist (R-MBPC)  

Man vände sig till deltagare 
i en stödgrupp där 
psykosocial utbildning 
erbjöds varje månad till 
anhörigvårdare. 
De fick vid varje träff fylla i 
ett patienthälsofrågeformulär 
(PHQ-9) och R-MBPC 
skattningsformulär. Därefter 
fick de svara på en och 
samma öppna fråga vid varje 
tillfälle. Dessa svar 
analyserades sedan med 
hjälp av en innehållsanalys. 
Fishers exakta test och T2 
test användes för att se om 
det fanns skillnader mellan 
de vårdgivare/makar som 
fyllde i formuläret ”det mest 
stressande händelser” N=31 
och de som inte gjorde det 
N=53. ANOVA-modellen 
testade om frågeformulärens 
underskalor skilde sig åt vad 
gällde stressfaktorer. 
 
 
 
 
 
 
 

 

N=31(84) Fyra kategorier identifierades; 
Direkt vårdrelaterade 
stressfaktorer, indirekta 
vårdrelaterade stressfaktorer, 
icke vårdrelaterade stressfaktorer 
och inga stressfaktorer. Direkta 
vårdrelaterade stressfaktorer var 
BPSD och hushållsfaktorer, 
indirekta vårdrelaterade 
stressfaktorer var förändring av 
sin roll, flytt till boende och 
andra familjemedlemmar. Icke 
vårdrelaterade stressfaktorer var 
arbete, andra familjemedlemmars 
ohälsa, sjukdom, ekonomiska, 
sociala och äktenskapsbekymmer 
i familj och släkt. De icke 
vårdrelaterade stressfaktorerna 
var nästan lika vanliga som de 
direkt vårdrelaterade  

K             
II 



 

III 
 

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet/
Typ 

Chenoweth, L., Stein-
Parbury, J., White, D., 
McNeill, G., Jeon, Y. 
H & Zaratan, B.    
2016            
Australien 

Coaching in self-
efficacy improves 
care responses, health 
and well-being in 
dementia carers a 
pre/post-test/follow-
up study. 
  

Syftet med studien 
var att hjälpa anhöriga 
som vårdar en person 
med demens att 
utveckla ett slags 
självcoaching, att vara 
mindre besvärad av 
sin roll som vårdare, 
förbättra deras hälsa 
och välbefinnande 
med ett målinriktat 
beteende. 

Ett coaching program i 8 
moduler. Blandade metoder 
pre/post och uppföljning 
under 24 månader. Det var 
uppdelade i individuell 
coaching, gruppcoaching 
och supporttjänster. 
Variansanalys ANOVA 
användes för att se 
förändringar och effekt av 
coaching över tid. 

N=91(28)   Anhörigvårdare som fick 
individuell coaching 
rapporterade icke-signifikant 
förbättringar. De som fick grupp-
coaching nådde större framgång 
att nå sina mål. 

K              
1 

Hellström, I., 
Håkansson, C., 
Eriksson, H., & 
Sandberg, J.         
2017                
Sverige 
 
 
 
 
 

Development of older 
men´s caregiving 
roles for wives with 
dementia  
 
 
 
 
 
 
 

Syftet med studien 
var att över tid 
beskriva männens roll 
som vårdgivare för 
sin fru med demens 

Sekundäranalys av 
kvalitativa intervjuer ur en 
longitudinell grounded 
theory studie.  
Deltagarna valdes ut i denna 
substudie ifrån 
originalstudien utifrån att de 
hade blivit intervjuade mer 
än vid ett tillfälle. 
Semi-strukturerade 
intervjuer utfördes med sju 
män, som bodde tillsammans 
med sina fruar, upp till fem 
tillfällen under en 5 till 6-
årig period.  
En tematisk analys utfördes. 
 
 
 
 
 
 

N=7(0) 
 

Tre teman framkom i resultatet; 
jag och det, jag trots det och det 
är jag. Det visar hur dessa män 
gradvis tar på sig och 
normaliserar vårduppgifterna och 
hur de utvecklar och 
internaliserar ett språk baserat på 
deras vårdande aktiviteter. 
Resultaten ger förståelse för 
relationen mellan män som 
vårdgivare och hur detta 
påverkar dem som individer. 
Fokus ligger på männens 
individuella behov snarare än 
utifrån könsroll. 

K               
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IV 
 

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet/
Typ 

Huis In Het Veld, J., 
Verkaik, R., van 
Meijel, B., Verkade, 
P. J., Werkman, W., 
Hertogh, C & 
Francke, A.          
2016                
Holland 

Self-management by 
family caregivers to 
manage changes in 
the behavior and 
mood of their relative 
with dementia: an 
online focus group 
study. 
  

Syftet var att bidra till 
en ökad insikt i den 
stress anhörigvårdare 
upplever vid beteende 
och humörförändring 
hos deras närstående 
med demenssjukdom 
och vilka strategier de 
anhöriga använder för 
att klara av dessa 
förändringar och 
deras egen stress. 

En kvalitativ internet 
baserad fokusgrupp där en 
webbsida användes för 
diskussion valdes. Deltagare 
rekryterades från en redan 
existerande holländsk 
Alzheimer förening på 
internet. 240 anhörigvårdare 
valdes slumpmässigt ut från 
deras anhörigpanel. För att 
bli utvald behövde man 
sedan bland annat vara 
anhörig till en person med 
demensdiagnos och vara 
över 18 år. De delades in i 
fyra fokusgrupper med egen 
anonym inloggning där de 
svarade och diskuterade de 
ämnen och frågor som 
ställdes av forskarna. En 
iterativ process användes i 
insamlings- och analysfasen 
där data lästes igenom flera 
gånger och sedan kodades, 
grupperades och så vidare. 

N=36(4) Studien visade att anhörigvårdare 
upplevde en hel del stress i 
samband med beteende och 
humörförändringar hos deras 
närstående med demenssjukdom. 
De upplevde det stressande att 
andra runt omkring dem inte 
trodde dem, tog dem på allvar. 
Att få tid till vila, samtala om 
sina känslor och upplevelser 
bland annat är viktiga egna 
strategier för att klara av upplevd 
stress.  

K              
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Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet/
Typ 

Hwang AS, 
Rosenberg L, Kontos 
P, Cameron JI, 
Mihailidis A, Nygård 
L.                         
2017                
Kanada  

Sustaining care for a 
parent with dementia: 
an indefinite and 
intertwined process. 
   
 
  

Studien syftade till att 
förstå processen hur 
vuxna barn 
upprätthåller 
vårdandet av personen 
med demens och hur 
dessa processer 
formas av deras familj 
och den formella 
vården.  

En konstruktivistisk 
grounded theory användes 
med två halvdags 
fokusgrupptillfällen. De 
delades in i två grupper 
utifrån kön, en grupp för 
döttrar och en för söner. 
Deltagare rekryterades via 
annonsering via olika media 
och en databas i Toronto 
som involverade 
anhörigvårdare. 
Inklusionskriterier var bland 
annat att de utförde en 
obetald vård av närstående 
med demenssjukdom. 
Dataanalysen genomfördes 
genom ett socialt 
konstruktivistiskt perspektiv 
som involverade bland annat 
analys av datamaterialet i 
olika steg och ett ständigt 
samarbete av fynd och 
tolkningar med flera 
medförfattare till studien. 

N=9(0) Att upprätthålla vård som 
anhörigvårdare och i den 
formella vården tolkades som en 
obestämd process där tre 
sammanflätande teman visade 
sig. Det tillkommer insikter som 
att olika värderingar vad gäller 
vården inte bara existerar 
gentemot den formella vården 
utan kan även finnas inom 
familjens egna ramar mellan t ex 
syskon och påverkar den vård 
som den informella 
anhörigvårdaren ger till sin 
närstående. 
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Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet/
Typ 

Joling, K. J., Windle, 
G., Dröes, R.-M., 
Huisman, M., 
Hertogh, C. M. P. M., 
& Woods, R.       
2017                
Holland 

What are the essential 
features of resilience 
for informal 
caregivers of people 
living with dementia? 
A Delphi consensus 
examination. 
  

Syftet var att 
identifiera, förstå och 
mäta vårdgivares 
återhämtningsförmåga 
för att bättre kunna ge 
dem det stöd de 
behöver. 

En Delphi konsensus 
studie genomfördes i 
samråd med en 
tvärvetenskaplig panel 
informella vårdgivare och 
experter av relevant 
profession. Relevanta 
komponenter bedömdes 
med en 5-punkts 
likertskala. 

N=25(12) Vårdgivare betonade vikten av 
socialt stöd, kvalitet på 
relationen med sin släkting och 
om att tycka om att spendera tid 
tillsammans. Patienternas 
beteendeproblem och känsla av 
kompetens som vårdgivare 
valdes av både vårdgivare och 
yrkesverksamma som att hantera 
färdigheter, uppleva positiva 
aspekter av vård och en bra 
livskvalitet för vårdgivare som 
mest relevant. 

P              
II 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 



 

VII 
 

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet/
Typ 

Laparidou, D., 
Middlemass, J., 
Karran, T., & 
Siriwardena, N.   
2018               
England  

Caregivers´ 
interactions with 
health care services - 
mediator of stress or 
added strain?  

Syftet var att utföra en 
kvalitativ djupintervju 
för att utforska 
erfarenheter och 
uppfattningar hos 
informella vårdgivare 
till personer med 
demenssjukdom. 
Specifikt kring 
utmaningar och 
stressfaktorer i 
samband med 
kontakten med hälso- 
och sjukvården. Syftet 
var också att 
undersöka vilket stöd 
de ville ha från hälso- 
och sjukvården. 

Kvalitativ design med 
fokusgruppsintervjuer samt 
en enskild intervju utfördes 
med informella vårdgivare. 
Urvalet gjordes utifrån att 
forskarna ville ha med 
personer som bland annat 
var särskilt intresserade av 
att medverka. 
Inklusionskriterierna var 
breda då fokus var på 
erfarenheterna snarare än 
karakteristiska hos 
deltagarna. Men ett var att 
den informella vårdgivaren 
var en familjemedlem eller 
vän och utförde ett obetalt 
arbete. Deltagarna värvades 
via olika stödgrupper i 
Lincolnshire, England. 
Semistrukturerade intervjuer 
utfördes och transkriberades. 
En tematisk analysmetod 
användes. 

N=17(1)  Fem teman utrönades som 
fångade in dels utmaningarna för 
de informella vårdgivarna men 
även vilken typ av stöd de vill ha 
från hälso- och sjukvården. 
Dessa teman reflekterade inte 
bara de informella vårdgivarnas 
perspektiv och åsikter utan även 
hälso- och sjukvårdspersonalens 
som gav olika perspektiv 
gällande samma frågor. 
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VIII 
 

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet/
Typ 

Laporte Uribe, F., 
Heinrich, S., Wolf-
ostermann, K., 
Schmidt, S., Thyrian, 
J. R., Schäfer-
Walkmann, S & 
Holle, B.              
2017              
Tyskland 

Caregiver burden as
sessed in dementia c
are networks in Ger
many: findings from 
the DemNet-D study 
baseline. 

  

Syftet med studien 
var att beskriva 
bördan för informella 
anhörigvårdare som 
har stöd i ett regionalt 
demensnätverk. 

En kvantitativ studie där 
deltagare valdes ut utifrån 13 
olika demensnätverk. 
Därefter gjordes intervjuer 
och olika frågeformulär 
besvarades. Data 
analyserades med 
beskrivande statistik. 

N=536(0) Det framkom att det fanns en 
upplevelse av lägre känsla av 
börda hos manliga vårdare som 
inte var make eller partner utan 
hade en annan relation. 
Kvinnorna kände sig mer 
belastade om de hade egna 
begränsningar i hälsa. Kvinnorna 
upplevde en högre nivå av 
personlig utveckling. 
Studien visade att nätverken kan 
minska bördan hos anhöriga upp 
till måttligt upplevd börda. 
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IX 
 

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet/
Typ 

Lethin, C., Renom-
Guiteras, A., 
Zwakhalen, S., Soto-
Martin, M., Saks, K., 
Zabalegui, A., … 
Karlsson, S.         
2017              
England, Estonia, 
Finland, France, 
Germany, the 
Netherlands, Sweden 
and Spain. 

Psychological well-
being over time 
among informal 
caregivers caring for 
persons with dementia 
living at home. 
 
  

Syftet var att 
undersöka informella 
vårdgivares 
psykologiska 
välbefinnande och 
förutspådda ökning av 
psykologiskt 
välbefinnande, när 
man tar hand om 
personer med demens 
som bor hemma, 
relaterade till 
vårdgivare, personer 
med demens och 
formella vård 
faktorer. 

En kohortstudie vid start och 
med uppföljning efter 3 
månader i åtta europeiska 
länder. Deltagare 
rekryterades via 
kontaktpersoner från olika 
vårdinstanser i kommunerna. 
Den informella vårdgivaren 
skulle ha besökt den 
närstående med 
demenssjukdom minst två 
gånger per månad och 
inkluderade både avlönad 
och icke avlönad informell 
vårdgivare. Analyserades 
med en regressionsanalys. 

N=122 (0) Informell vård för en äldre 
person med demens hemma är en 
komplex uppgift som kan 
påverkas av faktorer som är 
förknippade med vårdgivaren, 
personen med demens och den 
formella vården. Studien visade 
att vårdgivarens psykologiska 
välbefinnande var förknippat 
med mindre vårdtyngd och högre 
välbefinnande. Ett högre antal 
neuropsykiatriska symtom hos 
personen med demens var 
förknippade med ett lägre 
psykologiskt välbefinnande hos 
vårdgivarna. Högre betyg av 
Quality of Care var associerat 
med ett ökat psykologiskt 
välbefinnande. 
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Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet/
Typ 

Rayment, G., 
Swainston, K & 
Wilson, G.           
2019                
England 

Using photo-
elicitation to explore 
the lived experience 
of informal caregivers 
of individuals living 
with dementia. 
 
 
 
  

Syfte att utforska den 
subjektiva 
upplevelsen hos 
informella vårdgivare 
som stödjer en person 
med demens.   

Design som använts är 
fenomenologi. De fick alla 
en engångskamera där de 
skulle fånga fotografier som 
de kände illustrerade deras 
upplevelser från deras 
vardag som informell 
vårdgivare för en anhörig 
med demenssjukdom. 
Fotografierna trycktes och 
användes för att bilda 
diskussioner inom en 
djustrukturerad intervju 
innan de analyserades. Man 
använde sig av ett 
”purposive sampling” då 
man önskade sig deltagare 
med en större bredd av 
erfarenheter kring vårdandet. 
Inkluderande var att 
deltagaren var över 18 år 
och att de beskrev sig själva 
som informell 
anhörigvårdare eller att de 
hade varit det. Det användes 
en hermeneutisk analys av 
materialet. 

N=6(0) Tre teman framkom vid 
analysen: Föreställa sig rollen 
som informell vårdgivare, Stöd 
till den informella vårdgivaren 
och Vårdgivarens egna behov. 
Socialt, emotionellt och praktiskt 
stöd för vårdgivare framkom som 
viktigt.   
Behoven och problemen var 
individuella och skilde sig åt 
mellan vårdgivarna. Alla i 
gruppen hade tagit foto av 
badrum. Det framkom att hjälpa 
med personlig vård kunde vara 
både fysiskt och emotionellt 
påfrestande.   
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XI 
 

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet/
Typ 

Skaalvik, M. W., 
Norberg, A., 
Normann, K., 
Fjelltun, A.-M., & 
Asplund, K.         
2016                   
Norge  

The experience of self 
and threats to sense of 
self among relatives 
caring for people with 
Alzheimer’s disease. 
  

En kvalitativ studie 
med syfte att 
undersöka hur nära 
anhöriga till personer 
med Alzheimers 
demens upplevde sin 
självkänsla. 

En kvalitativ intervjustudie 
som en del av en tidigare 
studie där man tagit del av 
de första intevjuerna. 10 
personer med AD hade 
tillsammans med 2 anhöriga 
vardera blivit slumpmässigt 
utvalda till en interventions- 
respektive kontrollgrupp. 
Anhöriga hade levt 
tillsammans med personen 
med AD i 1-6 år. 
Materialet analyserades med 
Harre´’s social 
constructionist theory of 
selfhood. 
 

N=20 (0) De viktigaste resultaten från 
denna studie var graden av 
komplexitet och variationer i hur 
släktingarna berättade om sin 
livssituation. Variationer utifrån 
kön och typ av förhållande 
framkom. Makarna och 
kvinnorna talade om att påverkas 
annorlunda och starkare än vad 
sönerna angående bevarande av 
sin självkänsla. Deltagande 
anhöriga rapporterade att 
Alzheimers sjukdom påverkade 
deras självkänsla men att det 
försökte leva här och nu och inte 
tänka på framtiden. 
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XII 
 

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet/
Typ 

Stensletten, K., 
Bruvik, F., Espehaug, 
B., & Drageset, J.        
2014                   
Norge 

Burden of care, social 
support, and sense of 
coherence in elderly 
caregivers living with 
individuals with 
symptoms of 
dementia. 

Syftet med studien 
var att undersöka 
sambandet mellan 
omfattning av socialt 
stöd, känslan av 
sammanhang 
(KASAM) och 
vårdtyngden för de 
som vårdade en 
partner med demens. 

En tvärsnittsobservation av 
individer som bodde med en 
partner med demens. 
Kommunsjuksköterskor 
skapade frågeformulär med 
variablerna: kön, ålder, 
utbildningsnivå, tid som 
gifta/sambo, hade barn, 
hälsotillstånd, hur länge de 
haft demenssymtom, gick på 
dagverksamhet eller 
växelboende och hur nöjda 
de var med sjukvården. 
Inklusionskriterier: sambo 
eller gifta, levt ihop minst 10 
år, varav minst 50 procent 
under samma adress, både 
var 65 år eller äldre, under 
minst 50 procent av tiden 
och vårdgivaren skulle 
kunna redogöra för om det 
kognitiva tillståndet 
försämrats under de senaste 
10 åren. Analys: Multipel 
regressionsanalys. 
 

N=110(13) Det fanns ett signifikant samband 
mellan vårdtyngd och upplevelse 
av sammanhang. Studien visade 
att de vårdgivare som upplevde 
starkare sociala band upplevde 
lägre vårdtyngd. En förklaring 
till detta kunde vara att de levt i 
många år tillsammans i ett 
kärleksfullt förhållande med 
starka känslor och därmed 
upplevde de inte vårdbördan så 
tung. 
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XIII 
 

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet/
Typ 

Stephan, A. Bieber, 
A. Hopper, L. Joyce, 
R. Irving, K. Zanetti, 
O. Portolani, E. 
Kerpershoek, L. 
Verhey, F. de Vugt, 
M. Wolfs, C. Eriksen, 
S. Røsvik, J. 
Marques, M. J. 
Gonçalves-Pereira, 
M. Sjölund, B. M. 
Jelley, H. Woods & 
B. Meyer, G.        
2018             
Tyskland, Sverige, 
Irland, Italien, 
Holland, Norge, 
Prortugal och 
England.  

Barrier and 
facilitators to the 
access to and use of 
formal dementia care: 
findings of a focus 
group study with 
people dementia, 
informal carers and 
health and social care 
professionals in eight 
European countries. 
 
  

Syftet var att utforska 
hinder och vad som 
underlättade för 
tillgång till och 
utnyttjande av formell 
vård ur personer med 
demens, deras 
informella 
vårdgivares och 
hälso- och 
sjukvårdspersonals 
perspektiv. 

Kohortstudie som utfördes i 
8 olika länder i Europa inom 
projektet Actifcare. De 
delades in i separata 
fokusgrupper där informella 
anhörigvårdarna utgjorde en 
egen. 
Samtliga deltagare 
rekryterades via olika 
stödgrupper och från 
kontaktpersoner inom 
projektet Actifcare. 
En kvalitativ innehållsanalys 
utfördes. 

N=96(0) Attityder och övertygelser hos 
personer med demens och deras 
vårdgivare kan ha stor inverkan, 
och det fungerar ofta som hinder. 
Formell vård uppfattades som ett 
hot mot den individuellas 
oberoende och undviks så länge 
som möjligt. En kontakt person i 
sjukvården kan vara en viktig 
förenkling för att övervinna 
dessa hinder. Kontakt bör 
initieras proaktivt, så tidigt som 
möjligt, och en tillförlitlig och 
konsekvent relation måste 
upprättas. Utöver detta bekräftar 
resultaten till stor del tidigare 
forskning och visar att hinder för 
tillgång till och användning av 
formell vård fortfarande finns i 
hela Europa trots ett antal 
nationella och europeiska 
initiativ. 
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XIV 
 

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet/
Typ 

Stephan, A., Möhler, 
R., Renom-Guiteras, 
A., & Meyer, G.  
2015              
Tyskland 

Successful 
collaboration in 
dementia care from 
the perspectives of 
healthcare 
professionals and 
informal carers in 
Germany: results 
from a focus group 
study. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Syftet var att utforska 
hälso och -
sjukvårdpersonals 
samt informella 
anhörigvårdares 
åsikter och 
erfarenheter kring 
samarbete i vården av 
demenssjuka. Man 
ville även beskriva 
faktorer som 
underlättar eller 
hndrar samarbete. 

Man använde sig av 
fokusgruppsintervjuer från 
ett Europeiskt projekt Right 
TimePlaceCare där 
deltagarna fick diskutera fritt 
utifrån några få frågor med 
hjälp av en moderator. 
Tillfällen spelades in och 
transkriberades. Denna 
studie har utökat den redan 
tidigare utförda analysen 
enligt ovan genom att nu ha 
fokus på det beskrivet i 
syftet. Informella vårdare  
kontaktades via olika 
stödgrupper eller rådgivande 
instanser men även via 
projektet Right 
TimePlaceCare. 
Inklusionskriterier var bland 
annat att man var informell 
vårdare till en person med 
demenssjukdom i olika 
stadier av sjukdomen, att 
man var involverad i vården 
utifrån att man var en 
släkting, vän eller granne. 
Analyserades med 
innehållsanalys. 

N=17(0)  Det som visade sig att var extra 
utmanande var den första 
kontakten med sjukvården där de 
informella vårdgivarna upplevde 
det svårt att ta det första steget 
till kontakt med sjukvården. De 
väntar ofta tills de står inför en 
kris. Man efterfrågade en 
vårdkontakt som kunde följa dem 
igenom sjukdomsförloppet som 
en viktig underlättande faktor 
och som skulle gynna samarbetet 
kring den demenssjuka. 
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XV 
 

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet/
Typ 

Vatter, S., McDonald, 
K. R., Stanmore, E., 
Clare, L., 
McCormick, S. A & 
Leroi, I.                
2018      
Storbritannien  

A qualitative study of 
female caregiving 
spouses experiences 
of intimate 
relationships as 
cognition declines in 
Parkinson´s disease. 
 
 
 
 
 
 
  

Syftet med studien 
var att utforska 
förändringar i 
långsiktiga intima 
relationer i Parkinsons 
relaterad demens, som 
uppfattas av makar 
som ger omsorg till 
sin partner. 

Det gjordes ett målmedvetet 
urval av kvinnliga makar 
vars partner hade Parkinsons 
sjukdom, Parkinsons 
sjukdom och mild kognitiv 
nedsättning, Parkinsons 
sjukdom med demens eller 
Lewybodydemens. Fysiska, 
semistrukturerade intervjuer 
genomfördes. 
Transkriberade data 
analyserades med induktiv 
tematisk analys. 

N=12(0) Tillfredsställelsen i relationen, 
intimitet och kommunikation 
hade minskat hos makar till dem 
med lätt, kognitiv 
funktionsnedsättning. I de andra 
grupperna, med ökad demens, 
var minskningen markant större. 
Ökat ansvar för familjens omsorg 
resulterade i att partner 
tillbringade mer tid tillsammans, 
men kände sig känslomässigt 
mer distanserade.Rollen som 
maka övergick till vårdgivare 
och de rapporterade känslor av 
frustration, förbittring, ilska, sorg 
och en oro för framtiden. 
Kognitiv nedsättning var 
betydligt svårare att acceptera 
och hantera än de motoriska 
symtomen på Parkinsons 
demens, 
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XVI 
 

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet/
Typ 

Øydgard,G.W.     
2017                        
Norge 

The influence of 
institutional discourses 
on the work of 
informal carers: an 
institutional 
ethnography from the 
perspective of 
informal carers. 
 
 
 
  

Forskningsfrågan i 
denna etnografiska 
studie var ” Hur 
riktlinjer kring den 
informella vården 
påverkar det 
informella 
vårdandet”? 

Etnografisk intervjustudie 
där semistrukturerade 
intervjuer utfördes hos 
informella vårdare till 
personer med 
demenssjukdom. 
Två personer identifierades 
via ett vårdhem och resten 
värvades via två lokala 
dagstidningar. De som valde 
att delta hade då tagit 
kontakt via email eller 
telefon innan de fick 
ytterligare muntlig och 
skriftlig information. 

N=26(0) För en del var det en förväntad 
fas efter många års äktenskap 
och ett ansvar att hjälpa sina 
närstående. En del upplevde att 
inte kunna ta hand om deras 
närstående fullt ut kändes som ett 
misslyckande. Det fanns en oro 
över att andra inte skulle kunna 
ta hand om deras närstående på 
samma sätt som de själva. De 
ville hjälpa men kom till en 
punkt när det inte gick att vårda 
själva utan behövde hjälp från 
samhället för att klara av sitt 
dagliga liv. Många talade om en 
långvarig trötthet och hopp om 
att det ska komma en ledig plats 
samtidigt som själva flytten är 
ledsam och representerar en stor 
förändring.  
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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 

 
 


