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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: I Sverige lever cirka 148 000 personer med demenssjukdom. Att få en 
demenssjukdom påverkar inte bara den sjuke utan också de anhöriga. Att vårda en 
närstående med demenssjukdom är krävande och de anhöriga löper stor risk för att 

utveckla ohälsa och depression. Stöd till anhöriga är en viktig del vid vård och omsorg om 
personer med demenssjukdom och kommunerna har enligt lag skyldighet att ge stöd till 

personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre. I de nationella 
riktlinjerna för vård och omsorg om personer med demenssjukdom anges att stödåtgärder 
ska ges anhöriga både till personer med demenssjukdom i ordinärt boende såsom i särskilt 

boende. Många anhöriga vill känna sig fortsatt delaktiga i vården efter det att deras 
närstående flyttat till särskilt boende och det är viktigt att personalen strävar efter att 

involvera de anhöriga i vården och främja delaktighet. 

Syfte: Syftet med studien var att belysa anhörigas upplevelser samt känsla av stöd och 

delaktighet då deras make eller maka med demenssjukdom flyttar till ett särskilt boende. 

Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ ansats och som datainsamlingsmetod 

användes semistrukturerade intervjuer. Åtta intervjuer genomfördes med anhöriga till 
personer med demenssjukdom i tre olika kommuner i södra Sverige. För att analysera 

intervjuerna gjordes en kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Tiden före flytten till särskilt boende var en tid som för de anhöriga präglades av 

övergivenhet, isolering och aggressivitet. Det var också en tid fylld av oro, ständig 
passning och sömnlöshet. När situationen till slut blev ohållbar tvingades de anhöriga ta ett 
stort och svårt beslut som innebar att bryta upp och skiljas då den närstående behövde 

flytta till ett särskilt boende. Flera av de anhöriga hade stödinsatser från kommunen men 
det var olika hur det stödet upplevdes. Det framkom att det var viktig att få ett stöd som var 

av betydelse. 

Tiden efter flytten till särskilt boende blev för de anhöriga en tid av anpassning. En tid 

fylld av känslor där ensamheten var det absolut största. Andra känslor som upplevdes var 
oro, ångest, skuld och sorg. Ur stödsynpunkt var det viktigt för de anhöriga att ha någon 

nära. Det som också var en del av de anhörigas vardag efter flytten till särskilt boende var 
besöken på boendet som många gånger upplevdes som svåra. Delaktighet för de anhöriga 
var att vara närvarande, att göra vad man kunde för att den närstående skulle trivas och att 

få information. 

Slutsats: Resultatet visar att anhöriga till personer med demenssjukdom upplever en svår 
tid i samband med flytt till särskilt boende och behovet av stöd är stort. De anhörigas 
upplevelser i förekommande studie är likvärdiga med tidigare studier och verkar inte ha 

förändrats under de senaste två decennierna, trots att detta fått stort fokus. Stödet till de 
anhöriga behöver fortsätta att utvecklas och personal inom hälso- och sjukvård som vårdar 

personer med demenssjukdom behöver ta tillvara på de anhörigas kunskaper för att öka de 
anhörigas delaktighet och för att förbättra omvårdnaden kring den sjuke. 

Nyckelord: demenssjukdom, anhöriga, särskilt boende, stöd, delaktighet 

  



 
 

ABSTRAKT   

Background: There are about 148 000 people with dementia living in Sweden today. 

Getting dementia affects not only the person who is ill but also the family. Caring for a 
loved one with dementia is challenging and the family caregiver runs a high risk of 
developing poor health and depression. Support for families is an important part of the care 

of persons with dementia and municipalities have a statutory obligation to provide support 
to families who care for a loved one who is long-term sick or elderly. In the national 

guideline for the care of people with dementia it is stated that efforts for support shall be 
provided both families who care for a person with dementia in regular housing, and in a 
nursing home. Many family members want to feel a continued involvement in care after 

the nursing home placement and it is important that the staff strives to involve the family in 
care and promote participation. 

Purpose: The aim of this study was to examine family members’ experiences and sense of 
support and involvement when their spouse with dementia moves to a nursing home. 

Method: The study was conducted using a qualitative approach and as data collection 

method used semi-structured interviews. Eight interviews were conducted with family 
members of persons with dementia in three municipalities in southern Sweden. To analyze 
the interviews, a qualitative content analysis was done.  

Results: The time before the move to nursing home was a time for the families that was 
characterized by abandonment, isolation and aggression. It was also a time filled with 

anxiety, constant standby and insomnia. When the situation finally became untenable it 
forced the families to take a big and difficult decision which meant breaking up and 

separation when the loved one needed to move to a nursing home. Several of the families 
had support by the municipality but it was different how the aid was perceived. It was 
revealed that it was important to have support that was of importance. 

The time after the move to nursing home was for the families a period of adaptation. A 

time filled with emotions where loneliness was absolutely the dominant feeling. Other 
emotions that were experienced were anxiety, guilt and grief. From a support point of 
view, it was important for the families to have someone close. What also was part of the 

family members daily life after the move to nursing home, were the visits at the nursing 
home that were often perceived as difficult. The involvement for the families was to be 

present, to do all that was possible to make the loved one comfortable and to get 
information. 

Conclusion: The result shows that family members of people with dementia are 
experiencing a difficult time in connection with the move to nursing home and the need for 
support is great. The family members’ experiences in this study are comparable with 

previous studies and seem not to have changed over the past two decades, even though this 
had major focus. Support for the families needs to continue to develop and staff in 

healthcare units caring for persons with dementia need to take advantage of the family’s 
knowledge to increase the family members’ participation and improve nursing care for the 
patient. 

Keywords: dementia, family, nursing home, support, participation 
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BAKGRUND 

Demenssjukdom 

I Sverige lever cirka 148 000 personer med demensdiagnos och ungefär 24 000 personer 

beräknas insjukna varje år (Socialstyrelsen, 2010). Alzheimers sjukdom är den vanligaste 
demensformen och fram till år 2050 beräknas antalet personer med Alzheimers sjukdom att 

fördubblas (Dehlin & Rundgren, 2007).  

Demenssjukdom innebär en sjuklig störning av intellektuella funktioner med försämring av 

minnet och det logiska tänkandet. Minnessvårigheter och desorientering är det vanligaste 

debutsymtomet (Chenoweth & Spencer, 1986).  Sjukdomen kan också medföra 

personlighetsförändringar och emotionella störningar. Demenssjukdomarna är 

progredierande och ger svåra psykiska och sociala handikapp där den sjuke blir alltmer 

beroende av sin omgivning (Larsson & Rundgren, 2003). Sjukdomsförloppet varierar och 

kan pågå från några månader upp till 10-20 år. Sjukdomens svårighetsgrad bedöms utifrån 

personens förmåga att klara av de dagliga aktiviteterna och delas in i tre stadier: mild, 

medel och svår demens (Skog, 2009).  

De olika stadierna beskrivs av Skog (2009) på följande sätt. I det första stadiet, mild 

demens, får personen svårigheter med minnet, att lära in nya saker och att lösa problem. 

Det kan också bli problem med språket då det framförallt blir svårt att finna rätt ord och 

namn. Trötthet och initiativlöshet är vanligt och kan missuppfattas som depression. Oro, 

ångest och irritation är vanligt hos den sjuke när minnet upplevs svikta. Vid medelsvår 

demens, stadium 2, förvärras problemen. Tal-, minnes- och förståelseproblemen blir 

alltmer framträdande. Den sjuke får svårt att orientera sig i tid och rum samt att känna igen 

föremål och personer. Rastlöshet, vandring och sömnsvårigheter är vanligt liksom även 

aggressivitet och vanföreställningar. Hjälpbehovet ökar alltmer och den sjuke är i behov av 

daglig hjälp med t.ex. personlig hygien och matlagning. Stadium 3, svår demens, innebär 

demenssjukdomens slutstadium. Språkförmågan kan ha försvunnit helt och det kan vara 

svårt att få kontakt med den sjuke. Förmågan att klä sig, att äta och att sköta sin hygien 

avtar och försvinner ofta helt. Motoriska svårigheter leder till stelhet, gångproblem och 

orörlighet. Vårdbehovet är nu mycket stort och den sjuke är helt beroende av sin 

omgivning. 

Att få en demensdiagnos påverkar inte bara den sjuke utan också de anhöriga (Almberg & 

Jansson, 2002; Socialstyrelsen, 2010; Söderberg, 2010). I ett tidigt skede av sjukdomen 

vårdas de allra flesta personer med demens av anhöriga i det egna hemmet vilket för den 

anhörige innebär ett huvudansvar för vården under en lång tid (Almberg & Jansson, 2002). 

För den sjuke innebär det en stor trygghet att få vara i en invand miljö med människor som 

står nära. För de anhöriga medför det dock ofta negativa bördor i form av ökad isolering 

och bundenhet till hemmet samt fysiska och emotionella påfrestningar (Almberg & 

Jansson, 2002; Chenoweth & Spencer, 1986).  

Med anhörig avses en person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna och 

anhörigvårdare är den person som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller 
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har funktionsnedsättning (Socialstyrelsens termbank, u.å). Med närstående avses den 

person som mottar hjälpen (Socialstyrelsen, 2012).   

Anhörigas situation 

Att som anhörig få rollen som vårdare kan innebära en kris som medför att livet inte förblir 

som det har varit (Almberg & Jansson, 2002). Att vårda en närstående med 

demenssjukdom under lång tid är krävande och stressframkallande och de anhöriga löper 

en stor risk för att utveckla utmattningssymtom, ohälsa och depression (Baumgarten et al., 

1992; Schultz, Visintainer & Williamson, 1990; Skog, 2009). Beeson (2003) fann ett starkt 

samband mellan vårdande makars upplevelse av ensamhet och depression, där en ökad 

känsla av ensamhet också ledde till att den vårdande anhörige kände sig mer deprimerad. 

Det visade sig också att fruarna upplevde ensamhet och depression i högre grad än männen 

vilket också stöds av fler författare (Baumgarten et al., 1992; Schultz et al., 1990). För 

anhöriga till personer med demenssjukdom innebär det ofta en ständig övervakning av den 

sjuke för att undvika att han eller hon skadar sig, går ut eller villar bort sig. Andra problem 

som kan uppstå hos den sjuke är inkontinens, mat- och ätsvårigheter, humörsvängningar 

och sömnstörningar (Chenoweth & Spencer, 1986). Då det framförallt är personer över 65 

år som insjuknar i demenssjukdom är vårdande make eller maka också äldre och besväras 

ofta själv av egna hälsoproblem. Att vårda en närstående är vanligast i åldrarna 75-84 år 

och ungefär lika förekommande mellan män och kvinnor (Söderberg, 2010). 

Hur anhöriga upplever sin situation som vårdare påverkas i stor grad av hur relationen med 

den sjuke har varit tidigare i livet, före insjuknandet. Att ha varit lyckliga tillsammans kan 

göra vårdandet lättare och många positiva känslor för den sjuke kan uppväga mycket av de 

negativa konsekvenser vårdarrollen medför. Om relationen däremot tidigare varit mindre 

god och kanske kantats av osämja och skilsmässotankar blir vårdarrollen ofta en tung 

börda som är svår att acceptera (Almberg & Jansson, 2003). 

När en make eller maka insjuknar i en demenssjukdom innebär det också att en 

rollförändring sker. Personen med demenssjukdom som tidigare varit en självständig 

person blir i takt med sjukdomsförloppet alltmer beroende av sin omgivning. Uppgifter 

som den sjuke tidigare klarat av får nu den vårdande partnern ta över. Att vårda någon som 

har demenssjukdom innebär ett ständigt arbete dygnet runt (Almberg & Jansson, 2003). 

För familjen innebär det också att det sociala umgänget påverkas och förändras. Vänner 

hälsar inte på som tidigare och umgänget med andra par försvinner ofta helt. Anhöriga blir 

ofta bundna till hemmet på grund av att den sjuke inte kan lämnas ensam och måste därför 

avstå från egna aktiviteter och intressen (Chenoweth & Spencer, 1986). 

Trots att det för anhöriga ofta är en tung börda att vårda en närstående med 

demenssjukdom kan det också innebära positiva erfarenheter (Andrén & Elmståhl, 2005). 

Andrén och Elmståhl (2005) beskriver i sin studie hur anhöriga till personer med demens 

upplevde tillfredställelse trots att situationen också var tung och mödosam. Aspekter som 

gav positiva erfarenheter var att som vårdare känna sig behövd och uppskattad, att kunna 

hjälpa personen man vårdade att övervinna svårigheter och bibehålla sin värdighet. De 

anhöriga upplevde också tillfredsställelse när personen de vårdade var ren, nöjd och glad. 
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Andra familjer har beskrivit att demenssjukdomen medfört att familjen kommit närmare 

varandra då de hjälpt till i vårdandet och avlöst den i familjen som har huvudansvaret för 

vården (Chenoweth & Spencer, 1986). 

Föregripande sorg 

Anhörigas nedstämdhet tolkas och beskrivs ofta som depression enligt Walker och 

Pomeroy (1996). Walker och Pomeroy (1996) menar dock att många gånger skulle 

anhörigas nedstämdhet bättre kunna beskrivas som sorg. Att se en kär anförvants 

personlighet förändras och se den ena förmågan efter den andra försvinna hos personen 

med demenssjukdom innebär en stor sorg och förlust som medför förlorade drömmar om 

framtiden, sorg över förändrade relationer och en förändrad livsstil (Almberg & Jansson, 

2003). Föregripande sorg (eng. anticipatory grief) har traditionellt ofta beskrivits och 

förknippats med sjukdomar såsom cancer men är likväl högst aktuellt inom demensvården. 

En svensk studie som jämfört föregripande sorg hos anhöriga till personer med 

demenssjukdom kontra anhöriga till personer med cancer visar att anhörigas upplevelser 

hos dessa båda grupper är likvärdiga (Johansson, Sundh, Wijk & Grimby, 2012). Rando 

(2000) menar att föregripande sorg innefattar förluster som redan har skett, sker nu och 

som kommer att ske samt att dessa förluster kan innefatta både psykiska, fysiska och 

sociala faktorer. Anhöriga till personer med demenssjukdom upplever dock en särskilt svår 

form av föregripande sorg då personen med demenssjukdom förlorar både kognitiva och 

kroppsliga funktioner (Holley & Mast, 2009) och även förmågan att kommunicera verbalt 

vilken mot slutet ofta är helt förlorad (Albinsson & Strang, 2003).   

Det är viktigt att vårdpersonal och andra i omgivningen är medvetna om och kan 

identifiera detta föregripande sorgearbete för att kunna stödja den anhörige på rätt sätt 

(Albinsson & Strang, 2003; Almberg & Jansson, 2003; Holley & Mast, 2009; Walker & 

Pomeroy, 1996;). Almberg och Jansson (2003) menar dock att omgivningen ofta inte är 

medveten om den kris- och sorgebearbetning de anhöriga går igenom. Att få stöd och 

bekräftelse i det föregripande sorgearbetet kan göra att sorgen efter döden blir mindre svår 

och lättare att hantera (Albinsson & Strang, 2003; Rando, 2000).  

Flytten till särskilt boende 

När vård och omsorg inte längre kan tillgodoses i hemmet på grund av att den sjukes 

vårdbehov är så stort eller att den som vårdar i hemmet inte längre orkar behöver den sjuke 

fortsatt vård i särskilt boende. Med särskilt boende avses enligt 5§, kap. 5 i 

socialtjänstlagen (SFS, 2001:453) en särskild boendeform för service och omvårdnad för 

äldre människor som behöver särskilt stöd och som kommunen har skyldighet att inrätta. 

Den framförallt vanligaste orsaken till att flytt till särskilt boende blir aktuellt är att den 

som vårdar i hemmet är uttröttad och inte längre orkar med den 24-timmars vård som krävs 

med bland annat brist på sömn (Chenoweth & Spencer, 1986) och/eller egna problem med 

hälsan (McLennon, Habermann & Davis, 2010). Många gånger är det beteendeproblem 

hos den sjuke som gör situationen i hemmet ohållbar. Det handlar då ofta om 

beteendeproblem såsom rastlöshet, agitation, hallucinationer och problem med inkontinens 

(McLennon et al., 2010). Att som make eller maka ta beslutet att flytta sin livskamrat till 

särskilt boende är ett svårt beslut som ofta utlöser känslor av sorg och skuld (Givens, 
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Lopez, Mazor & Mitchell, 2012; Hagen, 2001; Moyle, Edwards & Clinton, 2002; Nolan & 

Dellasega, 1999).  

Hagen (2001) har identifierat flera faktorer som påverkar de anhörigas förmåga att fatta 

beslutet om särskilt boende för den sjuke. Faktorer som kan göra beslutet lättare är om 

upplevelsen av stöd från andra finns samt i vilken grad den vårdande anhörige upplever sig 

oberoende i relationen med den sjuke och har känslan av ett eget själv, att livet har en 

mening och syfte förutom vårdandet. Faktorer som gör beslutet svårare är om anhöriga har 

skuldkänslor, upplever rädsla för ensamheten eller om det finns negativa föreställningar 

om det särskilda boendet. Skuldkänslor över att lämna över ansvaret till främmande 

människor på ett särskilt boendet kan visa sig på olika sätt (Almberg & Jansson, 2003). 

Almberg och Jansson (2003) menar att ett starkt kontrollerande av personalen kan 

förekomma liksom en nästan överdriven oro, men det kan också vara så att den anhörige 

flyr från situationen och avstår från att besöka den sjuke.  

De anhöriga får inte glömmas bort efter det att den sjuke har flyttat till ett särskilt boende. 

Trots att många anhöriga fattar beslutet om vårdboende för den sjuke för att minska sin 

egen stressfyllda börda visar studier att anhörigas situation efter inflyttningen till boendet 

ofta fortsätter att vara stressbetingad (Moyle et al., 2002; Nolan & Dellasega, 1999; 

Stephens, Ogrocki & Kinney, 1991). Flytten till särskilt boende innebär en ny roll för de 

anhöriga och de kan behöva hjälp med att hitta sin nya roll (Moyle et al., 2002; Nolan & 

Dellasega, 1999; Söderberg, 2010). 

Anhörigas behov av stöd   

Vid vård och omsorg om personer med demenssjukdom är syftet med socialtjänstens och 

hälso- och sjukvårdens insatser att underlätta vardagen för personer med demenssjukdom 

och att ge så hög livskvalitet som möjligt under sjukdomens olika faser. Stödet till de 

anhöriga är en viktig del i att öka livskvaliteten för personen med demenssjukdom. I de 

nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom (2010) anges att stöd till 

anhöriga kan ske i form av avlösning, utbildning och psykosocialt stöd. Avlösning kan ske 

i hemmet då personal kommer hem och tar hand om den sjuke så att den vårdande anhörige 

kan få lämna hemmet några timmar. Det kan också innebära att den sjuke får komma till 

ett särskilt boende för dagverksamhet eller vistas där en kortare tid. Utbildning som 

stödform innebär att de anhöriga får strukturerad information och utbildning om 

demenssjukdomens bakomliggande orsak, symtom och utveckling. De anhöriga ska också 

ges information om vilka behandlings- och stödinsatser som kan erbjudas. Psykosocialt 

stöd kan innebära att i grupp eller enskilt få samtala om sin situation och sina känslor med 

någon eller med andra i liknande situation. Målet med stödinsatserna är att förebygga 

ohälsa och öka livskvaliteten hos anhöriga. För att uppnå bäst effekt av stödåtgärderna bör 

de erbjudas tidigt i sjukdomsförloppet, vara varaktiga över tid samt vara individ och 

situationsanpassade. Stödåtgärderna avses gälla både anhöriga till personer med 

demenssjukdom i ordinärt boende såsom i särskilt boende (Socialstyrelsen, 2010).  

I en studie av Alwin, Öberg och Krevers (2010) där anhörigvårdare till personer med 

demenssjukdom fick ranka sin uppfattning om vilka stödåtgärder de upplevde som viktiga, 
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visar resultatet att det framförallt var betydelsefullt att få information om sjukdomen och 

om vilka stödåtgärder som finns att tillgå, men det var också mycket betydelsefullt att ha 

någon att prata med.  

Anhörigas situation som vårdar en närstående har uppmärksammats alltmer 

(Socialstyrelsen, 2012). Staten har delat ut stimulans- och utvecklingsbidrag till 

kommunerna för att stimulera att stödet till anhöriga utvecklas. Under åren 1999-2001 

delades 100 miljoner kronor ut årligen till kommunerna för att stimulera kommunerna att 

höja kvaliteten på det stöd som ges till anhöriga som vårdar äldre, funktionshindrade eller 

långvarigt sjuka (Socialstyrelsen, 2002). Projektet kom att kallas ”Anhörig 300” och i 

slutrapporten konstateras att projektet resulterat i att anhörigas vård- och omsorgsinsatser 

har synliggjorts och att attitydförändringar hos personal och allmänhet successivt har skett. 

Projektet har också medfört att nya stödformer utvecklats och redan befintliga stödformer 

förbättrats och spridits till fler kommuner (Socialstyrelsen, 2002). En ny lagstiftning 

gällande anhörigstöd trädde i kraft den 1 juli 2009 som förtydligar kommunens skyldighet 

och anger att ” socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som 

vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som 

har funktionshinder” (SFS, 2001:453, kap. 5, 10 §). 

Anhörigas behov av stöd ser olika ut beroende på i vilken fas av sjukdomen den sjuke 

befinner sig. Behovet av stöd ser t.ex. ut på ett sätt i början av sjukdomen, på ett annat sätt 

i samband med inflyttning på särskilt boende och på ytterligare ett sätt när den sjuke vårdas 

i livets slutskede (Söderberg, 2010). Inför beslutet om särskilt boende och i samband med 

flytten uppstår många känslor hos anhöriga och behovet av emotionellt stöd är stort. 

Känslor som uppstår är ofta känslor av skuld och sorg, av många beskriven som 

fruktansvärd eller outhärdlig. Dessa känsloupplevelser förvärras dessutom om det också 

finns en oro över vården den sjuke får eller om det finns en besvikelse över brist på stöd 

(Dellasega & Nolan, 1997). Behovet av stöd till de anhöriga är fortsatt viktigt efter det att 

den närstående flyttat in på särskilt boende men behovet av stöd förändras och behöver 

anpassas till den situation den anhörige för närvarande befinner sig i (Moyle et al., 2002; 

Nolan & Dellasega, 1999; Söderberg, 2010). Efter flytten kvarstår ofta ett stort behov av 

emotionellt stöd och att uppleva en god kommunikation med personalen på boendet är 

viktigt, framförallt vad gäller hur den sjuke har anpassat sig och vilken vård han eller hon 

får (Dellasega & Nolan, 1997; Givens et al., 2012). Anhöriga i en studie av Hertzberg, 

Ekman och Axelsson (2001) önskade mer spontan information från personalen, utan att de 

själva behövde efterfråga den. Att få veta hur den närstående haft det under dagen var 

betydelsefullt och ingav en känsla hos den anhörige att någon hade sett den närstående och 

brytt sig om denne (Duncan & Morgan, 1994; Hertzberg et al., 2001). 

Anhörigas delaktighet i vården 

För många anhöriga innebär den närståendes flytt till särskilt boende inte att vårdandet är 

över utan de vill känna sig fortsatt delaktiga i vården. Det framkommer dock att många 

anhöriga till personer med demenssjukdom inte upplever att personalen tar tillvara på deras 

kunskaper (Hertzberg et al., 2001; Moyle et al., 2002; Söderberg, 2010). När personalen 

inte tar tillvara på anhörigas erfarenheter och kunskaper om den sjuke kan de anhöriga inte 
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bara uppleva sig personligt ignorerade och tillintetgjorda, utan de känner också att deras 

närstående inte får bästa möjliga vård (Duncan & Morgan, 1994; Hertzberg et al., 2001). 

Anhöriga vill inte gärna klaga på personalen av rädsla för att det skulle kunna påverka 

vården till den närstående negativt (Moyle et al., 2002). 

Nolan och Dellasega (1999) och Hertzberg et al. (2001) betonar vikten av att skapa ett gott 

samarbete mellan anhöriga och personal för att förbättra vården av äldre och för anhörigas 

behov av delaktighet. Personalen bör skapa en välkomnande atmosfär som stödjer och 

uppmuntrar de anhöriga att vara delaktiga i den mån de önskar. Det är viktigt att ta tillvara 

på anhörigas expertkunskaper när vården planeras. I vården av personer med 

demenssjukdom är det extra viktigt att ta tillvara på anhörigas kunskaper och erfarenheter 

då den sjuke ofta har kommit så långt i sjukdomsförloppet att de inte själva kan redogöra 

för sina behov och önskemål. I de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid 

demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2010) lyfts begreppet personcentrerad omvårdnad fram 

som en av förutsättningarna för att en god vård och omsorg ska kunna ges. En del i den 

personcentrerade omvårdnaden innebär att personalen ska sträva efter att involvera den 

demenssjukes anhöriga i vården (Socialstyrelsen, 2010). 

I Fokusgruppsintervjuer med anhöriga till personer med demenssjukdom (Duncan & 

Morgan, 1994) framkom att det allra viktigaste för de anhöriga var att en god relation 

kunde skapas med någon i personalen. En god relation möjliggjorde för de anhöriga att 

förmedla sina kunskaper och expertkunskaper om den sjuke samt på vilket sätt man bäst 

kunde tillgodose den sjukes behov. Det var också viktigt för de anhöriga med en god 

relation till personalen för att personalen lättare skulle kunna se den sjuke som en person, 

en person värd att bry sig om. Anhöriga i studien gjorde gällande att en god vård var 

beroende på personalens förmåga att både kunna se den sjuke som en person men också på 

att anhöriga tilläts vara involverade och delaktiga i vården. 

Ett väl fungerande samarbete mellan personal och anhöriga leder till förbättrad kvalitet på 

vården och ger många positiva effekter hos både personal och anhöriga (Anderson, 

Hobson, Steiner & Rodel, 1992). Anderson et al. (1992) fann att när anhöriga aktivt 

gjordes delaktiga i vården kände personalen en ökad tillfredställelse i arbetet med minskad 

trötthet och utbrändhet. Medicineringen hos vårdtagarna kunde sänkas och de anhörigas 

stress minskade då de kände sig trygga med vården som gavs till deras närstående. 

 Resultatet av en svensk studie visar att sjuksköterskor inom äldreomsorgen är eniga om att 

samarbete med anhöriga är viktigt men det framkommer också att sjuksköterskorna 

upplever att samarbetet med anhöriga har minskat på grund av tidsbrist (Weman, Kihlgren 

& Fagerberg, 2004).  

 

PROBLEMFORMULERING   

Anhöriga till personer med demenssjukdom har uppmärksammats under många år och är 

fortfarande högst aktuellt. Ett stort antal studier beskriver de anhörigas upplevelser, behov 
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av stöd och möjlighet till fortsatt delaktighet i vården efter den sjukes flytt till särskilt 

boende (Almberg & Jansson, 2002; Chenoweth & Spencer, 1986; Dellasega & Nolan, 

1997; Givens et al., 2012; Hertzberg et al., 2001; Söderberg, 2010). Antal personer med 

demenssjukdom kommer markant att öka i framtiden enligt Socialstyrelsen (2010) vilket 

också innebär att antalet anhöriga till personer med demenssjukdom kommer att bli fler. 

Detta medför ett större krav på hälso- och sjukvården att kunna bemöta och ge stöd till 

anhöriga.   

Studier visar (Hertzberg et al., 2001; Moyle et al., 2002) att de anhöriga många gånger 

önskar vara fortsatt delaktiga i vården efter det att deras närstående flyttat till särskilt 

boende. Det är viktigt att vårdpersonalen ser de anhöriga som en samarbetspartner och att 

de anhörigas kunskaper tas tillvara. Resultaten i en svensk studie visar dock att 

sjuksköterskor inom äldrevården upplever att samarbetet med anhöriga minskat på grund 

av tidsbrist hos sjuksköterskorna (Weman et al., 2004) och i en rapport från Stockholms 

läns landsting (Söderberg, 2010) anges att flertalet anhöriga inte upplever att deras 

kunskaper om den sjuke tas tillvara på.  

Stödet till anhöriga är en viktig del i omvårdnaden kring personer med demenssjukdom. 

För att kunna ge ett professionellt bemötande och stöd till anhöriga är det viktigt att ha 

kunskap och förståelse för deras situation. För anhöriga innebär det en stor förändring i 

livet då deras make eller maka flyttar till ett särskilt boende och behovet av stöd förändras i 

och med detta. Insikt i vilka känslor och upplevelser de anhöriga kan uppleva ger en ökad 

förståelse för hur de anhöriga kan bemötas och stödjas på bästa sätt. Få studier finns från 

svenskt sammanhang efter att Socialstyrelsen presenterat de Nationella riktlinjerna för vård 

och omsorg vid demenssjukdom (2010). Denna studie syftar till att belysa makars 

upplevelser då deras make eller maka med demenssjukdom flyttar till särskilt boende.  

 

SYFTE 

Syftet med studien var att belysa anhörigas upplevelser samt känsla av stöd och delaktighet 

då deras make eller maka med demenssjukdom flyttar till ett särskilt boende. 

Frågeställningar 

Vilka upplevelser har anhöriga till personer med demenssjukdom i samband med flytt till 

särskilt boende?  

Vilket stöd upplever anhöriga att de har fått och vilket stöd har saknats i samband med flytt 

till särskilt boende? 

På vilket sätt upplever de anhöriga delaktighet i samband med inflyttningen på boendet och 

i den planerade vården? 

 

 



8  

METOD         

Studien har en kvalitativ ansats och som datainsamlingsmetod har semistrukturerade 

intervjuer genomförts. Syftet med kvalitativa intervjuer är att få en förståelse för 

intervjupersonens föreställningsvärld samt tankar, känslor och erfarenheter som personen 

har (Kvale & Brinkmann, 2009; Patton, 2002; Polit & Beck, 2008; Trost, 2005). Kvale och 

Brinkmann (2009) beskriver den kvalitativa forskningsintervjun som en social produktion 

av kunskap som skapas i interaktion mellan den som intervjuar och den intervjuade. Då 

syftet med studien var att belysa de anhörigas upplevelser och erfarenheter ansågs 

kvalitativa intervjuer vara en relevant metod för föreliggande studie.  

Urval   

För att materialet från intervjuerna skulle kunna belysa problemställningen och de 

frågeställningar som fanns har ett strategiskt urval gjorts (Malterud, 2009). 

Inklusionskriterier var anhöriga som vårdat en make eller maka med demenssjukdom i 

hemmet och där en flytt till särskilt boende hade skett de senaste 12 månaderna. Det var 

också viktigt att de anhöriga som inkluderades i studien skulle kunna läsa, förstå och kunna 

tala svenska. En geografisk spridning har eftersträvats med målsättning att få informanter 

från olika kommuner.  

Frågeguide 

Semistrukturerade intervjuer innebär att en intervjuguide med givna ämnen eller områden 

som önskas beröras under intervjuns gång skrivs ned före intervjun som ett stöd för 

intervjuaren. Fördel med en intervjuguide är att specifika områden som är viktiga för 

undersökningen kommer att beröras och inte glöms bort samt att det blir likvärdigt under 

samtliga intervjuer (Patton, 2002; Polit & Beck, 2008; Trost, 2005). En intervjuguide 

utformades således med ett antal frågeområden (bilaga I). Enligt Trost (2005) bör dock en 

intervjuguide inte innehålla några frågor utan endast ett fåtal frågeområden som utgör ett 

stöd för intervjuaren och utifrån dessa frågeområden formuleras sedan konkreta frågor 

under intervjuns gång. Men som ett ytterligare stöd för författaren i denna studie 

utvidgades intervjuguiden med ett antal konkreta frågor för att göra intervjuerna mer 

likvärdiga och för att underlätta analysarbetet (bilaga 1). 

Genomförande 

För att komma i kontakt med anhöriga till personer med demenssjukdom enligt 

urvalskriterierna, under tiden för studiens genomförande, gjordes en rundringning till 

enhetschefer på särskilda boenden inom ett län i södra Sverige. Enhetscheferna fick vid 

telefonkontakten muntlig information om studiens syfte och upplägg samt förfrågan om det 

på det aktuella boendet fanns någon person med demenssjukdom som flyttat in det senaste 

året och som hade en make eller maka som kunde tillfrågas att ställa upp på en intervju. På 

de boenden där för studien lämpliga kontakter fanns fick enhetscheferna även skriftlig 

information om studiens syfte och upplägg och skriftligt godkännande för studien 

inhämtades (bilaga II). Till omvårdnadspersonalen på boendet skickades sedan ett 

informationsbrev till anhörig (bilaga III) som omvårdnadspersonalen ombads att lämna till 

aktuell anhörig och den anhörige tillfrågades då också om namn och telefonnummer fick 
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lämnas ut till föreliggande studies författare så att personlig kontakt kunde tas. 

Omvårdnadspersonalen hade via telefon eller mail kontakt med författaren och i de fall där 

den anhörige godkände att namn och telefonnummer lämnades ut till författaren togs en 

personlig kontakt av författaren via telefon och tid för intervju bokades. En anhörig som 

kontaktades av författaren avböjde medverkan. 

 

Avgörande för kvaliteten på den information som samlas in under en intervju beror till stor 

del på intervjuarens skicklighet och intervjuteknik men också på intervjuarens genuina 

intresse för intervjupersonens perspektiv och upplevelsevärld (Kvale & Brinkmann, 2009; 

Patton, 2002). För att öka kvaliteten på intervjuerna genomfördes inledningsvis en 

pilotintervju. Detta gav tillfälle för intervjuaren att öva upp sin intervjuteknik samt 

möjlighet att undersöka intervjuguidens tillämplighet. Pilotintervjun har inte inkluderats i 

resultatet på grund av dålig ljudkvalitet på inspelningen samt att intervjuaren behövde 

förbättra sin intervjuteknik. Därefter genomfördes åtta intervjuer under perioden december 

2011 till maj 2012. Intervjuerna skedde i tre olika kommuner och varje intervju varade 

mellan 40-80 minuter. Samtliga intervjuer genomfördes av författaren själv i 

informanternas hem efter deras önskemål. Vid intervjutillfället gavs muntlig information 

om studiens syfte och upplägg och tillfälle gavs för informanten att ställa frågor. 

Information gavs även om att deltagandet var frivilligt och när som helst kunde avbrytas 

om så önskades. Informanterna var sex män och två kvinnor i åldrarna 80-88 år och 

samtliga hade varit tillsammans eller gifta med sin make eller maka i över 60 år. Tid som 

hade förflutit sedan maken eller makan flyttat till särskilt boende varierade mellan 2-12 

månader. Varje intervju började med att författaren bad informanten att tänka tillbaka på 

tiden före flytten till särskilt boende och en öppen fråga ställdes – Kan du beskriva tiden 

före flytten? 

Databearbetning och analys  

Samtliga intervjuer spelades in på ljudband och transkriberades därefter ordagrant av 

författaren. En kvalitativ innehållsanalys genomfördes för att analysera intervjuerna vilket 

innebär att det narrativa materialet analyserades så att framträdande mönster och teman 

ibland dessa identifierades (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012; Polit & Beck, 2008). 

Att analysera kvalitativa data innebär att reducera ett stort datamaterial till ett mindre, mer 

hanterbart material och ur detta finna mönster och teman som ger en djupare förståelse och 

innebörd av det som eftersöks (Polit & Beck, 2008). Vid en kvalitativ innehållsanalys 

ligger fokus på att identifiera skillnader och likheter i ett textinnehåll och beskriva dessa 

variationer (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Analysen genomfördes utifrån ett 

induktivt förhållningssätt där intervjumaterialet analyserades förutsättningslöst för att finna 

upplevelser från varje enskild intervju som sedan kan ge oss mer kunskap på en mer 

generell nivå (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012; Malterud, 2009). 

 

De transkriberade intervjuerna lästes initialt i sin helhet för att få en helhetsförståelse. 

Denna första överblick gav en reflektion över att materialet i sin helhet handlade om tiden 

före flytten till särskilt boende respektive tiden efter flytten till särskilt boende. En första 

indelning av materialet blev därför att skapa två tänkta domäner, Tiden före flytt och Tiden 
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efter flytt (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Därefter lästes materialet återigen 

igenom och meningsbärande enheter eftersöktes i texten. Dessa meningsbärande enheter, 

meningar och stycken som var av betydelse för studiens syfte och frågeställningar, 

markerades i texten, klipptes ut och grupperades under de två domänerna. Nästa steg i 

analysen var att kondensera de meningsbärande enheterna och abstrahera innehållet till en 

kod, där koden kan ses som en kort beskrivning av den meningsbärande enhetens innehåll. 

Koder med liknande innehåll sammanfördes sedan till kategorier som på en tolkande nivå 

svarar på frågan Vad handlar detta om? (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Elva 

kategorier under domänen Tiden före flytt och tio kategorier under domänen Tiden efter 

flytt skapades. Exempel på meningsbärande enheter, kondenserade meningsenheter, koder 

och kategori visas i tabell 1. 

Tabell 1.  Exempel på meningsbärande enhet, kondenserad meningsenhet, koder och 

kategori. 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori 

Jag saknade alla vännerna, för 

dom svek ju då…helt och 
hållet. Och våra allra bästa 

vänner som vi umgicks allra 
mest med, dom har inte varit 
och hälsat på henne ännu. I 

början var det någon som var 
här men det har dom slutat 

med. 

Saknade alla vännerna 

som svek 

Vännerna svek  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Övergivenhet 

Men sen, det är en sak som 
jag tycker är konstigt. Vi har 
ju haft en stor 

bekantskapskrets och så där 
vidare men de har 

försvunnit….det är ingen som 
bryr sig nu. Och det var ju 
mest släktingar men alla som, 

alla bekanta struntade i det. 

En stor bekantskapskrets 
som försvunnit 

Bekanta som 
försvunnit 

…hela kontaktnätet har 
krympt undan för undan så att 

det upplever jag ju nu också 
att man blir ensam det är 
ofrånkomligt. Det följer med 

detta genom att hon inte 
kunde vara med och vi kunde 

inte ha bjudningar…det 
minskade hela tiden och det 
kan vara rätt knepigt och ta 

fasta på igen…då blev man ju 
ensam. 

Hela kontaktnätet har 
krympt undan för undan 

så att man blir ensam, 
det är ofrånkomligt. Hon 
kunde inte vara med och 

vi kunde inte ha 
bjudningar 

Kontaktnät 
som krympt  
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Efter sammanställningen av samtliga kategorier skapades sju stycken teman. Lundman och 

Hällgren Graneheim (2012) beskriver skapandet av teman som ”ett sätt att sammanbinda 

det underliggande eller latenta budskapet i ett antal kategorier” s. 191. Ur analysen har 

följande teman skapats under vilka resultatet redovisas: Gå in i ensamheten, Vara 

vakthund, Få stöd som verkligen hjälper, Bryta upp och skiljas, Leva med känslorna, Ett 

förändrat liv och Vara närvarande. En sammanställning av domäner, kategorier och teman 

visas i tabell 2.  

Tabell 2. Översikt över domäner, kategorier och teman. 

Domän Kategori Tema 

 

 
 
 

 
Tiden före flytt 

Övergivenhet  

Gå in i ensamheten Isolering 

Aggressivitet 

Passning  

Vara vakthund Oro 

Sömnlöshet 

Stöd av betydelse  
Få stöd som hjälper Avsaknad av stöd 

Kämpa 

Det svåra beslutet Bryta upp och skiljas 

Förbereda flytten 

 
 

 
 

Tiden efter flytt 

Oro och ångest  
 

Leva med känslorna 
Ensamheten 

Obeskrivbara känslor 

Skuld 

Sorg 

Att ha någon Ett förändrat liv 

Anpassning 

Besöken  

Vara närvarande Trygghet 

Delaktighet 

   

Forskningsetiska överväganden 

De forskningsetiska principerna om krav på information, samtycke och konfidentialitet har 

samtliga beaktats (Helsingforsdeklarationen, 2008; Medicinska forskningsrådet [MFR], 

2000). Godkännande för studiens genomförande har initialt inhämtats från ansvarig 

verksamhetschef för de särskilda boenden som inkluderats i studien. Verksamhetscheferna 

har fått muntlig och skriftlig information om studiens syfte, metod och upplägg och 

skriftligt godkännande har inhämtats (bilaga II). Studien har inte genomförts inom den 

kommun där författaren själv är verksam. Detta för att studiens resultat inte ska påverkas 

av att författaren själv på något sätt kan ha varit, eller kommer att vara, involverad i vården 

kring den aktuella personen eller platsen.  

Informerat samtycke inhämtades vilket innebär att de som tillfrågades om deltagande i 

studien blev informerade, fick tillräcklig förståelse för innebörden av deltagandet och 
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därefter utifrån sin fria vilja samtyckte (Helgesson, 2006; Polit & Beck, 2008). Anhöriga 

som tillfrågades om deltagande i studien informerades om studiens syfte, att deltagandet 

var frivilligt samt att deltagandet när som helst kunde avbrytas om så önskades utan några 

negativa konsekvenser för deras del (Polit & Beck, 2008). Deltagarna informerades 

skriftligt via ett informationsbrev (bilaga III) samt muntligt vid intervjun. Full 

konfidentialitet garanterades deltagarna (Polit & Beck, 2008). Ljudinspelningarna samt 

utskrifterna av intervjuerna avidentifierades och förvarades inlåsta i författarens hem under 

studiens genomförande. Efter avklarad examination destruerades samtliga ljudinspelningar 

och transkriberat material. 

Trovärdighet 

Det är viktigt i all forskning att försöka säkerställa kvaliteten och äktheten i den kunskap 

som produceras i forskningsstudier. Två viktiga begrepp som används inom framförallt 

kvantitativ forskning är reliabilitet och validitet. Reliabilitet handlar om mätinstrumentets 

noggrannhet och tillförlitlighet och validitet anger huruvida en studie eller ett 

mätinstrument verkligen mäter det som var avsett att mätas (Polit & Beck, 2008). I 

kvalitativa studier används ofta andra begrepp för att värdera en studies kvalitet och 

tillförlitlighet. Kvalitativa forskare använder sig utav begrepp såsom trovärdighet, 

pålitlighet, objektivitet och generaliserbarhet (Kvale & Brinkmann, 2009; Polit & Beck, 

2008). 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver betydelsen av forskarens kompetens och 

hantverksskicklighet i forskningsintervjuer och menar att valideringen vilar på forskarens 

hantverksskicklighet genom att han eller hon ständigt kontrollerar, ifrågasätter och 

teoretiskt tolkar resultaten. Hur detta har genomförts blir avgörande för kvaliteten och 

trovärdigheten för studien. Vidare betonar författarna att validering av en studie 

kontinuerligt ska göras under hela forskningsprocessen från planering, genomförande, 

utskrift och analys till slutlig rapportering. För att öka trovärdigheten i föreliggande studie 

har författaren eftersträvat att sätta in läsaren i forskningsområdet samt på ett så tydligt sätt 

som möjligt beskriva forskningsprocessen från planering, genomförande och analys till 

resultatredovisning.  

 

RESULTAT 

Resultatet redovisas under de två domänerna Tiden före flytt respektive Tiden efter flytt. 

Under respektive domän redovisas varje tema för sig. Se tabell 2 för sammanställning av 

domäner, kategorier och teman. Valda citat från intervjuerna har tagits med för att 

ytterligare belysa resultatet. 

Tiden före flytt 

Under domänen Tiden före flytt skapades fyra teman: Gå in i ensamheten, Vara vakthund, 

Få stöd som verkligen hjälper, Bryta upp och skiljas. 
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Gå in i ensamheten 

Att Gå in i ensamheten handlade om känslor av övergivenhet och isolering men också om 

att möta aggressivitet från sin livskamrat. 

Flera anhöriga i studien beskrev hur vänner, släktingar och bekanta successivt hade 

försvunnit ur deras liv sedan deras make eller maka drabbats av demenssjukdom. En make 

berättade hur hela hans kontaktnät krympte undan för undan och hur ensamheten blev 

ofrånkomlig genom att de inte längre kunde ha bjudningar och frun inte kunde följa med 

någonstans. Känslan av övergivenhet gällde både för dem själva men också för deras make 

eller maka då de upplevde att ingen brydde sig om dem längre. En make beskrev hur han 

saknade alla vännerna som han upplevde svek både honom och hans fru: 

 Och våra allra bästa vänner som vi umgicks med allra mest med, dom har 

inte varit och hälsat på henne ännu. I början var det någon som var här men 

det har dom slutat med…Det är rätt konstigt, men så är det när man inte kan 

bjuda och vara med i farten och svänga, då är man värdelös. /informant 8. 

Att Gå in i ensamheten handlade också om att bli övergiven av sin livskamrat på ett 

psykiskt plan på grund av den förändring demenssjukdomen förde med sig. En anhörig 

berättade hur hans maka stundtals inte kände igen honom utan fick för sig att han istället 

var hennes kusin. Vid dessa tillfällen fick han inte gå och lägga sig i sin säng bredvid 

henne för där skulle ju hennes man ligga. 

Många av de anhöriga beskrev den sociala isolering deras make/makas sjukdom medförde. 

De anhöriga blev alltmer låsta och bundna till hemmet då de inte kunde lämna sin 

make/maka ensam, mot slutet inte ens en liten stund. Det medförde att som anhörig inte ha 

möjlighet att engagera sig i någon verksamhet utanför hemmet och ofta inte ens gå och 

handla. En man beskrev det som att det blev en avskärmning från omvärlden i och med att 

det blev otänkbart att ha något umgänge då det inte gick att bjuda hem folk. För flera var 

detta en av de svåraste och jobbigaste konsekvenserna av att vara anhörig till en person 

med demenssjukdom. En make sade: 

 Det värsta är bundenheten, jag kunde inte gå ifrån henne. /informant 4.  

Problem med inkontinens hos den närstående var också en orsak till isolering då det kändes 

svårt att gå någonstans då det fanns risk för att väta ner stolar och omgivning. 

Att vara anhörig till en make/maka med demenssjukdom innebar för många att i takt med 

sjukdomsförloppet möta mycket aggressioner från sin livskamrat. De anhöriga i studien 

beskrev hur deras livskamrat förändrades och i samband med det hur aggressioner blev ett 

stort bekymmer som många gånger varit svårt att tackla. En maka levde ständigt med att 

maken brusade upp, framförallt mot hemtjänsten men också mot henne själv. Hon 

upplevde det svårt att tackla dessa aggressioner och tyckte att det känslomässigt var svårt 

att se denna förändring hos sin make som alltid varit så snäll och aldrig tidigare i sitt liv 

brusat upp. Hon sade:    
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… men jag var aldrig riktigt rädd för jag tänkte han slår mig väl inte men 

det kunde ju varit nära många gånger, det var det nog med… men det är 

jobbigt att titta på och se… att de kan förändras så, jag menar vi har varit 

gifta så många år det är ju över 60 år… /informant 3. 

Vara vakthund 

Temat Vara vakthund skapades utifrån kategorierna passning, oro och sömnlöshet. 

Tiden före flytt till särskilt boende var för de anhöriga en tid fylld av oro, ständig passning 

och brist på sömn. I början av sjukdomstiden handlade oron mycket om att inte längre lita 

på sin livskamrat och att vara orolig för vad som hände den tiden maken/makan var själva. 

En make beskrev hur orolig och stressad han kände sig när han var och handlade, om hur 

han hela tiden tänkte på vad som kunde hända där hemma, att inte våga prata med någon 

människa utan bara snabbt uträtta sina ärenden och skynda hem.  

Den sista tiden före flytten till särskilt boende beskrev de anhöriga som en tid av ständig 

passning och för flera av dem framförallt en oro för att deras make/maka skulle gå ut. En 

make upplevde detta vara det svåraste av allt att hans fru hela tiden ville gå ut. Andra 

anhöriga i studien beskrev samma svårigheter där deras fruar eller män också ständigt 

skulle gå ut,”gå hem” eller ”gå till mamma” och hur de många gånger till slut fick låsa 

dörrarna. Detta var en oro som fanns 24 timmar om dygnet vilket gjorde det svårt för de 

anhöriga att sova på nätterna. 

Men sen kunde jag inte sova om nätterna, det blev för oroligt… jag sov ett 

par tre timmar, sen kunde jag inte sova mer. Då grunnade jag bara på om 

hon stack ut eller vart hon tog vägen. /informant 7. 

… och man var mer eller mindre som en sorts vakthund… /informant 2. 

Få stöd som verkligen hjälper 

Att få stöd som verkligen hjälper handlade om stöd av betydelse, avsaknad av stöd och om 

att kämpa. 

Det stöd de anhöriga hade fått under den tid deras make eller maka bodde hemma såg 

mycket olika ut och framförallt var upplevelsen av det stödet mycket individuellt. Det som 

någon anhörig tyckte var ett bra och betydelsefullt stöd kunde en annan anhörig uppleva 

som något som han eller hon inte var hjälpt utav. Något som dock var gemensamt för 

samtliga var att barn och barnbarn var mycket viktiga ur stödsynpunkt. Flera av de 

anhöriga hade också haft någon betydelsefull granne som ställt upp och stöttat, framförallt 

med att vara hos maken eller makan när den anhörige behövde göra något ärende. En 

kvinna sade så här om sin granne: 

… hade jag ju henne… hon var så väldans bra på, både och vara här och 

han kunde få gå in till henne så på så vis var det ju bra… därför hade jag 

mycket stöd i henne. /informant 3. 
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Dagvård och korttidsplats var något som de anhöriga upplevde lättade något för deras del 

då det blev en paus med att ständigt passa. Däremot var det något som ofta blev ohållbart 

då den sjuke närstående inte längre orkade med dessa växlingar eller när tiden hemma trots 

allt blev för arbetssam. För en av kvinnorna i studien kändes dock inte avlastning i form av 

korttidsplats som ett alternativ. Hon kände att den avlastningen inte skulle ha hjälpt henne 

utan istället inneburit mer oro för hennes del genom att fundera över maken och över hur 

han då hade det. Hon kunde inte heller tänka sig att åsamka sin make mer oro genom att 

han då skulle behöva byta miljö. 

Flera av de anhöriga hade också blivit erbjudna att få avlastning några timmar i veckan då 

det kunde komma någon omvårdnadspersonal till hemmet. Under denna tid hade då den 

anhörige möjligheten att lämna hemmet för att uträtta några ärenden. Detta upplevdes på 

olika sätt av de anhöriga i studien. En make som utnyttjade detta ansåg att det var bra för 

hans del då han hade möjligheten att lämna hemmet för att uträtta ärenden. Han var 

däremot kritisk över att personalen som kom under den tiden endast satt och samtalade 

med hans hustru och drack kaffe. Han ansåg även att det ibland var för unga flickor som 

kom och som inte fullt ut behärskade situationen. En maka som också utnyttjade dessa 

timmars avlastning kände sig trygg med att någon var hos hennes make under tiden hon 

var iväg. Nackdelen som hon upplevde var att det krävdes planering för att boka in 

avlastningen vilket gjorde att det inte fanns utrymme för några spontana utflykter eller 

ärenden. Avlastningen gällde också bara under dagtid vilket innebar att det var otänkbart 

för henne att gå någonstans på kvällarna. En av makarna i studien upplevde att denna 

avlastning ändå gjorde honom bunden till vissa tider och avsade sig därför denna och 

försökte istället att ta med sig sin fru för att handla så länge det gick. För en annan maka 

var det otänkbart att någon främmande människa skulle komma och vara hos hennes make 

för att hon skulle gå iväg. 

Hemtjänst som kom och skötte en del av det praktiska med dusch och liknande upplevdes 

vara betydelsefullt likaså att hemtjänstpersonal upplevdes som snälla och trevliga. En make 

som hade hjälp av hemtjänsten flera gånger varje dygn kände ett stort stöd i att de också 

tänkte på honom.  

De var väldigt hyggliga vid mig och försökte hjälpa mig med. /informant 8. 

Endast en av de anhöriga i studien nämnde att de hade haft stöd av en demenssjuksköterska 

och en anhörig beskrev stöd från en sjuksköterska i hemsjukvården. Två av de anhöriga i 

studien hade deltagit i någon form av anhöriggrupp tiden före flytt till särskilt boende.  

En make uttryckte sorgsamt hur han saknat stöd under den tiden hans hustru fortfarande 

bodde hemma. Han beskrev hur ensamt det var för honom då frun var på dagvården och 

hur han då hade önskat att någon tog sig tid till att prata med honom. Han sade: 

… så länge jag inte är sjuk så är jag utanför vården och då tänker inte 

vården mycket på mig… det hade varit så enkelt om dom bara hade kommit 

och pratat en stund. /informant 6. 
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Flera av de anhöriga i studien upplevde sig ändå inte ha saknat något stöd under tiden då 

deras make/maka bodde hemma. Även om det var en svår och arbetssam period fanns 

känslan av att det var deras skyldighet att ensam ta hand om sin make/maka. En kvinna 

beskrev det som om att hon såg på det som att det var hon och han och på något sätt skulle 

de klara av det. De anhöriga inrättade de sig efter situationen och kämpade på in i det sista. 

En make sade: 

… jag tyckte, jaa att jag hade det bekymret att jag skulle sköta henne själv. 

/informant 7.  

Bryta upp och skiljas 

Att bryta upp och skiljas handlade om det svåra beslutet och om att förbereda flytten. 

För de anhöriga i studien var beslutet om särskilt boende ett mycket svårt beslut som man 

väntade in i det sista med. Att tvingas bryta upp efter över 60 års äktenskap var oerhört 

smärtsamt. En make beskrev det som att de kommit till vägs ände, att det inte fanns någon 

återvändo, men att detta beslut för hans del inneburit mycket ångest och själslig smärta. 

Brist på vila på grund ständig oro och passning dygnet runt gjorde att de helt enkelt inte 

orkade längre. 

Ofta var det barnen och andra i omgivningen som såg att situationen blev ohållbar för den 

vårdande makan/maken och som tog initiativet och som stöttade i beslutet. En kvinna 

berättade att visst var hon trött men det var barnen som uppmärksammade att hon gick ner 

i vikt och inte längre såg pigg ut. En make berättade hur sonen var den som tog initiativet, 

att han kände sig delaktig i beslutet men att han själv hade svårt att ta det.  

Det var min yngste son som tog det initiativet. Han menade på det att jag 

inte orkade med att längre. Så han, vi hade ett möte med kommunen här, så 

bestämdes det så med sociala myndigheter och hemtjänsten. /informant 8. 

För de anhöriga var omgivningens förståelse mycket viktigt som ett stöd i beslutet. En 

make berättade att just att ta beslutet var det allra svåraste. För honom kändes det pinsamt 

att inte längre orka med sin fru men att det var ett stort stöd i att andra runt omkring 

stöttade honom i beslutet och att de alla förstod att han inte kunde orka längre. Rädslan för 

att andra runtomkring tänkte att han skickade iväg henne var stor. En annan make sade så 

här om hur det kändes att ta beslutet om särskilt boende: 

Ja det, det hade väl som dom säger, det hade mognat fram. För jag kände att 

det går inte det här, så det inte gjorde. Och alla var med om att och förstod 

att jag for illa, för det gjorde jag faktiskt. Men, allting har en ände. 

/informant 6. 

Två av de anhöriga i studien kände sig inte alls delaktiga i beslutet om särskilt boende. En 

kvinna berättade hur hon upplevde att beslutet fattades över hennes huvud på en 

vårdplanering där läkarna och representanter från kommunen ansåg att hennes make blivit 

alltför vårdkrävande för henne för att kunna komma hem igen. För henne var det en 
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chockartad upplevelse. En make berättade att beslutet fattades av kommunens personal 

tillsammans med hans dotter då de förstod att det inte fungerade hemma längre.  

När väl beslutet om särskilt boende var taget, vilket för många var mycket svårt, blev 

sedan själva flytten inte så omvälvande för de flesta. Flera av de närstående vistades på 

korttidsplats eller växelvårdsplats och flytten blev då ofta att bara byta till ett annat rum på 

samma boende eller att flytta till ett annat särskilt boende. Gemensamt för alla var att de 

anhöriga, ofta tillsammans med sina barn, var och tittade på rummet först och träffade en 

del av personalen. 

För flera av de anhöriga var det viktigt att känna sig delaktiga i flytten på så sätt att de 

försökte att göra rummet på det särskilda boendet så personligt som möjligt. De planerade 

med omsorg vilka saker som skulle med till boendet. Det var möbler och saker från 

hemmet som skulle kännas bekanta och som de anhöriga visste att deras make eller maka 

tyckte särskilt mycket om. Tavlor och fotografier på barn och barnbarn var viktigt. 

En make upplevde däremot själva flytten till det särskilda boendet mycket svårt. Hans 

rädsla var att makan skulle anklaga honom för att ha kört ut honom. Detta gjorde att han 

inte alls ville vara närvarande den dagen hon flyttade utan tog sin tillflykt till 

sommarstugan under tiden sönerna hjälptes åt med flytten.  

… jag sa det till pojkarna att hon ska inte kunna säga att jag har kört ut 

henne. /informant 8. 

Tiden efter flytt 

Under domänen Tiden efter flytt skapades tre teman: Leva med känslorna, Ett förändrat liv, 

Vara närvarande.  

Leva med känslorna 

Tiden efter den närståendes flytt in på särskilt boende var för de anhöriga en tid präglad av 

ensamhet, oro och ångest, skuld, sorg och av obeskrivbara känslor. 

Det som framförallt genomsyrade de anhörigas upplevelser tiden efter flytten var den stora 

ensamhet som samtliga i studien upplevde. De beskrev sin tillvaro som väldigt tom, tyst 

och trist och där det inte fanns någon att prata med. Värst av allt var kvällarna. Men 

ensamheten var mer djupgående än den fysiska ensamheten som upplevs över att till 

exempel vara ensam i hemmet. Det blev även en ensamhet i tvåsamheten. En make beskrev 

detta genom sin upplevelse då han besökte sin fru och inte kunde prata med henne om 

något utan svaren uteblev och samtalet blev bara enkelriktat.  

Den första tiden efter flytten präglades också av oro och ångest. En make beskrev hur hans 

oro och ångest präglade tiden efteråt och hur han fick ett riktigt ångestanfall och fick åka 

till sjukhus för att dämpa det. Vid intervjun 10 månader efter flytten uppgav han att oron 

och ångesten fortfarande fanns kvar även om den hade dämpats något. Han hade då även 

medicinering för det. Oron som fanns efter flytten handlade också om ängslan över 

situationen och om den närstående kom att trivas eller längtade hem. För en maka var det 
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också en ständig oro över hur de skulle sköta om hennes make, med tandborstning och 

fotvård och allt sådant där praktiskt som hon alltid hade varit så noga med. 

… sen hade man ju funderingar på hur kommer de att sköta det hela där nu, 

man var ju orolig för det… och man kollade och stod i där för jag hade ju 

stenkoll på tänderna att de borstades ordentligt och med mellanrumsborste 

och så vidare… så visst hade man bekymmer så och man grubbla och 

tänkte hela tiden det var ju det enda som liksom existerade. /informant 2. 

Att känna skuld var också något de anhöriga bar med sig. Att känna samvetskval för att 

inte klara av att ta hand om sin make eller maka och för att han eller hon var tvungen att 

flytta. En make beskrev hur de skuldkänslorna drabbat honom hårt efteråt. Hur han om 

kvällarna suttit och gråtit, rannsakat sig själv och funderat över om han hade kunnat göra 

någonting annorlunda. 

De anhöriga beskrev också en sorg över hur de förlorat sin make eller maka. Att se dem 

förändras och brytas ner både fysiskt och psykiskt och samtidigt veta att det inte blev 

bättre, att det inte fanns någon återvändo. Denna sorg var så djup att den jämfördes med 

döden. En make frågade sig vilket som var bäst, om han hade sin hustru under jorden eller 

vara levande begravd, det var så han upplevde att det var. En annan make jämförde också 

sin sorg likställd med den sorg han hade känt om hon hade gått bort. 

… och jag vet inte, jag tror inte jag hade tagit det hårdare knappt det om 

hon hade gått bort. Att se dom som dom är och det inte kan bli något 

annat… det är nästan som om hon vore bortgången… /informant 7. 

Något som tydligt framkom under intervjuerna var hur svårt de anhöriga hade att beskriva 

sina känslor. Under intervjuerna visade sig detta ofta i form av tystnad och tårar. En make 

beskrev hur svårt det var att uttala sig i rätta ordalag och hur tårarna alltid kom när någon 

frågade honom hur det var. Han sade också att den som inte har gått igenom det han har 

gått igenom omöjligt kan förstå. En maka sade såhär om det obeskrivbara: 

Jag tror egentligen inte att det aldrig riktigt går att beskriva vad man går 

igenom, för det berör ens allra innersta och dit in är man ensam (blir ledsen) 

/informant 2. 

Ett förändrat liv 

Tiden efter flytt innebar ett förändrat liv och handlade om anpassning och att ha någon. 

Allteftersom tiden gick kände de anhöriga ändå att livet gick vidare och att vardagen så 

sakteliga förbättrades för dem. Flera beskrev hur de sov dåligt tiden efter deras närstående 

flyttat men att det blivit bättre och de nu kände sig mer utvilade. Framförallt männen i 

studien beskrev hur de anpassat sig med allt det praktiska kring matlagning, städning och 

tvätt. För flera av dem var det naturligt för dem då de alltid varit involverade i 

hushållssysslorna. För någon innebar det att ha tagit hjälp med städning och att ha börjat 

med att äta lunch ute varje dag för att slippa ensamheten. Tiden efter flytten innebar också 

lite mer frihet för den anhörige. En frihet som dock upplevs tudelad. En make sade:  
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… jag har lite mer frihet kanske, men jag har inga och umgås med ändå. 

/informant 5. 

På frågan om de saknat något stöd tiden efter deras närstående flyttat till särskilt boende 

uppgav de anhöriga att de inte hade gjort det och flera uttryckte att de inte heller haft något 

behov av stöd. Någon sade dock att det var svårt att tänka sig något stöd som verkligen 

fanns. En make menade att det inte var lätt att veta om man saknat något stöd, har man inte 

haft något så vet man inte vad man saknar. 

När vi under intervjuerna pratade om vilket stöd de anhöriga upplevde idag, det vill säga 

tiden efter deras närstående flyttat in till särskilt boende, beskrev de samtliga betydelsen av 

att ha någon som står nära. För de flesta handlade det om barnen, döttrar och söner som 

man hade tät kontakt med. Men det fanns också grannar som hade betytt mycket och andra 

betydelsefulla personer. En man berättade hur hans gamla skolkamrat betytt mycket för 

honom då han kom och hälsade på nästan varje vecka och hur de då drack kaffe och 

pratade bort ett par timmar. En make hade gått med i Pensionärernas Riksorganisation 

(PRO) och i ytterligare en förening som betytt mycket för honom och han berättade att det 

blivit hans stora lycka och att han där funnit nya vänner. Han beskrev det som att det 

bidragit till hans överlevnad. 

Flera av de anhöriga i studien var också med i anhöriggrupper som anordnades av 

kommunen. 

Vara närvarande 

Temat vara närvarande handlade om besöken på det särskilda boendet och om att känna 

trygghet och delaktighet. 

Besöken hos de närstående på boendet var något de anhöriga upplevde som väldigt svårt på 

flera sätt. Viljan över att träffa sin make/maka varje dag fanns hos de anhöriga i studien 

men de beskrev också hur svåra besöken kunde vara. Det som framförallt upplevdes som 

svårt var avskeden när de anhöriga skulle gå hem efter besöken. En make beskrev hur han 

upplevde ångest över att inte gå dit och när han var där så frågade hustrun honom alltid om 

han nu kom för att hämta henne och hur svårt han tyckte detta kändes. En maka sade så här 

om de svåra besöken:  

… och det var ju ohyggligt svårt, han var så glad när jag kom och såå 

ledsen när jag gick – ohyggligt svårt. (blir ledsen) /informant 2. 

De svåra avskeden var gemensamt för flera anhöriga i studien och alla hade de olika 

strategier för att på något sätt underlätta avskeden. Ofta handlade det om att finna lämpliga 

tidpunkter på dagen för besöken. Det kunde till exempel vara att komma en stund före en 

måltid för att sedan lättare kunna lämna när det var dags för den närstående att sätta sig till 

bords. Det blev då ett naturligt avbrott som distraherade och gjorde att avskedet gick 

lättare.  
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Brukar gå ner då vid, ja de äter kvällsmat klockan fem, då går jag ner vid 

fyratiden, det vet jag räcker, och har hon sedan satt sig vid bordet och ska 

äta så märker hon inte när vi går. /informant 6. 

Det var också viktigt att personalen förstod och kunde hjälpa till att göra avskedet lättare. 

En kvinna beskrev hur hon brukade be personalen om hjälp när hon skulle gå och att det 

räckte med att hon blinkade lite till personalen så förstod de.  

En ständig fråga som uppfyllde de anhöriga var i vilken utsträckning de skulle besöka. 

Flera av dem besökte sin närstående varje dag men hade ofta funderingar på om det var bra 

eller inte, om man hjälpte till eller om det istället störde den närstående i att acklimatisera 

sig på boendet.  

… och sedan har jag funderat på om det kanske är bättre att jag inte 

kommer varje dag. För jag frågade flickorna där hon är och då så sa dom att 

hon frågar inte så där mycket efter och vilja hem utan då jag har varit där…  

jag får kanske ändra på det och ta varannan dag. /informant 8. 

För att lindra de anhörigas känslor av oro och ångest var det viktigt att känna trygghet. Det 

som gjorde att de anhöriga kände sig trygga var att ha en god relation med personalen och 

att de fick information från personalen. De anhöriga lovordade personalen upprepade 

gånger under intervjuerna på liknande sätt och beskrev personalen som ”öppen och bra”, 

”fantastisk bra och kolossalt trevliga”, ”väldigt snäll personal” och ”helt otroliga och 

fenomenala”. En maka som tidigare känt mycket oro över hur personalen skulle sköta om 

sin make beskrev hur hon successivt hade kunna släppa den oron i takt med att personalen 

och hon hade byggt upp en relation. På frågan om hon nu har kunnat släppa sin oro sade 

hon: 

Ja, det har jag kunna gjort för jag ser ju och förstår… och till frisören gick 

dom häromdagen … och han var så snygg i fredags när vi kom och vi kolla 

mustaschen, ögonbrynen och håret (skratt) men allt sådant där gör att man 

känner sig tryggare undan för undan. /informant 2. 

Ett önskemål från de anhöriga var att personalen hade mer tid till aktiviteter som kunde 

tillvarata var och ens speciella intresse och för att kunna vistas mer ute tillsammans med de 

som vistades på boendet. 

På frågan om de anhöriga kände sig delaktiga i vården på boendet svarade de anhöriga 

både ja och nej. De kände inte sig delaktiga i den praktiska dagliga omvårdnaden vad 

gällde hygien, mat osv. och de önskade inte heller så vara utan kände att det hade de 

lämnat över till personalen. Delaktighet för de anhöriga handlade om att vara närvarande, 

att besöka, prata en stund, berätta om barn och barnbarn och göra vad man kunde för att 

den närstående skulle trivas. Att gå ut på promenad tillsammans om vädret tillåt. De 

anhöriga i studien kände sig också delaktiga när de fick information från personalen om 

vad som hände på boendet, hur deras närstående mådde och om det hade hänt något utöver 

det vanliga. 
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… som häromdagen, då hade hon gått och trillat omkull… men då ringer 

dom och talar om det att dom har satt en plåsterlapp men att det inte var 

något farligt. Jag menar bara att dom talar om, de ville tala om det så vi 

visste… /informant 6. 

Samtliga i studien tillfrågades om de upplevde att personalen tagit tillvara på deras 

kunskaper om sin make/maka och om de hade fått fylla i en levnadsberättelse. Två av dem 

hade fått fylla i en skriftlig levnadsberättelse och två svarade att de möjligen hade gjort det 

muntligt. Övriga upplevde inte att de hade blivit tillfrågade om sådana uppgifter. 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Då syftet med föreliggande studie var att belysa anhörigas upplevelser då deras make eller 

maka med demenssjukdom flyttade till särskilt boende valdes en kvalitativ 

forskningsansats med intervjuer som datainsamlingsmetod. En kvalitativ forskningsmetod 

är lämplig då avsikten är att beskriva och förstå människors liv och levda erfarenheter 

(Malterud, 2009; Polit & Beck, 2008). Då syftet även inriktades på anhörigas känsla av 

stöd och delaktighet valdes som datainsamlingsmetod semistrukturerade intervjuer. 

Semistrukturerade intervjuer upplevdes vara en fördel då forskaren ville att intervjuerna 

skulle beröra vissa specifika områden och därför utformades i förväg en intervjuguide med 

några givna ämnen som berördes under samtliga intervjuer (Patton, 2002; Polit & Beck, 

2008; Trost, 2005). 

Urvalet baserades på anhöriga som relativt nyligen upplevt hur det är att vara anhörig till 

en make eller maka med demenssjukdom och som flyttat till särskilt boende. Eftersom 

författaren själv är verksam inom hemsjukvården och kommer i kontakt med samtliga 

särskilda boenden i den egna kommunen var det av största vikt att varken informanterna 

eller de närstående skulle bo i författarens kommun. Detta för att undvika snedvridning av 

resultatet genom att de anhöriga på något sätt skulle kunna känna sig begränsade med att 

uttrycka sina upplevelser av rädsla för att deras svar på något sätt skulle kunna inverka 

negativt på vården kring deras närstående.  Det fanns också en eftersträvan att få 

informanter från olika kommuner då det kan skilja sig från kommun till kommun hur t.ex. 

anhörigstödet ser ut. Informanterna i studien representerar tre kommuner vilket författaren 

anser vara en bra grund för att belysa en variation av upplevelser utifrån studiens syfte. 

Det fanns från början en önskan från författaren att intervjuerna skulle ha skett inom en 

tidsgräns av sex månader efter det att den närstående flyttat in till särskilt boende. På grund 

av svårigheter med att då få tag på informanter fick tidskriteriet ökas till 12 månader. Det 

finns dock en risk med att minnena bleknar något om det passerat för lång tid från det som 

eftersökt och det kan i efterhand vara svårt att erinra sig om hur känslorna och 

upplevelserna var just då. Men det finns också en möjlighet att det faktiskt kan upplevas 

lättare att beskriva hur man upplevde något när det har gått en tid och man har fått lite 

distans till det hela.  
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En viktig faktor att nämna och som kan ha påverkat resultatet är det tillvägagångssätt som 

författaren använde sig av för att få tag på informanter. Författaren kontaktade 

enhetschefer på olika boenden och överlämnade sedan till dem att söka efter och tillfråga 

anhöriga utifrån urvalskriterierna. Vilka som tillfrågades och framförallt vilka som inte 

tillfrågades har författaren inte någon vetskap om. Det finns en risk i detta förfarande 

genom att det kan ha varit så att enhetscheferna i första hand tillfrågade de anhöriga som 

var mycket närvarande på boendet och som också upplevdes som positiva med vården. De 

anhöriga som i så fall inte besökte boendet så ofta eller de anhöriga som kan ha varit 

negativt inställda har i så fall inte kommit till tals i denna studie. Det egentliga bortfallet är 

därför svårt att redovisa. En anhörig som godkände att författaren kontaktade honom 

avböjde medverka. Alternativa tillvägagångssätt för att få tag på informanter kunde ha 

varit att annonsera i tidning eller att söka anhöriga via demensförbundet, men ett sådant 

förfarande kan också resultera i en specifik grupp som önskar delta. 

Samtliga intervjuer genomfördes av författaren själv. Informanterna fick själva bestämma 

var de önskade att intervjuerna skulle ske och samtliga valde det egna hemmet som plats 

för intervjun. Detta är av betydelse för intervjumaterialets kvalitet då det är viktigt att 

informanterna känner sig trygga under intervjun för att öppet vilja prata om privata 

händelser (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuerna skedde således i en lugn och trygg 

miljö för informanterna. Det fanns heller inte någon tidspress utan intervjuerna fick ta den 

tid som krävdes. Författaren upplevde att informanterna hade ett behov av att få prata om 

sin situation. Då författaren var ovan vid att utföra forskningsintervjuer upplevde 

författaren det positivt att ha intervjuguiden som ett stöd under intervjuerna. Denna följdes 

dock inte från början till slut utan fanns som ett stöd för intervjuaren.  

Det är viktigt att förstå författarens delaktighet och påverkan på det material som skapas 

vid en kvalitativ intervjustudie. Kvale och Brinkmann (2009) uttrycker det som en socialt 

producerad kunskap som är helt beroende av interaktionen mellan den som intervjuar och 

intervjupersonen. Författaren har eftersträvat att lägga sin förförståelse åt sidan och med 

öppet sinne lyssna på informanternas berättelser. Frågorna som har ställts har varit öppna 

frågor med avsikt att inte styra informanternas svar. Författaren har åtta års erfarenhet av 

arbete inom hemsjukvård och har träffat många personer med demenssjukdom och deras 

anhöriga och en viss förförståelse för deras situation har därför funnits. Malterud (2009) 

menar dock att forskaren inte ska sträva efter att förinta sin egen roll utan istället 

identifiera sin påverkan och diskutera den. Det har hos författaren funnits en genuin vilja 

att få ta del av informanternas berättelse för att få en ökad förståelse för deras situation 

vilket författaren anser är en viktig förutsättning för ett aktivt lyssnande som ger 

informanterna utrymme och tid att berätta. En svaghet har dock varit författarens ovana vid 

att utföra forskningsintervjuer. För att förbättra författarens intervjuteknik utfördes en 

pilotintervju som gav författaren viktiga erfarenheter inför kommande intervjuer. Som 

sjuksköterska i hemsjukvården med flera års erfarenhet har författaren däremot en stor 

vana vid att samtala med äldre människor. Samtal som många gånger syftar till att få 

förståelse för personens fysiska såväl som psykiska upplevelse vilket kan liknas vid en 

intervjusituation. 
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Transkriberingen från ljudupptagningen har genomförts av författaren själv. Det var ett 

mycket tidskrävande arbete men betydelsefullt på flera sätt. De åtta intervjuerna 

genererade sammanlagt 59 sidor text. Genom att intervjuaren själv förvandlar det narrativa 

materialet till en skriven text minimeras risken för missförstånd. Under transkriberingen 

återupplevdes intervjun på nytt och detaljer såsom gester, tårar, leenden, och pauser kunde 

noteras vilket ibland har stor betydelse för det sagda ordet. Det gav också författaren en 

viktig start på analysarbetet genom att komma materialet nära. Malterud (2009) menar att 

det förstärker analysmaterialets validitet om författaren själv gör transkriberingen. 

För att öka studiens giltighet och trovärdighet har författaren försökt att på ett så tydligt 

sätt som möjligt beskriva processen från planering, urvalsstategi, genomförande och 

analysmetod (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012; Polit & Beck, 2008). Analysen har 

förtydligats med tabeller/figurer som på ett överskådligt sätt kan hjälpa läsaren att förstå 

hur analysen gått till och vilka tolkningar författaren har gjort utifrån texten. I resultatet har 

ett antal citat tagits med för att ytterligare förtydliga och för att ge läsaren möjlighet att 

bedöma giltigheten i resultatet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

För att läsaren ska kunna bilda sig en uppfattning om överförbarheten av resultatet i denna 

studie har författaren eftersträvat att så tydligt som möjligt beskriva urvalet och ge läsaren 

en bild av informanterna och den kontext som undersökningen har genomförts (Malterud, 

2009; Polit & Beck, 2008). Syftet med studien var inte att finna ny generaliserbar kunskap 

utan syftet var att få en ökad förståelse för hur anhöriga till personer med demenssjukdom 

kan uppleva sin situation i samband med deras makes/makas flytt till särskilt boende. Det 

är dock viktigt att poängtera att varje människas upplevelse är unik utifrån hennes 

livssituation och för den enskilda människan är den inre upplevelsen viktigare än 

verkligheten i sig vilket medför att två olika individer kan reagera och handla på vitt skilda 

sätt i samma situation (Jahren Kristoffersen, 1998). Den individuella upplevelsen kan inte 

generaliseras men varje människas upplevelse ger en ökad kunskap och förståelse till andra 

och kan väcka nya insikter av betydelse i andra situationer. 

Resultatdiskussion 

Tiden före flytt 

Att som anhörig vårda en närstående med demenssjukdom i hemmet är en tung börda och 

ett arbete dygnet runt (Almberg & Jansson, 2003). Detta var något som tydligt framkom i 

de anhörigas berättelser och det är ofta just detta med dygnet-runt passningen som slutligen 

blir avgörande för att det inte längre går för den närstående att bo kvar i hemmet utan det 

blir aktuellt med en plats på särskilt boende vilket överensstämmer med Chenoweth och 

Spencers studie (1986). 

De anhörigas upplevelser av övergivenhet och isolering stämmer väl överens med tidigare 

forskning (Chenoweth & Spencer, 1986) och verkar inte ha förändrats under de 25 år som 

har gått sedan dess. Känslan av isolering var av både fysisk och social karaktär. Den 

fysiska isoleringen handlade om att inte kunna lämna hemmet, att känna sig bunden till 

hemmets väggar på grund av att den sjuka makan eller maken inte kunde lämnas ensam, 

men det handlade också om en social isolering, att inte längre kunna gå bort på bjudningar 
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eller bjuda hem till sig. Frågan som dock kan ställas är vad som har förändrats de senaste 

två decennierna? Kan det till och med vara så att situationen för anhörigvårdare blir allt 

svårare och mödosam på grund av att vården av våra mest sjuka äldre alltmer förflyttas till 

hemmet och antal platser på särskilt boende minskat (Socialstyrelsen, 2009). 

Att beslutet om särskilt boende utlöser känslor av sorg och skuld hos de anhöriga är något 

som flera författare tidigare har beskrivit (Givens et al., 2012; Hagen, 2001; Moyle et al., 

2002; Nolan & Dellasega, 1999) och framkom tydligt även i denna studie. Samtliga 

anhöriga i studien hade mer än 60 års äktenskap bakom sig och att tvingas bryta upp och 

skiljas kändes oerhört svårt och man kämpade in i det sista. Hagen (2001) har beskrivit 

betydelsen av att känna stöd från andra som en viktig faktor som underlättar beslutet om 

särskilt boende. För de anhöriga i studien var det av stor betydelse att andra i omgivningen 

såsom barn, barnbarn, vänner och omsorgspersonal hade förståelse för deras situation och 

beslut vilket lindrade känslan av skuld. 

En av de anhöriga i studien kände sig inte delaktig i beslutet om särskilt boende utan 

beskrev det som ett beslut som fattades över hennes huvud. För henne blev det en svår 

upplevelse vilket också kan tolkas som en förklaring på den stora oro hon hade efter det att 

hennes make flyttat in på särskilt boende. Hon kände en ständig oro över att personalen 

inte skötte om maken ordentligt och kontrollerade allt personalen gjorde. Enligt Almberg 

& Jansson (2003) kan detta vara en naturlig reaktion som en följd av stora skuldkänslor. 

Här är det dock mycket viktigt att omsorgspersonalen på boendet har kunskap och 

förståelse för hur anhöriga kan reagera så att de kan bemöta och stödja den anhörige på rätt 

sätt. Om omvårdnadspersonalen missförstår detta kan det leda till att personalen känner sig 

misstrodda och påpassade vilket förhindrar en god relation med den anhörige och risk för 

ökad oro och skuldkänslor hos den anhörige. 

Enligt de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom (Socialstyrelsen, 

2010) anges att stöd till anhöriga ska ske i form av avlösning, utbildning och psykosocialt 

stöd. Flera av de anhöriga i studien fick stöd i form av avlösning på olika sätt. Det var i 

form av dagvård, korttidsplats, växelvård eller att någon kom till hemmet och var hos den 

närstående. Inte någon av de anhöriga i studien nämnde däremot att de hade fått någon 

form av utbildning vad gällde demenssjukdomens bakomliggande orsak, symtom och 

utveckling såsom det anges i de nationella riktlinjerna. Det psykosociala stödet, att ha 

någon att prata med, innebar för de flesta i studien att ha god och tät relation med sina barn 

eller med någon annan som stod dem nära. Tiden före flytt var det endast ett par av de 

anhöriga i studien som deltog i någon form av anhöriggrupp och endast en av dem beskrev 

stöd från en demenssjuksköterska och detta troligen på grund av att de redan tidigare var 

bekanta.  

Hur de anhöriga i studien upplevde behovet av stöd såg olika ut vilket förtydligar vikten av 

att anpassa stödet individuellt. Det är viktigt att se hur det sociala nätverket ser ut för den 

anhörige. Finns barn, barnbarn, grannar eller någon annan viktig person kring den 

anhörige? Bor barnen nära och finns det en god relation dem emellan?  
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Tiden efter flytt 

Den sorg de anhöriga i studien upplevde beskrevs på flera olika sätt och tog sig ofta uttryck 

i form av tårar. De anhöriga berättade om hur de successivt förlorade sin make eller maka 

allteftersom sjukdomen fortskred. Randos (2000) beskrivning över hur föregripande sorg 

kan innefatta förluster av både psykisk, fysisk och social karaktär stämmer mycket väl med 

den sorg de anhöriga i studien upplevde. De anhöriga i studien upplevde dessutom alla 

dessa förluster. Den stora sociala förlusten på grund av social isolering och den fysiska och 

psykiska förlusten genom att se hur deras närstående förändrades och bröts ner både 

kroppsligen och mentalt. 

Ett sätt att öka de anhörigas känsla av delaktighet i vården kan vara att ta tillvara på de 

anhörigas kunskaper om den sjuke närstående. Ett sätt att göra detta på kan vara att ta hjälp 

av anhöriga att fylla i en levnadsberättelse som handlar om den sjukes uppväxt och liv, vad 

han eller hon har arbetat med, vilka intressen som finns, vad han/hon tycker om och inte 

tycker om mm. Endast två av de anhöriga i studien uppgav att de hade fått fylla i en 

levnadsberättelse skriftligt. Ytterligare två uppgav att frågorna möjligen hade berörts 

muntligt. Hälften av de anhöriga i studien hade inte blivit tillfrågade om deras kunskaper 

om dessa uppgifter. Tidigare studier har påvisat liknande resultat där anhöriga inte känner 

att personalen har tagit tillvara på deras kunskaper (Hertzberg et al., 2001; Moyle et al., 

2002; Söderberg, 2010). Att en levnadsberättelse finns hos alla personer med 

demenssjukdom som vårdas på särskilt boende anser författaren vara ett viktigt mål. Detta 

är viktigt framförallt för att förbättra vården kring personen med demenssjukdom så att en 

god och personcentrerad omvårdnad ska kunna ges enligt de nationella riktlinjerna för vård 

och omsorg vid demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2010) men också för att öka de 

anhörigas delaktighet. De anhöriga har här en viktig roll då personen med demenssjukdom 

ofta inte själv kan berätta om sitt liv, sina behov och önskemål. 

För de anhöriga i studien handlade delaktighet om att vara närvarande, att besöka sin 

make/maka och göra vad man kunde för att han eller hon skulle trivas. Det handlade också 

om att få information från personalen om hur deras närstående mådde och om det hade 

hänt något utöver det vanliga. De anhöriga i studien beskrev däremot att de inte hade 

någon önskan om att delta i den praktiska omvårdnaden kring den närstående vad gäller 

hygien, mat osv. utan kände de att de hade lämnat ifrån sig det ansvaret. 

Något som tydligt framkom under intervjuerna var de anhörigas ambivalens och 

funderingar över besöken på boendet. För de anhöriga kändes besöken många gånger svåra 

framförallt då de skulle lämna den närstående och gå hem. Det var här viktigt att 

personalen på boendet var lyhörda för detta och kunde hjälpa till för att underlätta 

avskedet. De anhöriga hade också många funderingar över hur ofta de skulle besöka sin 

make eller maka och behovet av hur de anhöriga kan stödjas i denna situation behöver 

lyftas fram.  

Slutsats  

Resultatet visar att anhöriga till personer med demenssjukdom upplever en svår tid i 

samband med flytt till särskilt boende och behovet av stöd är stort. De anhörigas 
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upplevelser i förekommande studie är likvärdiga med tidigare studier och verkar inte ha 

förändrats under de senaste två decennierna, trots att detta fått stort fokus. Stödet till de 

anhöriga behöver fortsätta att utvecklas och personal inom hälso- och sjukvård som vårdar 

personer med demenssjukdom behöver ta tillvara på de anhörigas kunskaper för att öka de 

anhörigas delaktighet och för att förbättra omvårdnaden kring personen med 

demenssjukdom. 

Fotsatt forskning 

Vidare forskning behövs i hur och på vilket sätt de anhöriga till personer med 

demenssjukdom kan få individuellt anpassat stöd, ett stöd av betydelse, både under tiden 

de vårdar sin närstående i hemmet men också tiden efter då deras närstående har flyttat in 

på särskilt boende. Denna studie belyser makars upplevelser utan särskiljning vad gäller 

män och kvinnors upplevelser. Det vore av stort intresse att vidareutveckla detta för att 

utröna om det finns skillnader i män och kvinnors upplevelser. Detta för att vi inom vården 

ännu bättre ska kunna stödja de anhöriga på ett individuellt anpassat sätt. 

Vidare behöver mer forskning belysa omvårdnadspersonalens attityder och kunskap kring 

att ge stöd till anhöriga då omvårdnadspersonalen har en viktig roll i detta. 
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      Bilaga I 

INTERVJUGUIDE 

 

Tiden före flytten 

- När fick ni besked om diagnos? Hur lång tid vårdade du din make/maka i hemmet? 

- Vad har det inneburit för dig att vara make/maka till en person med 

demenssjukdom? 

- Vilket stöd upplevde du att du fick när din make/maka bodde hemma? 

- Vilket stöd har du upplevt att du har saknat? 

- Vad var avgörande för beslutet om särskilt boende? 

- Hur kändes det att ta det beslutet?  

- Kände du dig delaktig i beslutet?  

Förberedelser inför flytten 

- Hur förberedde ni flytten till särskilt boende? 

- Hur hade man från boendets sida gjort förberedelser? 

- Kände du dig delaktig i flytten? Om ja, på vilket sätt? Om nej, varför inte? 

Förväntningar  

- Vilka förväntningar hade du? 

- Vilka förväntningar hade du på boendet? 

- Vilka förväntningar hade du för egen del? 

Farhågor 

- Vilka farhågor hade du? 

- Vilka farhågor hade du för din make/makas del? 

- Vilka farhågor hade du för egen del? 

Känslor 

- Vilka känslor upplevde du före flytten? 

Stöd 

- Vilket stöd upplevde du att du fick inför flytten till särskilt boende? 

- Vilket stöd upplevde du att du saknade? 

 

Tiden efter flytten 

Inflyttningsdagen 



 
 

- Beskriv inflyttningsdagen. 

- Vad hände? 

- Vad gjorde ni? 

- Hur blev ni bemötta? 

- Vilken information fick ni? Har fått? 

Infriade förväntningar 

- Hur har det blivit med dina förväntningar? 

Bekräftade farhågor 

- Hur har det blivit med dina farhågor? 

Känslor 

- Vilka känslor upplever du i din nuvarande situation? 

Delaktighet 

- På vilket sätt upplever du dig vara delaktig i vården? 

- På vilket sätt önskar du dig vara delaktig? 

- Upplever du att personalen har tagit vara på dina kunskaper?  

Om ja: På vilket sätt?  Om nej: Varför inte? 

Stöd 

- Viket stöd upplever du att du får idag? 

- Vilket stöd upplever du att du saknar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga II 

     Alvesta 2011-xx-xx 

Till verksamhetschef 

Namn 

 xx Kommun 

 

Mitt namn är Ulrica Gustafsson och jag arbetar som sjuksköterska i Alvesta kommun. Jag 

studerar specialistsjuksköterskeutbildningen inom vård av äldre vid Sophiahemmet 

Högskola. I mitt examensarbete, omfattande 15 poäng, har jag valt att studera makars 

upplevelser i samband med att deras make eller maka med demenssjukdom flyttat till 

särskilt boende (bifogar en sammanställning av studiens innehåll och upplägg). Är därför 

intresserad av att få genomföra studien på xx . Studien pågår under 2011 och kommer att 

inkludera fler särskilda boenden i Kronobergs län. 

Om Du godkänner att studien genomförs på xx, är jag tacksam för Din underskrift på 

medföljande bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du känner dig 

tveksam till att studien genomförs på xx är jag tacksam för besked.  

Har Du frågor rörande undersökningen är Du välkommen att kontakta mig eller min 

handledare. 

 

Vänlig hälsning 

 

______________________________ 

Studentens namnteckning 

 

______________________________ 

Namnförtydligande 

 

Tel.nr: 0472-320 18 (hem) 0472-59 56 29 (arbete) 

E-post: ulrica.gustafsson@alvesta.se 

 

 

 

Handledare 

Carina Lundh Hagelin 

Tel.nr: 08-406 28 91 

E-post: carina.lundhhagelin@sophiahemmethogskola.se 
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Sammanfattning av studiens upplägg och innehåll 

 

Studiens namn 

”Makar till personer med demenssjukdom och deras upplevelser i samband med flytt till 

särskilt boende” 

Problemområde 

Stödet till anhöriga är en viktig del i omvårdnaden kring personer med demens. För att 

kunna ge ett professionellt bemötande och stöd till de anhöriga är det viktigt att ha kunskap 

och förståelse för deras situation. De anhörigas situation i samband med make eller makas 

flytt till särskilt boende är omvälvande och behovet av stöd är stort. Insikt i vilka känslor 

och upplevelser anhöriga kan uppleva ger oss en ökad förståelse för hur vi kan bemöta och 

stödja dem på bästa sätt.  

Syftet med studien 

Syfte med studien är att belysa anhörigas upplevelser då deras make eller maka med 

demenssjukdom flyttar till särskilt boende. Syfte är också att undersöka anhörigas 

upplevelser av delaktighet i samband med inflyttningen. 

Frågeställningar 

Vilka upplevelser har anhöriga till personer med demens i samband med flytt till särskilt 

boende?  
Vilket stöd upplever anhöriga att de har fått och vilket stöd har saknats i samband med flytt 

till särskilt boende? 

På vilket sätt upplever de anhöriga delaktighet i samband med inflyttningen på boendet och 

i den planerade vården? 

Metod för datainsamling 

Kvalitativa intervjuer kommer att genomföras med anhöriga till personer med 

demenssjukdom. Urvalet baseras på anhöriga som vårdat en make eller maka med 

demenssjukdom i hemmet och där en flytt till särskilt boende har skett de senaste sex 

månaderna. De anhöriga får information om studiens syfte och upplägg samt tillfrågas om 

deltagande i studien. Att medverka i studien är helt frivilligt och medverkan kan 

närsomhelst avbrytas om deltagaren så önskar. Full konfidentialitet garanteras. 

För att komma i kontakt med anhöriga som befinner sig i denna situation, under tiden för 

studiens genomförande, har rundringning skett till särskilda boenden i Kronobergs län. 

Godkännande för studien inhämtas hos enhetschefen på de aktuella boenden där för studien 

lämpliga kontakter finns. Personalen på boendet ombeds att lämna ett informationsbrev till 

den anhörige och frågar vederbörande om namn och telefonnummer får lämnas ut till 

studiens författare så personlig kontakt kan tas. 

Tidslängd för studien 

Studien kommer att genomföras under 2011-2012. 

 



 
 

 

 

 

Undertecknad godkänner härmed att Ulrica Gustafsson får utföra studien ” Makar till 

personer med demenssjukdom och deras upplevelser i samband med flytt till särskilt 

boende” på  xx i xx kommun under 2011-2012.  

 

 

__________________________________ 

Ort och datum 

 

 

__________________________________ 

Namnteckning 

 

 

__________________________________ 

Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

    Bilaga III 

Informationsbrev till anhörig 

För att vi som arbetar inom hälso- och sjukvården bättre ska kunna stödja 

anhöriga till personer med demens i samband med flytt till särskilt boende är det 

mycket viktigt för oss att få ta del av anhörigas upplevelser som har erfarenhet 

av denna situation. 

I min specialistsjuksköterskeutbildning inom vård av äldre kommer jag, Ulrica 

Gustafsson, att genomföra en studie som handlar om anhöriga till personer med 

demenssjukdom och deras upplevelser i samband med att deras make eller maka 

flyttat till ett särskilt boende. Syftet med studien är att få en ökad förståelse för 

de anhörigas upplevelser. 

Ni tillfrågas om deltagande i studien då Ni har en make eller maka med 

demenssjukdom som för en tid sedan flyttade in på ett särskilt boende. För att få 

höra Din berättelse och Dina upplevelser i samband med Din makes eller makas 

flytt önskar jag få träffa Dig för en intervju. Intervjun beräknas ta 30-60 minuter. 

Alla personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att inga 

namn på personer eller plats kommer att föras vidare eller finnas med i den 

slutliga rapporten. Ej heller kan deltagares identitet röjas på annat sätt. Då det är 

svårt att föra fullständiga anteckningar under samtalets gång kommer samtalet 

att spelas in på band. Inspelningen kommer endast att vara ett stöd för mig som 

intervjuar och kommer att raderas när studien är avslutad. 

Önskar att Ni lämnar besked till personalen på boendet att Ni godkänner att de 

lämnar ut Ditt namn och telefonnummer till mig så att jag har möjlighet att 

kontakta Dig för ytterligare information och för förfrågan om Ni önskar 

medverka i studien. Deltagande i studien är frivilligt och kan närsomhelst 

avbrytas utan att skäl för detta behöver anges.  

Ansvarig för studien är Ulrica Gustafsson.  Vid frågor vänligen kontakta mig 

eller min handledare på Sophiahemmet Högskola i Stockholm. 

Med vänlig hälsning  

 

Ulrica Gustafsson    

Tel.nr, hem: 0472-32018   

Mobilnr. 070-339 85 33 

Mail: ulrica.gustafsson@alvesta.se 

Handledare:  

Carina Lundh Hagelin 

Sophiahemmet Högskola, Stockholm 

Tel.nr: 08-406 28 91 

Mail:carina.lundhhagelin@sophiahemmethogskola.se 

 



 
 

 

 


