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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Demenssjukdom är en av de vanligaste sjukdomarna i världen och förväntas öka 

kraftigt. Demenssjukdom påverkar det dagliga livet för både den som är sjuk och för 

anhöriga. Problem: Många anhöriga vårdar sin närstående i hemmet i många år vilket 

påverkar dem i stor utsträckning. Oftast leder det till en kritisk punkt och beslut om flytt till 

särskilt boende blir aktuellt. Detta examensarbete kan vara till hjälp för att vårdpersonal ska 

möta och ge stöd på ett bra sätt. Syfte: Att beskriva anhörigas upplevelser i samband med 

flytt av deras närstående med demenssjukdom till särskilt boende. Metod: En kvalitativ 

systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes. Resultat: Anhöriga upplevde sig 

ensam i sin situation och skuld gentemot sin närstående. De behövde anpassa sig till en ny 

livssituation. De önskade vara delaktiga i vården och att få känna trygghet i samverkan med 

vårdpersonal. Stöd av familj, vänner och andra personer var av stor vikt. De hade behov av 

samhörighet. Slutsats: Utifrån resultatet kan vårdpersonal möta och ge stöd på ett bra sätt 

till anhöriga när de är medvetna om anhörigas upplevelser när deras närstående flyttar.  

Nyckelord: anhörig, demenssjukdom, kvalitativ, närstående, systematisk litteraturstudie, 

upplevelser och vårdpersonal.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract  

Background: Dementia is one of the most common diseases in the world and is expected to 

increase considerably. Dementia affects the daily life for the one with the illness and for the 

relatives. Problem: many relatives take care of their related at home for many years which 

has proved being a burden for them. Most often, it leads to a critical point and the decision 

on the move to nursing home becomes necessary. This master thesis contribute to healthcare 

professionals to meet and provide support to relatives in a good way. Purpose: to describe 

the relatives experiences associated with the relocation of their related with dementia. 

Methods: A systematic literature review with descriptive synthesis. Results: Relatives felt 

alone in their situation and felt guilt toward their related. They had to adapt to a new life 

situation. They wanted to be involved in the care and wanted to feel secure when they interact 

with the healthcare professionals. The support of family, friends and other people were of 

great importance. They needed affinity. Conclusion: Based on the results healthcare 

professionals can respond to and provide support in a great way for family members when 

they are aware of the family's experiences in connection with the relocation of their relatives. 

Keywords: caregiver, dementia, experiences, related, relative, systematic literature study 

and qualitative  
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1 INLEDNING   

Vi har valt att studera anhörigas upplevelser av att flytta sin närstående med demenssjukdom 

till särskilt boende. Detta intresserar oss eftersom båda har vårdat personer med 

demenssjukdom och mött deras anhöriga på särskilt boende. Dessa anhöriga har varit både 

partner och barn till den närstående med demenssjukdom. Vi har även erfarenheter av 

demenssjukdom från det privata livet där anhöriga och bekanta varit drabbade av sjukdomen 

i någon form. Intresseområdet var: ”Upplevelsen av att flytta sin maka/make som drabbats 

av minnesstörning” och kommer från demensboendet Sjötången/Björntorp. Det finns många 

människor idag som lever med demenssjukdom i världen och siffran förväntas öka i 

framtiden. I och med att demenssjukdom ökar genererar det i fler anhöriga och det ställer 

högre krav på sjukvården att tillgodose det ökade vårdbehovet. Demenssjukdom innebär en 

kognitiv funktionsnedsättning som leder till att anhöriga kan behöva ta ett större ansvar i 

hemmet än tidigare. Den närstående med demenssjukdom har svårigheter att sköta sin egen 

omvårdnad och att sköta hushållssysslor. Detta kan göra att situationen når en kritisk punkt 

och anhöriga måste ta beslut om flytt till särskilt boende för sin närstående. Vi vill i och med 

detta examensarbete synliggöra anhörigas upplevelser i samband med flytt av deras 

närstående med demenssjukdom till särskilt boende för att vårdpersonal ska kunna möta och 

ge stöd på ett bra sätt. Vårdpersonal behöver då vara lyhörd, uppmärksam och respektfull 

gentemot både anhöriga och deras närstående.   

2 BAKGRUND 

I bakgrunden definieras centrala begrepp som är relevanta för examensarbetet, olika former 

av demenssjukdom beskrivs samt anhörigvård. Utöver detta presenteras lagar och riktlinjer, 

tidigare forskning och vårdteoretisk referensram. Avslutningsvis presenteras en 

problemformulering.   

2.1 Definitioner  

Anhörig definieras som en person som är inom en familj eller bland de närmaste släktningar 

enligt Socialstyrelsen (2004a), fortsättningsvis innebär anhörig att vara partner eller barn till 

närstående med demenssjukdom i detta examensarbete.  

Hälso- och sjukvårdspersonal är person eller personer som i sitt yrke utför hälso- och 

sjukvård (Socialstyrelsen, 2007). I examensarbetet kommer hälso- och sjukvårdspersonal 
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beskrivas som vårdpersonal och kommer innefatta vårdbiträden, undersköterskor och 

sjuksköterskor.  

Närstående definieras som den person den enskilde anser sig ha en relation till 

(Socialstyrelsen, 2004c). I examensarbetet kommer närstående att vara den person som har 

demenssjukdom. 

Särskilt boende definieras enligt Socialstyrelsen (2013) vara boenden som tillhandahåller 

bostäder eller platser för heldygnsvistelse tillsammans med insatser i form av vård och 

omsorg för äldre personer med behov av särskilt boende.  

2.2 Demenssjukdom 

World Health Organization (WHO, 2016) beskriver att demenssjukdom är den vanligaste 

sjukdomen bland äldre runt om i världen. 47,5 miljoner människor lever med 

demenssjukdom och incidensen är 7,7 miljoner nya fall per år. Av 100 personer förekommer 

demenssjukdom hos fem till åtta personer som är över 60 år. Socialstyrelsen (2016b) visar att 

ca 25 000 människor i Sverige insjuknar i någon form av demenssjukdom varje år. WHO 

(2016) beskriver att den kognitiva funktionen är nedsatt och sjukdomen är kronisk och/eller 

progressiv. Demenssjukdom påverkar även anhöriga i hög grad, både fysiskt och mentalt. 

Anhöriga är ofta inte medvetna om sjukdomen i tidigt stadium och har därför svårt att förstå 

vad den för med sig. Socialstyrelsen (2016b) menar att information är viktigt att få om 

sjukdomen i ett tidigt skede för både personer med demenssjukdom och deras anhöriga.  

Socialstyrelsen (2016b) beskriver att det är viktigt att snabbt få en basaldemensutredning av 

den kognitiva funktionen vid misstanke om demenssjukdom. Det finns flera anledningar till 

att utredningen ska göras i tidigt skede, en anledning är för att kunna utesluta andra 

sjukdomar och tillstånd som liknar demenssjukdom. En annan anledning är att tidigt se 

vilken form av demenssjukdom personen drabbats av och för att ge vård och stöd utifrån 

demenssjukdomen och utifrån personens individuella behov. Basaldemensutredning syftar 

även till att undersöka om personer med misstänkt demenssjukdom behöver en utvidgad 

utredning. En utvidgad utredning innebär att fastställa vilken demenssjukdom personen 

drabbats av om basaldemensutredning inte redan gjort det. Det krävs mer medicinska 

resurser såsom magnetresonanstomografi och neuropsykologiska tester. Det är viktigt att ha 

uppföljning årligen vid demenssjukdom, detta för att undersöka om behovet av stöd har 

förändrats och/eller andra åtgärder behöver sättas in för personen med demenssjukdom. Det 

är även viktigt att ha uppföljning för anhöriga när deras närstående bor hemma för att 

minska anhörigas belastning och därmed kunna förbättra deras livskvalitet (Socialstyrelsen, 

2016b).  

WHO (2016) beskriver att framtidsprognosen för demenssjukdom år 2030 är att 75,6 

miljoner människor kommer att leva med sjukdomen och år 2050 kommer 135,5 miljoner att 

leva med den. Anledningar till den förväntade ökningen beror på att allt fler människor blir 

äldre.  
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2.2.1 De vanligast förekommande demenssjukdomarna 

Skillnaden mellan olika former av demenssjukdom kan vara otydlig och blandformer 

existerar ofta (WHO, 2016). Både Alzheimers sjukdom och frontaltemporal demens tillhör 

degenerativa demenssjukdomar, sjukdomarna skadar hjärnan på cellnivå. Beroende på 

vilken sjukdom det är visar sig skadorna på olika ställen i hjärnan. Den vanligaste formen av 

demenssjukdom är Alzheimers sjukdom och angriper vanligtvis området hippocampus, detta 

område har med minnet att göra. Alzheimers sjukdom kommer oftast smygande och 

förvärras med tiden. I och med sjukdomens progression behöver personen oftast hjälp av 

andra för att klara av vardagen. Symtom som tilltar är nedsatt initiativförmåga, 

minnesstörningar, nedsatt språkförmåga, beteendeförändringar samt muskelrörelser som 

tillkommer och är okoordinerade. Vid frontaltemporal demens kommer symtomen 

smygandes och visar sig som personlighetsförändringar, brister i omdömet och/eller språklig 

nedsatt förmåga. Omgivningen kan regera på att personen är omdömeslös och att personen 

inte följer de sociala normerna som handlar om beteendet. Symtomen vid frontaltemporal 

demens är liknande som vid utbrändhet och depression, därmed kan denna sjukdom vara 

svår att diagnostisera. Vaskulär demenssjukdom påverkar blodgenomströmningen i hjärnan 

och beroende av var i hjärnan skadan sitter visar sig symtomen på olika sätt. Symtomen 

kommer oftast plötsligt och de vanligaste symtomen är försämrat minne, försämrad 

initiativförmåga, afasi, gångsvårigheter, sämre analysförmåga och hallucinationer (Basun, 

2013; Hydén, 2016; Lindqvist, 2015). 

Enligt SBU (2007) finns idag inget botemedel mot demenssjukdom, det finns dock läkemedel 

som lindrar dess symtom. WHO (2016) beskriver att det finns livsstilsvanor som innebär 

ökad risk för att insjukna i demenssjukdom. Att drabbas av kärlsjukdom, diabetes, hypertoni, 

fetma eller depression är några av dessa riskfaktorer som är relaterade till livsstilen. Det 

finns dock förebyggande åtgärder mot dessa att vidta. 

2.3 Anhörigvård  

Socialstyrelsen (2014) visar att 100 000 personer med någon form av sjukdom bor kvar i 

hemmet med hjälp av anhörig eller kommunala insatser. Socialstyrelsen (2016b) beskriver 

att anhöriga bör erbjudas avlastning i någon form. Det kan vara i hemmet eller att deras 

närstående erbjuds plats på daglig verksamhet eller särskilt boende. Socialstyrelsen (2004b) 

beskriver att person som är vårdare i hemmet till en närstående som har långvarig sjukdom, 

hög ålder eller funktionshinder är anhörigvårdare. Grafström (2013) beskriver att 

anhörigvårdare är personer som vårdar sin närstående oavsett sjukdom. Socialstyrelsen 

(2012) visar att ca 1,3 miljoner personer i Sverige ger omsorg, hjälper och stödjer sin 

närstående i hemmet, det är ungefär var femte person i vuxen ålder. Av dessa 1,3 miljoner 

personer i Sverige är det drygt 400 000 personer som ger omsorg dagligen till sin närstående 

och stöd av omsorg ökar med anhörigvårdarens stigande ålder. Det kan vara både en och 

samma person som ger omsorg till en närstående och flera personer som ger omsorg till en 

närstående. Att ge omsorg innebär att hjälpa till med hushållssysslor, ekonomi, personlig 

omvårdnad och tillsyn. Det är ungefär en fjärdedel av anhörigvårdarna som ger omsorg till 

maka, make eller partner och det är hälften som ger omsorg till en förälder. Det är vanligast 
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att ge omsorg i åldern 45-64 år och ju mer omsorg som ges desto mer påverkas anhörigas 

livskvalitet negativt. Grafström (2013) nämner att stöd till anhörigvårdare bör anpassas då 

det har visat sig vara skillnader i hur män och kvinnor vårdar sina anhöriga. SBU (2007) 

beskriver att närstående med demenssjukdom ofta bor kvar i hemmet i många år innan flytt 

till särskilt boende sker.  

2.4 Sjuksköterskans professionella roll, lagar och riktlinjer  

 

Enligt 5 kap 10 § i Socialtjänstlagen (2001:453) ska anhöriga till närstående med sjukdom 

erbjudas stöd för att minska den fysiska och psykiska belastningen som sjukdomen medför. 

Stöd till anhöriga innefattar möjlighet till att få information om sjukdom och dess prognos 

samt enskilda samtal eller samtal i grupp. Anhöriga ska även erbjudas hjälp i hemmet eller på 

särskilt boende genom avlösning av personal, få ekonomisk ersättning samt utbildning och 

hjälpmedel.  

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) ska hälso- och sjukvårdspersonal 

arbeta förebyggande av ohälsa. Det finns krav på god vård och att det ska finnas den personal 

som behövs för att en god vård ska möjliggöras. Hälso- och sjukvårdspersonal ska 

uppmärksamma risker för ohälsa hos anhöriga som är vårdare till en närstående. Det är 

viktigt som hälso- och sjukvårdspersonal att uppmärksamma anhörigas behov av stöd och 

därefter kunna informera om vilka möjligheter som finns (Socialstyrelsen, 2016a).  

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor beskriver att sjuksköterskans förhållningssätt är 

oberoende av nationella lagar och den gäller även världen över. All omvårdnad har en 

dimension av etik och varje enskild sjuksköterska har ett ansvar över sitt handlande. 

Sjuksköterskan ska uppvisa professionella värden såsom respektfullhet, trovärdighet, 

medkänsla, lyhördhet samt integritet. Sjuksköterskan ska arbeta för jämlikhet och social 

rättvisa gällande resursfördelning, tillgång till hälso- och sjukvård samt andra 

omsorgstjänster. Sjuksköterskan ska bidra till en vårdkultur där etiskt förhållningssätt och 

öppen dialog främjas.  

2.5 Tidigare forskning  

Nedan presenteras hur det är att leva och vårda sin närstående i hemmet ur ett 

anhörigperspektiv. Vidare presenteras vårdpersonals upplevelser av demensvård, både att 

möta anhöriga och att vårda deras närstående. Detta är relevant för examensarbetets resultat 

då syftet är att beskriva anhörigas upplevelser i samband med flytt av närstående med 

demenssjukdom till särskilt boende.  
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2.5.1 Att leva och vårda sin närstående med demenssjukdom i hemmet  

Att som anhörig leva tillsammans med sin närstående innebär ständiga förändringar i 

relationen i och med sjukdomens progression. Detta innebär att familjerollen förändras och 

den anhöriga övergår till att vara vårdare (Meyer, Mc Cullough & Berggren, 2016; 

O’Shaughnessy, Lee & Lintern, 2010). Att som anhörig se hur sin närstående förändras i sitt 

kognitiva beteende är svårt och frustrerande vilket leder till känslor som förvirring, irritation 

och sorg. Anhöriga tar stort ansvar i hemmet när deras närstående inte längre klarar av 

hushållssysslor och personlig hygien. Anhöriga tar även stort ansvar nattetid då 

urininkontinens är vanligt förekommande hos deras närstående. Detta medför oregelbundna 

sovvanor och sömneffektiviteten är låg hos både anhöriga och deras närstående. En anhörig 

beskriver situationen som värst när nattsömnen inte blir längre än tre timmar per natt 

(Meyer et al., 2016; Willette-Murphy, Todero & Yeaworth, 2006). I och med att anhöriga tar 

stort ansvar i hemmet upplever dem sig otillräckliga, anhöriga ska se till sina egna behov 

samtidigt som de ska se till sin närståendes behov. Anhöriga kämpar med att klara av 

vardagen då de känner att de inte har kontroll över situationen (Croog, Burleson, Sudilovsky 

& Baume, 2006; O’Shaughnessy et al., 2010; Shim, Barroso & Davis, 2012). När behovet av 

hjälp för deras närstående ökar vågar anhöriga inte lämna dem ensamma i hemmet, detta 

innebär att de inte har något socialt liv med vänner så som de önskar och blir då isolerade. 

Anhöriga upplever att de har ett ansvar att övervaka sin närstående (Meyer et al., 2016; 

O’Shaughnessy et al., 2010). Däremot beskriver Croog et al., (2006) att de flesta anhöriga 

knappt eller inte alls upplever någon begränsning av det sociala livet. När deras närstående 

är på daglig verksamhet får anhöriga tid för sig själva och kan upprätthålla sociala kontakter 

vilket ger dem energi till fortsatt vård i hemmet (Meyer et al., 2016). De blir dock slutligen 

medvetna om att situationen i hemmet blir ohållbar, detta leder till stress hos dem och 

medför skador och sjukdomar (Croog et al., 2006). 

Anhöriga upplever att leva och vårda sin närstående i hemmet på olika sätt. De olika 

upplevelserna av att bli vårdare till deras närstående i hemmet kan vara beroende av hur den 

tidigare relationen sett ut innan deras närstående blev sjuk. Anhöriga som levde i en 

destruktiv relation med övergrepp och misstro upplever senare en negativitet med vårdandet 

i hemmet. Anhöriga som upplever ambivalenta känslor var positiva till den tidigare 

relationen trots att de hade haft konflikter. De visste nu att kärleksrelationen var över och de 

känner en frustration och sorg över det, trots detta fortsätter de att vårda sina närstående i 

hemmet. De positiva upplevelserna av att vara vårdgivare till sin närstående i hemmet 

innefattar att anhöriga sätter sina egna behov sist, vilket gör att de kan se sina egna styrkor. 

Detta ger en personlig utveckling (Shim et al., 2012). Genom att välja att ha en positiv 

inställning och fokusera på sin tro kan anhöriga se bortom vad de förlorar i och med att deras 

närstående försämras (Shim et al., 2012; Shim, Barroso, Gilliss & Davis, 2013).  

Anhöriga upplever att framtiden känns osäker, de vet inte hur sjukdomsprocessen kommer 

fortskrida. Anhöriga upplever en rädsla när de tänker på hur de ska klara av situationen. 

Denna ständiga oro kan leda till depressiva symtom (Croog et al., 2006; O’Shaughnessy et al., 

2010). Enligt Shim et al., (2013) upplever anhöriga att det blir lättare att klara av situationen 

genom att ta en dag i taget istället för att oroa sig över hur framtiden kommer att se ut. 

Anhöriga som vårdar sina närstående i hemmet är mer benägna att drabbas av depressiva- 
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och ångestsymtom och lägre tillfredsställelse i livet än anhöriga som vårdar sin närstående 

utan demenssjukdom i hemmet. När de upplever depressiva symtom har situationen nått en 

kritisk punkt och beslut om flytt till särskilt boende blir aktuellt (Ask et al., 2014; Croog et al., 

2006; Meyer et al., 2016).  

 

2.5.2 Vårdpersonals upplevelser av kontakten med anhöriga   

Vårdpersonal som arbetar på särskilt boende känner sig otillräckliga i sitt arbete, både 

gentemot anhöriga och närstående som bor på särskilt boende. Det är en hög 

arbetsbelastning och ett högt tempo (Edberg, Bird, Richards, Woods, 2008; Edvardsson, 

Sandman, Nay & Karlsson, 2009; Sohini Fjelltun, Henriksen, Norberg, Gilje & Normann, 

2009). Vårdpersonal anser det vara viktigt med en god kommunikation för att kunna 

tillgodose den närståendes behov på bästa sätt. Vårdpersonal upplever att anhörigas 

delaktighet är betydelsefull och viktig, anhöriga kan på så sätt få information om sina 

närstående, vilket underlättar vårdpersonals arbete (Bauer, 2006; Edberg et al., 2008). När 

vårdpersonal på särskilt boende förstår att det finns okunskap hos anhöriga om 

konsekvenserna av demenssjukdom upplever de sig begränsade i sitt arbete. Anhöriga 

anklagar dem för att inte göra tillräckligt för deras närstående. Att ständigt bli ifrågasatt och 

kritiserad för sitt arbete upplevs av vårdpersonal som frustrerande. I vissa fall anklagar 

anhöriga dem även för stöld, vilket leder till att de upplever sig sårade (Bauer, 2006; Edberg 

et al., 2008). När vårdpersonal diskuterar och argumenterar med familjemedlemmar som de 

upplever är besvärliga kan det leda till stress (Bauer, 2006). Konflikter kan ibland uppstå när 

anhöriga och vårdpersonal är oense om vårdandet av anhörigas närstående. När detta sker är 

det viktigt som sjuksköterska att vara skicklig och närvarande i situationen samt respektera 

och stödja anhöriga (Sohini Fjelltun et al., 2009; Webb & Harrison Dening, 2016). 

Vårdpersonal upplever att det är viktigt att anhöriga är nöjda. Detta för att miljön på det 

särskilda boendet blir bättre och vårdpersonal ökar sina chanser att få anhöriga delaktiga. 

Vårdpersonal upplever då ett bättre samarbete med anhöriga vilket leder till en bättre vård av 

de ahörigas närstående (Bauer, 2006).  

Vårdpersonal bekräftar anhörigas upplevelser av att tidigare varit vårdare i hemmet, de är 

medvetna om att anhöriga har tagit stort ansvar (Sohini Fjelltun et al., 2009). Vårdpersonal 

uttrycker att de har ett stort ansvar för både anhöriga och deras närstående. Dock har 

vårdpersonal i första hand ansvar över den närstående med demenssjukdom. Vårdpersonal 

upplever att det är svårt med övervägandet av vems behov som ska prioriteras först, den 

anhörigas eller deras närståendes. De menar att anhöriga ibland behöver mer stöd än deras 

närstående och även behöver mer stöd än vad de får (Edberg et al., 2008; Sohini Fjelltun et 

al., 2009). Vårdpersonal uttrycker att de försöker stödja anhöriga så mycket som möjligt. 

Detta för att de vill bevara delaktigheten i vårdandet hos dem (Bauer, 2006; Sohini Fjelltun 

et al., 2009). I vissa fall överväger vårdpersonal att starta stödgrupper för anhöriga på grund 

av att vårdpersonal känner en hjälplöshet gentemot dem. Anhöriga är utmattade och 

vårdpersonal uttrycker att de inte kan ge den vård som behövs (Sohini Fjelltun et al., 2009). 

Eftersom vårdpersonal ofta arbetar ensamma och är begränsade i sitt arbete upplever de att 
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de inte kan tillgodose behovet av stöd för hela familjen (Edberg et al., 2008; Sohini Fjelltun 

et al., 2009).  

Vårdpersonal är även begränsad i sitt arbete av andra anledningar, exempelvis miljömässiga 

faktorer, andra personer som är inblandade i vården såsom kollegor och/eller utmaningar. 

Miljömässiga faktorer innebär att vårdpersonal upplever att organisationen på arbetsplatsen 

är otillräcklig, vilket visar sig i form av brist på resurser, brist på tid och dåligt stöd från 

chefer. Detta resulterar i frustration, ilska och apati på grund av att de inte har möjlighet att 

påverka situationen. Trots begränsningar i arbetet betonar vårdpersonal för det mesta 

positiva upplevelser av att arbeta inom demensvård, detta inkluderar personer med 

demenssjukdom och deras anhöriga (Edberg et al., 2008).  

2.6 Teoretisk referensram   

Examensarbetet utgår från den vårdvetenskapliga teoretikern Katie Eriksson som beskriver 

vårdvetenskapens grundbegrepp människa och lidande. Anhöriga vårdar sina närstående 

med demenssjukdom i hemmet tills de upplever att det inte längre är möjligt och flytt till 

särskilt boende blir aktuellt. Anhöriga analyseras utifrån grundbegreppet människa samt 

utifrån lidande, vilket de upplever i samband med flytt av deras närstående. Detta motiverar 

val av teoretisk referensram till examensarbetet. Eriksson beskriver lidande begreppet i olika 

former. De delas in i medlidande och livslidande. Vidare beskrivs lidandets tre nivåer: att ha 

lidande, att vara i lidande och att varda i lidande (Eriksson, 1994). Att vårda en människa är 

inte enbart en praktisk verksamhet utan även en vetenskaplig verksamhet. Genom att kunna 

analysera den enskilda människans hälsoprocesser ger det vårdpersonal förutsättningar att 

stödja människan till att kunna uppleva hälsa (Eriksson, 2014).   

2.6.1 Människa  

Eriksson (2014) beskriver att människan ses som en enhet bestående av kropp, själ och ande 

som ständigt är i samspel med sin omvärld. Människan och omvärlden påverkar således 

varandra. Människan beskrivs som levande i mer än biologisk mening då känslor av hopp 

och tankar finns. Varje individ har problem, behov och begär som behöver bejakas. Problem 

uppstår när något händer som inte går att lösa i den nuvarande situationen. Vanligtvis 

uppstår dessa problem relaterat till människans vardag och de utgörs ofta av otillfredsställda 

behov och begär. Människan har behov som måste uppfyllas. Behoven beskrivs utifrån en 

behovsklassifikation där det primära behovet är att upprätthålla organiska behov. Detta 

innebär att tillfredsställa näring, vätska, sömn samt att undvika smärta och kyla. Därefter ska 

människans emotionella behov tillgodoses genom att ge utrymme för att finna tillit, hopp och 

glädje. Människan har behov av att ha kontakt med andra för att känna sig delaktig och kan 

då uppleva grupptillhörighet. Varje individ har en stark vilja av att lägga sina egna behov åt 

sidan för att få tillhöra en grupp. Människans begär visar sig som en stark längtan efter liv 

och kärlek. Begäret efter liv visar sig som att finna mening med livet för att växa och 

utvecklas. Människan har även ett stort begär efter kärlek, vilket innebär att ha relationer 

med andra och Gud.  
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2.6.2 Lidande 

Eriksson (1994) beskriver att lidande är någonting ont eller negativt som drabbar människan 

och att det är något individen får leva med. Att lida innebär att utstå och kämpa, lidandet kan 

även ses som en process mot försoning. När människan lider innebär det att stå inför en inre 

kamp, vilket innebär att gå in i den eller ge upp. Det är livssituation som är avgörande. 

Lidandets kamp innebär en kamp mellan liv och död samt mellan gott och ont. Eriksson 

(2014) påtalar att motsatsen till lidande är lust och strävan efter lust, vilket utgörs av hoppet. 

Trots lidande kan människan uppleva lust igen genom att se meningen och åter finna 

livsglädje. När relationen mellan människor inte längre känns meningsfull utgör det ett stort 

lidande. Att vara ensam och därmed inte känna någon slags gemenskap kan ge ett stort 

lidande. Lidande kan lindras genom att vårdare skapar en trivsam miljö och där människan 

kan känna sig välkommen och respekterad. Eriksson (1994) menar att all form av vårdande 

utgår från att lindra lidande och att det är det allra viktigaste inom vården.  

Eriksson (1994) beskriver vidare att människan kan ha lidande. Det innebär att inte känna 

igen sig själv eller sina egna begär, då ens möjligheter är begränsade av yttre faktorer. Att 

vara i lidande innebär att människan börjar komma till insikt med sitt lidande och 

tillfälligtvis kan hälsa upplevas genom att de egna behoven blir tillfredsställda, dock finns oro 

kvar. Slutligen kan människan varda i lidande vilket kan innebära att det finns insikt om 

lidandets mening och en försoning i den inre kampen kan ske. Människan kan därmed 

uppleva hopp och se ljust på framtiden. Om så inte sker upplevs fortsatt meningslöshet och 

hopplöshet. Då uppstår en kamp mellan liv och död. 

Eriksson (1994) beskriver hur medlidande innebär att lida med någon annan. För att kunna 

lida med någon annan krävs egenskaper som mod. Mod för att ta ansvar och för att kunna 

offra någonting av sig själv utan att själv tjäna på det. Människan har alltid haft en vilja av att 

bevara liv och utföra osjälviska handlingar. Medlidande ses som en mottaglighet för andras 

lidande och smärta.  

Eriksson (1994) beskriver att livslidande uppstår när människans hela liv påverkas. Det är 

situationen som är avgörande för om livslidande uppstår eller inte. Om livet plötsligt tar en 

oväntad vändning eller om det invanda mönstret i livet förändras kan livslidande uppstå. För 

att kunna finna ett nytt meningssammanhang behöver människan tid. Livslidande kan även 

innebära att möjligheter till praktiska göromål tas ifrån eller att det finns negativa aspekter 

mot hela existensen. Bristen på kärlek kan vara den allra djupaste formen av livslidande.  

2.7 Problemformulering  

Demenssjukdom är den vanligaste sjukdomen bland äldre i världen. Framtidsprognosen 

visar att demenssjukdomar kommer att öka kraftigt i världen. Detta medför fler anhöriga och 

fler beslut om flytt till särskilt boende kommer att ske. Närstående med demenssjukdom bor 

ofta kvar i hemmet under många år vilket kan leda till att anhöriga som är informella vårdare 

i hemmet får skador och sjukdomar, framförallt psykisk ohälsa. Att som anhörig leva 

tillsammans med en närstående som insjuknar i demenssjukdom kan innebära att ge stöd 
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och omsorg för att deras närstående ska klara av sitt vardagliga liv. Det krävs ett stort ansvar 

och engagemang från anhöriga om de väljer att vara vårdare i hemmet, vilket leder till 

förändrade familjeroller. Anhöriga ger ofta den första vården i hemmet vilket kan påverka 

dem i stor utsträckning, de kan bli isolerade i hemmet och få mindre tid för det sociala livet. 

Beslut om flytt till särskilt boende kan bli aktuellt när situationen i hemmet når en kritisk 

punkt. Anhöriga beskrivs utifrån Erikssons syn på människan, där människan har behov och 

begär som måste uppfyllas för att kunna må bra och utvecklas. Eriksson beskriver även 

lidandet som något ont som drabbar människan, vilket anhöriga drabbas av i samband med 

flytt av deras närstående till särskilt boende. Lidandet kan dock lindras om vårdare skapar en 

trivsam miljö där anhöriga känner sig välkomna och respekterade. Vårdpersonal måste 

därmed ta anhörigas behov, begär och lidande i beaktande då de möter dem i vården redan 

idag och kommer möta ännu fler i framtiden. Vårdpersonal kan uppleva detta utmanande då 

det i tidigare forskning visar sig att de redan idag upplever sig vara otillräckliga i sitt arbete 

vilket leder till ilska och frustration. Då prognosen visar en kraftig ökning av demenssjukdom 

i framtiden ställer det ännu högre krav på vårdpersonal och deras arbete. Tidigare forskning 

visar att vårdpersonal upplever att anhöriga ibland har större behov av stöd än deras 

närstående som är sjuk. Tidigare forskning visar även att vårdpersonal ofta arbetar under 

bristande arbetsförhållanden som resursbrist och tidsbrist. Detta kan vara hinder för att 

tillgodose anhörigas behov av stöd. Det kommer ställas högre krav på sjukvården och 

vårdpersonal, då de kommer att möta anhöriga i framtiden och vårda deras närstående. Det 

är därmed viktigt att synliggöra anhörigas upplevelser i samband med flytt av deras 

närstående med demenssjukdom till särskilt boende för att underlätta för vårdpersonal att 

kunna möta och ge stöd på ett bra sätt till anhöriga. 

3 SYFTE  

Syftet med denna studie är att beskriva anhörigas upplevelser i samband med flytt av deras 

närstående med demenssjukdom till särskilt boende.   

4 METOD  

Friberg (2012) beskriver att fenomen som ska undersökas förklaras bättre med kvalitativa 

metoder än kvantitativa metoder. Examensarbetet kommer att undersöka anhörigas 

upplevelser i samband med flytt av deras närstående med demenssjukdom och en kvalitativ 

metod kommer att användas. Kvalitativ metod innebär att öka förståelsen för det valda 

fenomenet och utifrån det kunna ge kunskap till evidensbaserad vård (Friberg, 2012).  
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Denna studie kommer att genomföras som en systematisk litteraturstudie beskriven av Evans 

(2002). Systematisk litteraturstudie innebär att samla aktuell forskning inom valt område 

och sammanställa studiernas resultat. Den analysmetod som kommer att användas är en 

systematisk beskrivande syntes vilken innefattar fyra steg. 1) datamaterial samlas in, 2) 

nyckelfynd identifieras, 3) likheter och skillnader tas fram genom nyckelfynden och 4) 

beskrivning av resultatet i löpande text utan omtolkning.   

4.1 Urval och datainsamling 

Första steget i analysmetoden enligt Evans (2002) var att hitta artiklar som är relevanta för 

det valda syftet. Artiklarna lästes igenom ett flertal gånger med fokus på studiernas resultat. 

När examensarbetets problemområde och syfte var identifierade gjordes en sammanställning 

av urvalskriterier. Därefter påbörjades databassökningar utifrån valda inklusionskriterier. 

Inklusionskriterier för de vetenskapliga artiklarna var årtal 2006-2016 för att relatera till 

aktuell forskning och att samtliga artiklar som söktes fram skulle vara publicerade på 

engelska. Endast artiklar med anhörigperspektiv valdes ut. Artiklarna skulle vara kvalitativa 

då syftet i examensarbetet är att beskriva anhörigas upplevelser av att flytta deras närstående 

med demenssjukdom till särskilt boende. Ett undantag fanns då mixad metod användes i en 

artikel, där de kvalitativa och kvantitativa resultaten var tydligt separerade med olika 

rubriker. Artiklar från olika världsdelar inkluderades i examensarbetet och inga begräsningar 

gällande länder gjordes då författarna önskade ett så brett resultat som möjligt och för att 

demenssjukdom är den vanligaste sjukdomen bland äldre i världen. Exklusionskriterier var 

doktorsavhandlingar, artiklar som fokuserade på anhöriga till närstående som avlidit samt 

artiklar som fokuserade på andra sjukdomar än demenssjukdom.  

De databaser som användes vid sökning av kvalitativa vetenskapliga artiklar var CINAHL 

Plus och PubMed. För mer information om använda sökord, se litteratursökning i Bilaga A. 

Sökord användes i olika kombinationer tillsammans med AND.  

Abstraktet lästes för att få en överblick av artiklarnas syfte, metod och resultat. Författarna 

till examensarbetet såg till att artiklarna genomgått peer-review granskning för att säkerställa 

att de höll vetenskaplig kvalitet. Om artikeln ansågs svara an mot examensarbetets syfte 

valdes den ut. Därefter kvalitetsgranskades artiklarna av författarna till examensarbetet 

utifrån Friberg (2012), se kvalitetskriterier i Bilaga C, innan de slutligen valdes ut. 

Sammanlagt valdes 11 artiklar ut, se artikelmatris i Bilaga B. Författarna satte en gräns på att 

10 av 14 kriterier skulle vara uppfyllda för att klassas ha god vetenskaplig kvalitet. 

Kvalitetskriterierna som uppfylldes varierade i artiklarna.  

4.2 Genomförande 

I analysmetodens andra steg lästes artiklarna flertalet gånger med öppenhet och följsamhet 

och fokus låg på resultatet i studierna. Därefter identifierades nyckelfynd i varje studies 

resultat (Evans, 2002). Utgångspunkten var examensarbetets syfte. Nyckelfynd 
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identifierades i varje enskild artikel av författarna på var sitt håll och sammanställdes 

gemensamt. Detta gjordes för att säkerställa att alla relevanta nyckelfynd togs ut, det visade 

sig att författarna i det stora hela tog ut samma nyckelfynd. Nyckelfynden skrevs ned i ett 

dokument och översattes efter bästa förmåga då engelska inte är författarna till 

examensarbetets modersmål. Därefter skrevs dokumentet ut och klipptes isär samt kodades 

med olika färger och symboler. Artiklarna som tillhörde nyckelfynden kodades med samma 

färger och symboler. Från artikeln där det fanns både en kvalitativ och kvantitativ metod togs 

nyckelfynd endast ut från den kvalitativa delen av resultatet.  

Det tredje steget innebär att sortera och skapa teman och subteman för att kunna se likheter 

och skillnader (Evans, 2002). Nyckelfynden sorterades för att subteman och teman skulle 

kunna framträda, dessa presenteras i Tabell 1. Genom att kategorisera nyckelfynden utifrån 

likheter och skillnader framträdde slutligen fem subteman och två teman.  

Det fjärde steget i analysmetoden innebär att beskriva upplevelser utifrån de teman och 

subteman som framkommit. Genom att referera till de analyserade artiklarnas resultat 

kommer resultatet i examensarbetet att nå en högre abstraktionsnivå (Evans, 2002). I 

examensarbetet presenterades teman och subteman som rubriker i resultatdelen. För att få 

en djupare förståelse av fenomen har citat redovisats på originalspråk.  

Tabell.1. Exempel på nyckelfynd, subtema och tema.  

Nyckelfynd  Subtema  Tema 

”Their homes constantly 

reminded them that they were 

alone. This realisation caused an 

internal struggle”  

”Carers felt alone in making the 

decision to accept the offer of 

residential care”  

 

 

Ensam i sin situation  

  

 

 

 

 

Upplevelser av en förändrad 

livssituation 

 

”Relocating to a nursing home 

caused the spouses to feel guilty 

because they felt that they had 

failed” 

”When vistiting the nursing home, 

the spouses were sometimes 

encouraged by the staff to lie to 

the person with dementia about 

why they had to stay there, in 

particular if the person wanted to 

follow the spouse home when they 

were leaving, witch led to another 

source of guilt”. 

 

 

 

Skuld gentemot sin närstående 
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4.3 Etiska överväganden  

Detta examensarbete är en litteraturstudie som är baserad på kvalitativa vetenskapliga 

artiklar. Författarna till examensarbetet ska följa vissa regler som att inte förfalska, plagiera 

eller förvränga vetenskapliga data, detta innebär oredlighet i forskning enligt Codex (2016). 

Samtliga artiklar har genomgått en peer-review granskning för att säkerställa artiklarnas 

kvalitet. Författarna till examensarbetet har visat en öppenhet i förhållande till studiernas 

resultat och har försökt att hålla tillbaka förutfattade meningar som kan ha påverkat 

examensarbetets resultat, vilket är i enlighet med Polit och Beck, (2012). Författarna till 

examensarbetet har refererat och citerat utifrån APA-manualen, detta för att säkerställa rätt 

referenshantering och för att undvika plagiering. För att minska risken för att förvränga 

examensarbetets resultat har artiklarnas resultat noggrant kontrollerats.   

5 RESULTAT  

Utifrån analys av vetenskapliga artiklar framkom två teman och fem subteman där syftet var 

att beskriva anhörigas upplevelser i samband med flytt av deras närstående med 

demenssjukdom till särskilt boende. En sammanställning av teman och subteman tydliggörs i 

Tabell 2 nedan.  

Tabell.2. Presentation av teman och subteman.  

 

Tema Subtema 

 

- Upplevelser av en förändrad livssituation 

 

Ensam i sin situation  

Skuld gentemot sin närstående 

 

 

- Ett behov av samhörighet 

En vilja att vara delaktig i vårdandet 

Trygghet i samverkan med vårdpersonal 

Att få stöd av familj, vänner och andra personer 
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5.1 Upplevelser av en förändrad livssituation  

När anhöriga flyttade sina närstående till särskilt boende upplevde de sig ensamma i sin 

situation. Det blev en ensamhet i fysisk bemärkelse med en tom stol, en tom säng och ett 

tomt hus. Det saknades någon och det skedde en förändring i livssituationen. Anhöriga 

upplevde även skuld gentemot sin närstående. Anhöriga fick skuldkänslor när de ansåg att de 

hade misslyckats med vårdandet i hemmet och därmed behövde ta beslut om flytt för deras 

närstående. Anhöriga upplevde att de lämnade sina närstående i ett för tidigt skede och 

önskade i efterhand att de hade fortsatt att vårda i hemmet. Livet blev sig inte likt då deras 

närstående flyttat och en förändring i livssituationen uppstod.  

5.1.1 Ensam i sin situation    

Anhöriga hade förstått att de skulle bli ensamma i framtiden vilket gjorde det svårt för dem 

att se ljust på den. De som var partners förstod att de inte skulle kunna bli gamla 

tillsammans. De skulle heller inte kunna uppfylla andra drömmar som de hade planerat 

tillsammans (Bramble, Moyle & Mc Allister, 2009; Førsund, Skovdahl, Kiik & Ytrehus, 2014; 

Høgsnes, Melin-Johansson, Norbergh & Danielson., 2014; Mullin, Simpson & Froggatt, 

2011). Anhöriga till närstående som var partners upplevde ensamhet när familjerollerna 

förändrades i och med att deras närstående flyttade till särskilt boende. Detta för att anhöriga 

som blev kvar i hemmet ensamma fick göra alla hushållssysslor som de tidigare hade varit två 

om. De beskrev att livet kändes meningslöst när de blev ensamma. Känslor av ensamhet 

visade sig speciellt första tiden efter att deras närstående hade flyttat till särskilt boende 

eftersom de levt tillsammans under många år. En svår känsla av separation uppstod när de 

skiljdes åt fysiskt, samtidigt som de emotionella känslorna fanns kvar (Bramble et al., 2009; 

Crawford, Digby, Bloomer, Tan & Williams, 2015; Førsund., 2014; Mullin et al., 2011). På 

grund av att anhöriga upplevde sig ensamma och kraftlösa var det svårt för dem att anpassa 

sig till den nya situationen. Deras hem påminde dem om att det saknades någon, det fanns en 

tom stol, en tom säng och ett tomt hus, denna insikt ledde till en inre kamp (Bramble et al., 

2009; Crawford et al., 2015; Førsund et al., 2014; Mullin et al., 2011; Høgsnes et al., 2014). 

En partner uttryckte sig: 

 

I want, after all, to be a whole person, and I am not. I can admit that. You live of course. . . . 
There is a wall lacking. It is a half, you are a half. Even though you function and still carry on, 
you are alone (Førsund et al., 2014).  

För att minska upplevelser av ensamhet var det viktigt för anhöriga att se till att hemmet och 

trädgården såg likadan ut som när deras närstående bodde där. Detta gjorde även att 

anhöriga blev påminda om hur lyckliga de varit tillsammans tidigare i livet. Anhöriga 

upplevde sig ensamma om hemmet och trädgården såg annorlunda ut mot tidigare (Bramble 

et al., 2009; Crawford et al., 2015; Førsund et al., 2014; Høgsnes et al., 2014; Mullin et al., 

2011). 

 

För att klara av ensamheten hittade anhöriga strategier. De anhöriga som var partners 

besökte sin närstående på särskilt boende för att skapa en kommunikation. De ville behålla 

tvåsamheten i relationen. De kände sig ensamma när de förstod att deras närstående inte 
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längre kunde komma ihåg saker de upplevt tillsammans. Anhöriga visade fotografier för att 

försöka återkalla minnen hos sina närstående. När strategierna misslyckades uppstod en 

förstärkt känsla av ensamhet och en meningslöshet med livet och de upplevde inte längre 

någon tvåsamhet (Bramble et al., 2009; Førsund et al., 2014). Anhöriga upplevde även 

ensamhet om de fortsatte att ha en relation med sin närstående. Detta på grund av att den 

närstående inte längre hade förmågan att hantera eller visa känslor som tidigare på grund av 

demenssjukdomen. Kontakten mellan dem var beroende av hur anhöriga agerade, hur ofta de 

hörde av sig och hur frekvent de besökte boendet (Bramble et al., 2009; Høgsnes et al., 

2014).  

 

Anhöriga upplevde att det hade varit lättare att leva ensam om deras närstående hade avlidit. 

De upplevde att de inte kunde sörja fullt ut medan de levde. Anhöriga beskrev att de endast 

fanns kvar i fysisk mening och inte i mental mening då de inte kunde uttrycka sina tankar och 

åsikter. En anhörig uttryckte: ”This is what I’m saying...It’s worse than death, god- damit. . . 

no doubt about it. It is, because if someone dies, you can start adjusting to the loss from that 

date” (Høgsnes et al., 2014, s. 156). De upplevde att döden hade varit ett bättre och lättare 

alternativ att leva med än att leva med en närstående med demenssjukdom (Crawford et al., 

2015; Høgsnes et al., 2014; Mullin et al., 2011).   

5.1.2 Skuld gentemot sin närstående  

Upplevelser av skuld visade sig i olika situationer hos anhöriga. Innan flytten besökte de olika 

boenden för att jämföra kvaliteten och för att fatta ett så bra beslut som möjligt för sin 

närstående. Anhöriga oroade sig ofta över hur livskvaliteten hos deras närstående skulle se ut 

i framtiden. Skuldkänslor uppstod när de såg att miljön på olika boenden var sämre än vad 

de hade förväntat sig och när de såg att livskvaliteten hos de personer som redan bodde där 

var nedsatt. En ökad känsla av skuld och skam uttrycktes också av anhöriga när de pratade 

om att särskilt boende var det slutgiltiga boendet för deras närstående (Chang & Kraenzle 

Schneider, 2010; Chene, 2006). Skuldkänslor upplevdes av anhöriga när de tänkte tillbaka på 

att de hade misslyckats med vårdandet i hemmet och på grund av det behövde ta beslut om 

flytt till särskilt boende. De anhöriga som var partner till närstående hade brutit en 

överenskommelse om att aldrig flytta sin närstående vid händelse av sjukdom till särskilt 

boende, vilket de nu hade gjort. Anhöriga upplevde skuld både när beslut om flytt var 

bestämt och när deras närstående flyttade till särskilt boende. Skuldkänslor uppstod även när 

de upplevde att de hade övergett sin närstående i ett för tidigt skede (Bramble et al., 2009; 

Chene, 2006; Høgsnes et al., 2014; Strang, Koop, Dupuis-Blanchard, Nordstrom & 

Thompson, 2006). Anhöriga ifrågasatte sig själva om de hade tagit rätt beslut, ” you still have 

concerns and you’re still wondering “did I do the right thing, is he in the right place?” (Strang 

et al., 2006, s. 37).  

Skuldkänslor uppstod när anhöriga besökte sin närstående, de beskrev situationen som svår 

trots det besökte anhöriga sina närstående frekvent utan tillfredställelse (Strang et al., 2006). 

En anhörig uttryckte sig ”So why do I visit her every day even though she probably forgets it 

at once? Yes, to appease my guilty conscience and to maintain some kind of closeness” 

(Johansson, Olsson-Ruzin, Hällgren Graneheim & Lindgren, 2014, s. 1032). Anhöriga 
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önskade att de hälsade på oftare än vad de gjorde (Strang et al., 2006). När de hade besökt 

särskilt boende och skulle åka hem uppstod ibland känslor av skuld då deras närstående ville 

följa med dem hem vilket de inte kunde göra. Anhöriga tvingades att ljuga för dem om var de 

skulle när de åkte och varför deras närstående var tvungen att stanna kvar. Deras närstående 

uttryckte sin frustration genom gråt och skrik när de förstod att de inte kunde följa med sina 

anhöriga hem (Høgsnes et al., 2014; Mullin et al., 2011). En anhörig uttryckte sig ” You know 

and er (.) when we were going home she’d be crying you know and it used to kill me (.) you 

know she’d be crying you know (.)” (Mullin et al., 2011, s. 183). Anhöriga upplevde att 

situationen var svår när deras närstående uttryckte sin frustration (Høgsnes et al., 2014; 

Mullin et al., 2011). 

5.2 Ett behov av samhörighet  

När anhöriga flyttade sina närstående till särskilt boende fanns en vilja att vara delaktig i 

vårdandet. Anhöriga ville fortsätta vara involverade i vården och ha kontroll över situationen 

som deras närstående befann sig i. De ville informera vårdpersonal om sin närståendes vanor 

och behov. De hade sedan tidigare fört sin närståendes talan och hade svårt att överge detta 

fullt ut till vårdpersonal efter flytt. Anhöriga kunde när de delgav information därmed vara 

delaktiga i vårdandet och behovet av samhörighet med vårdpersonal uppfylldes. Trygghet i 

samverkan med vårdpersonal innebar att anhöriga och vårdpersonal kunde skapa en relation 

med varandra genom god kommunikation. Kommunikationen genomsyrades av stöttning 

och ett empatiskt förhållningssätt vilket medverkade till att anhöriga kunde tillgodose sitt 

behov av samhörighet med vårdpersonal. När anhöriga fick stöd från familj, vänner och 

andra personer vid beslut gällande deras närstående upplevdes situationen lättare. Det var 

även betydelsefullt med stödgrupper där personer med tidigare erfarenheter kunde ge stöd. 

Anhörigas behov av samhörighet med familj, vänner och andra personer kunde därmed 

uppfyllas.  

5.2.1 En vilja att vara delaktig i vårdandet  

Anhöriga önskade att vara delaktiga i vården, både gällande beslut om placering av deras 

närstående och vid besök på särskilt boende efter att de hade flyttat. När anhöriga inte var 

delaktiga under beslutsprocessen upplevde de att de inte hade kontroll över situationen. De 

upplevde i vissa fall att beslutsprocessen gick för fort då vårdpersonal på särskilt boende 

erbjöd plats när anhöriga inte var förberedda. En anhörig uttryckte sig ”I had one evening to 

make the decision. It was very tough” (Kraijo, De Leeuw & Schrijvers, 2015, s. 105). Anhöriga 

var inte bekanta med särskilt boende och med vårdpersonal som arbetade där (Bramble et 

al., 2009; Johansson et al., 2014; Mullin et al., 2011; Strang et al., 2006). När deras 

närstående var inlagd på sjukhus resulterade det i vissa fall i att beslut om flytt till särskilt 

boende blev aktuellt, i dessa situationer var vårdpersonal insisterande gällande flytt. De var 

dominerande för att den närstående inte skulle ta upp en plats på sjukhus som någon annan 

skulle vara i större behov av (Bramble et al., 2009; Caron, Ducharme & Griffith, 2006; 

Johansson et al., 2014; Kraijo et al., 2015). Anhöriga upplevde istället en befrielse om 

beslutet om flytt ägde rum vid rätt tidpunkt. De menade att rätt tidpunkt var när situationen i 
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hemmet hade blivit ohållbar samtidigt som det fanns en ledig plats på särskilt boende. Om 

det ägde rum vid rätt tidpunkt upplevde anhöriga ett större välbefinnande efter att beslutet 

var fattat (Crawford et al., 2015; Johansson et al., 2014; Kraijo et al., 2015).  

Anhöriga hade tidigare i hemmet haft ett stort ansvar och varit den primära vårdgivaren för 

sin närstående. De hade fört deras talan i många situationer och fattat beslut åt dem. 

Anhöriga hade tidigare informerat om vilka läkemedel deras närstående tog och vilken mat 

de gillade bäst. Allt detta övergav de till vårdpersonal på särskilt boende vilket var en 

situation som var utom deras kontroll (Crawford et al., 2015; Johansson et al., 2014; Kraijo et 

al., 2015; Strang et al., 2006). Dock upplevde de i vissa fall en befrielse att lämna över 

ansvaret då de kunde se till sina egna behov i först hand. Detta innebar att de kunde träffa 

familj och vänner, välja tv-program själv och få goda sovvanor (Høgsnes et al., 2014; Mullin 

et al., 2011; Strang et al., 2006). Det var viktigt för anhöriga att de var delaktiga i vården när 

de besökte sina närstående. Om de var delaktiga minskade känslor av skuld hos dem 

(Johansson et al., 2014; Strang et al., 2006).  

När anhöriga besökte sina närstående kunde situationen upplevas som svår då de såg hur 

deras närstående såg ut i håret och hur de var klädda. De såg inte ut som tidigare och 

anhöriga kände inte igen dem. Situationen upplevdes även svår för att anhöriga inte kunde 

göra något åt den, utan de fick lov att acceptera den (Bramble et al., 2009; Crawford et al., 

2015; Johansson et al., 2014; Strang et al., 2006). Om anhöriga istället såg att vården var 

adekvat vilket innebar att deras närstående var i en säker miljö och att vårdpersonal såg efter 

dem uppstod känslor av lättnad och ett lugn. I och med att sjukdomen fortskred och de 

fysiska funktionerna minskade fanns det en större risk för skador och det var då viktigt för 

anhöriga att se att deras närstående var i säkerhet (Caron et al., 2006; Mullin et al., 2011; 

Strang et al., 2006). Vid besök var det betydelsefullt för anhöriga att se att deras närstående 

trivdes i sin nya hemmiljö, hade god hygien och stimulerande individuella aktiviteter där 

vårdpersonal var närvarande (Bramble et al., 2009; Johansson et al., 2014; Mullin et al., 

2011). En anhörig uttryckte sig ”I thought it would be worse but she seems to like it there. She 

is never alone and she tells me that she’s well taken care of” (Johansson et al., 2014, s. 1032). 

Anhöriga som hade yrkeserfarenheter av äldreomsorg upplevde i större utsträckning en 

trygghet vid besök än anhöriga utan yrkeserfarenheter av äldreomsorg. De visste var de 

skulle vända sig om de undrade något eller om någon information uteblivit (Bramble et al., 

2009; Caron et al., 2006). 

5.2.2 Trygghet i samverkan med vårdpersonal     

Anhöriga upplevde att det var betydelsefullt att en god kommunikation fanns med 

vårdpersonal. När anhöriga och vårdpersonal interagerade med varandra kunde det påverka 

anhöriga på ett positivt sätt, de upplevde då trygghet, stöttning och empati från dem. 

Information om deras närstående var en viktig del i kommunikationen och den blev allt 

viktigare i och med att deras närstående blev sämre i sin kognitiva förmåga (Bramble et al., 

2009; Caron et al., 2006; Johansson et al., 2014; Mullin et al., 2011). Anhöriga önskade 

kontinuerlig information om sina närstående och särskilt vid oförutsedda händelser, 

exempelvis sjukhusvistelser (Crawford et al., 2015; Johansson et al., 2014; Kraijo et al., 2015; 
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Strang et al., 2006). Den information de önskade var hur den individuella livssituationen var, 

inte enbart hur demenssjukdomen fortskred. Det infann sig en trygghet hos anhöriga när en 

regelbunden och nära kommunikation fanns med vårdpersonal. De kunde även bygga en 

relation med vårdpersonal och fortsätta att ha en god kontakt med deras närstående om det 

fanns en god kommunikation (Bramble et al., 2009; Caron et al., 2006; Johansson et al., 

2014; Mullin et al., 2011).  

Anhöriga upplevde sig otrygga när det fanns brister i kommunikationen med vårdpersonal. 

De upplevde att vårdpersonal inte hade tillräcklig kunskap och utbildning om demensvård. 

Ibland uppstod konflikter med vårdpersonal om vad som var det bästa alternativet för deras 

närstående (Bramble et al., 2009; Chene, 2006; Kraijo et al., 2015; Strang et al 2006). När 

anhöriga upplevde sig otrygga började de oroa sig allt mer över omvårdnaden. De började 

övervaka vårdandet och några aspekter de övervakade var hygienrutiner, vilka kläder deras 

närstående hade på sig, hur hudkostymen såg ut och om dem fick i sig tillräckligt med mat 

(Bramble et al., 2009; Chang et al., 2010; Johansson et al., 2014; Mullin et al., 2011; Strang et 

al., 2006). De upplevde att de inte fick tillräckligt med information de första dagarna efter 

flytt och att det överlag fanns en dålig kommunikation med vårdpersonal (Crawford et al., 

2015; Johansson et al., 2014; Kraijo et al., 2015; Strang et al., 2006).  

För att uppleva trygghet var det viktigt att vårdpersonal välkomnade dem på ett varmt och 

gemytligt sätt de första dagarna efter flytt (Bramble et al., 2009; Crawford et al., 2015). Det 

var även viktigt att vårdpersonal var tillmötesgående, vänliga och uppmärksamma vid besök, 

både mot deras närstående och mot dem själva för att uppleva trygghet (Bramble et al., 2009; 

Mullin et al., 2011). 

5.2.3 Att få stöd av familj, vänner och andra personer  

Anhöriga upplevde sig ensamma om deras närstående inte var involverad i beslutsprocessen. 

Oftast var de inte involverade på grund av deras kognitiva nedsättningar (Chene, 2006; 

Crawford et al., 2015; Strang et al., 2006). För att minska anhörigas upplevelser av ensamhet 

var det av stor betydelse att ha stödjande familj och andra viktiga personer runt omkring sig 

när beslutet skulle fattas om flytt till särskilt boende (Chene, 2006; Crawford et al., 2015; 

Strang et al., 2006).  Att ha stöd av andra personer under beslutsprocessen och efter flytt var 

avgörande faktorer för hur de upplevde situationen. Att höra positiva saker om det särskilda 

boendet av vänner och bekanta var av stor vikt, anhöriga kunde då få positiva tankar och 

förväntningar. De upplevde då sig trygga med beslutet (Caron et al., 2006; Chang et al., 2010; 

Johansson et al., 2014). De kunde lättare acceptera beslutet om flytt av deras närstående 

hade delats med övriga familjemedlemmar. Det var även lättare att acceptera om det delats 

med personer med liknande erfarenheter eller personer med kunskap inom demensvård. 

Detta för att de hade en förståelse för deras upplevelser som visade sig. Även stödgrupper var 

betydelsefulla och stödjande under beslutsprocessen (Crawford et al., 2015; Johansson et al., 

2014; Kraijo et al., 2015). En anhörig beskrev: 

I visit the support group every other week. It has been helpful for me to meet and share 

experiences with others. We are, so to speak, in different stages in our caregiving situation, with 

our spouses in day care, respite care and nursing homes . . . (Johansson et al., 2014, s. 1033).  
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Anhöriga hade behov av att hitta ett samspel med sin närstående vid besök för att uppleva 

lättnad, detta gjorde anhöriga genom att besöka dem frekvent (Chang et al., 2010; Johansson 

et al., 2014). Vid besök upplevdes även lättnad om vårdpersonal uppmärksammade dem och 

deras oro kring situationen och inte enbart brydde sig om deras närstående (Johansson et al., 

2014).  

6 DISKUSSION  

Syftet med detta examensarbete var att beskriva anhörigas upplevelser i samband med flytt 

av deras närstående med demenssjukdom till särskilt boende. Diskussionen består av 

resultatdiskussion, metoddiskussion och etikdiskussion. Resultatet som har framkommit 

diskuteras mot tidigare forskning, lagar och riktlinjer samt valt teoretiskt perspektiv i 

bakgrunden. Metoddiskussionen diskuteras utifrån vald metod och dess styrkor och 

svagheter. I etikdiskussionen diskuteras författarnas förhållningssätt till etiska aspekter.  

6.1 Resultatdiskussion  

Resultatet visade att familjerollerna förändrades i och med att deras närstående flyttade. De 

visste att de skulle bli ensamma i framtiden men ändå kändes livet meningslöst när de väl 

blev det. Tidigare forskning visar att anhöriga är oroliga över hur situationen ska bli i 

framtiden (Croog et al., 2006), dock upplevs situationen lättare när de tar en dag i taget 

istället för att oroa sig för framtiden (Shim et al., 2013). Eriksson (1994) beskriver att lidande 

är någonting ont eller negativt som drabbar människan och att det är något individen får leva 

med. Det innebär att stå inför en inre kamp där människan kan välja att gå in i den eller ge 

upp. Denna kamp kunde möjligtvis anhöriga ställas inför när de var ensamma hemma efter 

att deras närstående hade flyttat. De kunde inte göra någonting åt situationen utan de 

försökte kämpa på med det negativa som drabbat dem, ensamheten.  

Resultatet visade vidare att anhöriga upplevde sig ensamma och kraftlösa när de anpassade 

sig till den nya situationen. Hemmet var något som gjorde att de blev påminda om att de var 

ensamma, det var ett tomt hus och det saknades någon. Tidigare forskning visar att anhöriga 

som vårdar sin närstående i hemmet upplever vårdandet olika beroende på hur deras relation 

varit tidigare, Exempelvis om de levt i en destruktiv relation tidigare upplever anhöriga 

vårdandet som någonting negativt (Shim et al., 2012). Möjligtvis kan den tidigare relationen 

påverka hur anhöriga upplever situationen efter att deras närstående har flyttat. Eventuellt 

kan anhöriga som levt i en destruktiv relation bättre anpassa sig till den nya situationen och 

uppleva en befrielse när deras närstående flyttar. Detta istället för att uppleva ensamhet och 

kraftlöshet som de anhöriga som levt i en bra relation möjligtvis upplevde. Detta kan 

härledas till Eriksson (1994) som beskriver att livslidande kan uppstå när människans hela 

liv påverkas och det är situationen som är avgörande om det uppstår eller inte. Livslidande 
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kan därmed uppstå vid olika situationer i livet, eftersom lidandet kan vara beroende av den 

tidigare relationen. Eriksson (1994) beskriver vidare att livslidande kan uppstå om livet 

plötsligt tar en oväntad vändning eller om det invanda mönstret i livet förändras, vilket det 

gör när deras närstående flyttat. 

Resultatet visade vidare att som anhörig bli välkomnad på ett varmt och gemytligt sätt av 

vårdpersonal de första dagarna efter flytten var av stor vikt för dem. Detta är i enlighet med 

Eriksson (1994) som menar att lidande kan lindras om människan känner sig välkommen 

och respekterad. Resultatet visade även att god kommunikation med vårdpersonal var av stor 

betydelse för anhöriga, de upplevde trygghet, stöttning och empati från vårdpersonal när de 

interagerade med varandra. Vid god kommunikation med vårdpersonal byggde anhöriga en 

relation med dem och de fortsatte att ha god kontakt med deras närstående. Tidigare 

forskning visar att god kommunikation även är av stor vikt för vårdpersonal. Detta för att de 

ska tillgodose närståendes behov på bästa sätt (Edberg et al., 2008). Detta kan härledas till 

Eriksson (2014) som beskriver att människan har ett stort begär efter kärlek vilket innebär 

att ha relationer med andra. Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor ska sjuksköterskan 

bidra till en vårdkultur där en öppen dialog främjas vilket vårdpersonal möjligtvis gör.  

Resultatet visade att anhöriga upplevde att vårdpersonal i vissa fall hade otillräcklig kunskap 

och utbildning om demensvård vilket kunde leda till att anhöriga och vårdpersonal var oense 

om vad som var det bästa alternativet för deras närstående. Anhöriga upplevde att det var en 

bidragande orsak till konflikter mellan dem. Tidigare forskning visar att vårdpersonal 

upplever att anhöriga har okunskap om demenssjukdom, detta upplever vårdpersonal är 

orsaker till konflikter med anhöriga, de har olika syn på vad som är bäst för personen med 

demenssjukdom (Edberg et al., 2008). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) ska 

det finnas adekvat vårdpersonal för att god vård ska möjliggöras. Resultatet visade även att 

när anhöriga inte hade kontroll över situationen började de övervaka vårdandet. De hade inte 

samma uppsikt som de tidigare hade haft i hemmet. Tidigare forskning visar att vårdpersonal 

upplever att anhöriga ifrågasätter och kritiserar dem över det utförda arbetet, vilket leder till 

frustration hos vårdpersonal (Bauer, 2006). Vidare visar tidigare forskning att anhöriga tar 

stort ansvar i hemmet när deras närstående inte klarar av sin personliga hygien (Meyer et al., 

2016). Det kan eventuellt vara svårt för anhöriga att helt släppa taget och lämna över 

ansvaret till någon annan. Detta kan möjligtvis vara en anledning till att de kritiserar och 

ifrågasätter vårdpersonal. Eriksson (1994) beskriver medlidande som att offra någonting av 

sig själv utan att själv tjäna på det och att människan alltid har haft en vilja av att utföra 

osjälviska handlingar. Detta gör eventuellt anhöriga då de går in i en konflikt med 

vårdpersonal för deras närståendes bästa utan att själv tjäna på det, då de riskerar att göra 

sig osams med vårdpersonal. 

Resultatet visade att anhöriga i stor utsträckning hade en vilja och önskan om att få vara 

delaktiga i beslutet av att flytta sin närstående till särskilt boende. I vissa fall upplevdes 

vårdpersonal insisterande vid beslut om flytt och i vissa fall erbjöd de plats på särskilt boende 

när anhöriga inte var förberedda, detta ledde till att anhöriga upplevde att de inte var 

delaktiga i beslutet. Enligt Socialtjänstlagen (2001:453) ska anhöriga till närstående med 

sjukdom erbjudas stöd, exempelvis särskilt boende. Som lagen är utformad kan plats på 

särskilt boende erbjudas redan innan anhöriga är redo för att ta beslut om flytt för att det inte 
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finns någon tidsaspekt i lagen om när plats ska erbjudas. Resultatet visade även att anhöriga 

hade en vilja att vara delaktig i vården vid besök. De övervakade vårdandet i vissa fall för att 

känna sig delaktiga vilket resulterade i att skuldkänslor minskade. Tidigare forskning visar 

att det är viktigt och betydelsefullt för vårdpersonal om anhöriga är delaktiga i vården, det 

underlättar deras arbete och vården för den närstående blir bättre (Bauer, 2006; Edberg, 

2008). Detta kan härledas till Eriksson (2014) som beskriver att människan ständigt 

samspelar med sin omvärld och de påverkar varandra, vilket anhöriga och vårdpersonal gör. 

Eriksson (1994) beskriver att om människan är ensam och därmed inte känner någon slags 

gemenskap kan det ge ett stort lidande. Det är därför av stor vikt för anhöriga att få känna sig 

delaktiga och inte ensamma, vilket kan ge ett stort lidande.  

I resultatet framkom det dock att anhöriga i vissa fall upplevde en befrielse när de lämnade 

över ansvaret de hade haft tidigare över sin närstående till vårdpersonal på särskilt boende. 

De kunde se till sina egna behov i första hand genom att få välja tv-program själv, få goda 

sovvanor och träffa vänner och familj i större utsträckning än tidigare. Tidigare forskning 

visar att anhöriga upplever sig otillräckliga då de ska se till sina egna behov samtidigt som de 

ska se till sin närståendes behov. När behovet av hjälp för deras närstående ökar vågar de 

inte lämna dem ensamma och anhöriga blir isolerade i hemmet. De tar stort ansvar i hemmet 

när deras närstående fortfarande bor kvar vilket kan innebära att nattsömnen är 

oregelbunden (Meyer et al., 2016). Goda sovvanor är enligt Eriksson (2014) ett av 

människans primära behov, vilket kan uppfyllas efter att deras närstående flyttat och 

anhöriga kan uppnå hälsa igen då det primära behovet blir tillfredsställt. Eriksson (1994) 

beskriver det som att vara i lidande, vilket innebär att människan kommer till insikt med sitt 

lidande och tillfälligt kan uppleva hälsa. De emotionella behoven enligt Eriksson (2014) är 

sekundära behov. Dessa behov kunde bli tillfredsställda när anhöriga fick mer tid för vänner 

och familj. Eriksson (2014) beskriver även att människan har behov av att ha kontakt med 

andra för att känna sig delaktig och kan på så sätt uppleva grupptillhörighet. Anhöriga kunde 

uppleva grupptillhörighet om deras emotionella behov blev tillfredsställda, detta genom att 

de fick utrymme att känna tillit hopp och glädje. Eriksson (2014) beskriver att om behov och 

begär inte blir tillfredsställa kan problem uppstå hos människan. Problem uppstår vanligtvis 

när något händer som inte går att lösa i den nuvarande situationen. De är relaterade till 

människans vardag och de utgörs ofta av otillfredsställda behov och begär.  

6.2 Metoddiskussion  

Examensarbetets syfte var att beskriva anhörigas upplevelser i samband med flytt av deras 

närstående med demenssjukdom till särskilt boende. Författarna till examensarbetet valde en 

kvalitativ metod eftersom syftet för examensarbetet var att beskriva upplevelser. Utifrån 

syftet genomfördes en systematisk litteraturstudie beskriven av Evans (2002) som innebär 

att aktuell forskning sammanställs utan medveten omtolkning. Författarna till 

examensarbetet har upplevt detta som en utmaning då båda har erfarenheter av demensvård 

som skulle kunna påverkat resultatet. En styrka med kvalitativ metod är att förståelsen för 

det valda fenomenet ökar och kan generera i kunskap till evidensbaserad vård. En annan 

styrka med kvalitativ metod är att syftet är synligt under hela arbetsprocessen vilket leder 
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arbetet mot givet mål och syftet kan lättare besvaras (Friberg, 2012). I detta examensarbete 

ingick 11 vårdvetenskapliga artiklar med totalt 164 deltagare som var anhöriga. Enligt Polit 

och Beck (2012) innebär överförbarhet att resultatet kan överföras till andra sammanhang. 

Upplevelser är subjektiva och kan därför vara svårare att överföra än om en kvantitativ 

metod hade använts. Vid överföring av kvalitativa data behövs det en balans i resultatet som 

framtagits (Polit & Beck, 2012). Det resultat examensarbetet visade kan förmodligen 

överföras till andra sammanhang då upplevelserna som visade sig troligtvis är lika i en annan 

kontext, dock kan överförbarheten öka om fler artiklar är inkluderade. Denna metod valdes 

på grund av att förförståelsen genom tidigare erfarenheter av demensvård inte skulle kunna 

påverka resultatet i examensarbetet. Det finns dock en möjlighet att förförståelsen påverkat 

resultatet, dock omedvetet då förförståelsen är något examensarbetes författare har försökt 

att hålla tillbaka.  

Författarna till examensarbetet valde ut vetenskapliga artiklar som svarade an mot 

examensarbetets syfte, vilket var att beskriva anhörigas upplevelser i samband med flytt av 

deras närstående med demenssjukdom till särskilt boende. Då syftet var att beskriva 

upplevelser valdes kvalitativa artiklar ut, då de ger en djup förståelse och uppfattning av 

upplevelser. Artiklarna som valdes ut har genomgått peer-review granskning och har 

dessutom blivit kritiskt granskade av examensarbetets författare. Då studierna som valdes ut 

redan genomgått en bearbetning av datamaterial kan trovärdigheten i examensarbetet blivit 

påverkad på ett negativt sätt. För att minska risken för förvrängning skulle en empirisk studie 

vara ett alternativ då det hade funnits möjligheter till att ställa egna frågor om upplevelser. 

Om det hade funnits mer tid att förfoga över skulle möjligheten finnas till att göra en 

empirisk studie vilket Polit och Beck (2012) beskriver är en metod som är ingående och 

detaljerad samt tidskrävande.  

Examensarbetets resultat grundas på vårdvetenskapliga artiklar där examensarbetets 

författare använde två olika databaser utifrån Mälardalens högskolas bibliotek. De flesta 

artiklar som söktes fram och valdes ut var från databasen CINAHL Plus då det är en 

vårdvetenskaplig databas. Några få artiklar som söktes fram och valdes ut var från databasen 

PubMed som är inom två områden, medicin och vårdvetenskap. Det var därför extra viktigt 

att artiklarna från PubMed valdes ut noggrant för att försäkra att de var vårdvetenskapliga. 

Det gjordes genom att se till att artiklarnas syfte stämde överens med examensarbetets syfte, 

vilket var att beskriva upplevelser. En artikel valdes ut genom att söka på titeln i databasen 

CINAHL Plus. Anledningar till att den valdes ut var för att den var återkommande i många 

artiklar som författarna till examensarbetet gått igenom under urvalsprocessen. För att få ett 

så aktuellt resultat som möjligt utgick artiklarna från inklusionskriterier, där ett var att de 

skulle ingå i tidsspannet år 2006-2016. En risk med tidsspannet år 2006-2016 skulle kunna 

vara att tidigare forskning av hög kvalitet exkluderats, dock bedömde författarna till 

examensarbetet att aktuell forskning var av större vikt. Detta för att tillförlitligheten i 

examensarbetet blir stärkt som Polit och Beck (2012) beskriver innebär att resultatet är 

varaktigt över tid och är aktuellt i nuet. Ett annat inklusionskriterie var att samtliga artiklar 

skulle vara publicerade på engelska för att författarna till examensarbetet skulle förstå 

innebörden. Samtliga artiklar var kvalitativa för att passa examensarbetets metod, dock fanns 

ett undantag. En artikel hade mixad metod vilket innebar att metoden var både kvalitativ och 

kvantitativ. Författarna till examensarbetet var noggranna med att endast analysera 

nyckelfynd från det kvalitativa resultatet. Artikeln valdes ut på grund av att det finns lite 
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kvalitativ forskning utifrån examensarbetets syfte och inom tidsspannet år 2006-2016. 

Dessutom uppfyllde artikeln 13 av 14 kvalitetskriterier, vilket ansågs vara högt av 

examensarbetets författare. Kvalitetskriterierna finns beskrivna i Bilaga C. Artiklar är 

inkluderade från olika länder i världen för att få ett så brett resultat som möjligt, dock är 

författarna till examensarbetet medvetna om kulturskillnader världen över som kan ha 

påverkat resultatet. Demenssjukdomar ökar kraftigt i hela världen liksom antalet anhöriga, 

detta kommer att resultera i att många människor blir berörda i framtiden. Detta gjorde att 

vetenskapliga artiklar från olika länder i världen inkluderades. Författarna till 

examensarbetet valde ut 11 vårdvetenskapliga artiklar som ansågs relevanta för 

examensarbetets syfte. För att fastställa att artiklarna höll hög kvalitet gjordes en 

kvalitetsgranskning i enlighet med Friberg (2012) se i bilaga C. Hög kvalitet på artiklarna 

enligt författarna till examensarbetet var att minst 10 kriterier av 14 skulle vara uppfyllda för 

att inkluderas i examensarbetet. Genom att samtliga artiklar uppfyllde minst 10 kriterier 

visar det på att examensarbetets resultat har god kvalitet. Artiklarna som valdes ut lästes av 

examensarbetets författare på var sitt håll ett flertal gånger, därefter togs nyckelfynd ut 

enskilt. Sedan sammanställdes nyckelfynden gemensamt och det visade sig att de flesta 

uttagna nyckelfynd stämde överens med varandras. Nyckelfynden som valdes ut översattes 

från engelska till svenska för att underlätta analysprocessen då författarna till 

examensarbetets modersmål är svenska. Författarna till examensarbetet är medvetna om att 

omtolkning av nyckelfynden kan ha skett, dock omedvetet i sådana fall. Några nyckelfynd har 

exkluderats då de inte har besvarat examensarbetets syfte. Författarna till examensarbetet 

hade förväntat sig endast negativa upplevelser av fenomenet som beskrivits, dock har 

positiva upplevelser visats. Trots förförståelse har allt datamaterial redovisats i resultatet. 

Enligt Polit och Beck (2012) innebär det en trovärdighet, att något framställs på ett ärligt sätt 

och att visa ett opartiskt förhållningssätt i analysen. Författarna till examensarbetet 

eftersträvade detta genom att hålla tillbaka åsikter och känslor som skulle kunna påverkat 

resultatet. Examensarbetets författare har beskrivit och följt metoden noggrant för att 

examensarbetet ska kunna upprepas i samma kontext och få samma resultat vilket är i 

enlighet med Polit och Beck (2012). De beskriver att tillförlitlighet innebär att studien ska 

kunna upprepas i samma kontext och få samma resultat. Examensarbetets resultat ska även 

kunna överföras i andra kontext där närstående insjuknat i andra sjukdomar än 

demenssjukdom, och anhöriga inte längre klarar av att vårda sin närstående i hemmet. 

Författarna till examensarbetet har diskuterat och reflekterat tillsammans under processens 

gång för att tillsammans försöka hålla tillbaka förförståelsen som skulle kunna framträtt och 

påverkat resultatet. Genom att examensarbetet skrevs tillsammans kan det ha lett till att 

resultatet är mer tillförlitligt än om det hade skrivits var för sig.  

6.3 Etikdiskussion  

Examensarbetets författare har analyserat artiklarnas resultat med öppenhet och 

noggrannhet vilket innebar förutsättningar för att hålla tillbaka förförståelsen och resultatet 

blev därmed mer trovärdigt. Artiklarna som har använts i examensarbetet är översatta vid 

behov med Google translate och ordböcker vilket har lett till en minimering av omtolkningar. 

Endast nyckelfynden översattes från engelska till svenska då det är examensarbetets 

författares modersmål. Artiklarnas originalspråk bevarades när examensarbetets resultat 

analyserades, detta för att undvika förfalskning eller förvrängning av artiklarnas resultat. 

Citat som användes i resultatet för att styrka det översattes inte då det kan ske en 
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förvrängning av innehållet om citaten översätts då tolkning kan ske. I samband med citat har 

en tydlig referering visats för att undvika förvrängning. Referenshantering har utgått från 

APA-manualen som är ett allmänt godtagbart referenssystem för att undvika plagiering. 

Artiklarna har genomgått en peer-review granskning vilket innebär att oberoende personer 

granskat artiklar och visar vilken forskning som håller hög kvalitet (Codex, 2016). Samtliga 

artiklar som valdes ut hade genomgått en peer-review granskning och detta gjorde att 

tillförlitligheten i examensarbetet ökade.  

7 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING  

Många människor lever med någon form av demenssjukdom idag och fler beräknas att 

insjukna i demenssjukdom, det leder till fler anhöriga. Det finns behov av vidare forskning 

inom demensvård och förslag till vidare forskning är att fokusera på relationen mellan 

anhöriga och vårdpersonal. Även förslag till vidare forskning är att utveckla interventioner 

för att underlätta flytten som information/stöd/utbildning för anhöriga. Detta för att 

anhöriga upplever att kommunikationen och samarbetet ibland brister både inför och efter 

flytt av deras närstående med demenssjukdom till särskilt boende. Vidare förslag kan vara att 

använda antingen mixad metod för att få en djupare förståelse för ett större antal deltagare 

eller kvantitativa metoder för att inkludera ett större antal deltagare.  

8 SLUTSATS  

Syftet i examensarbetet var att beskriva anhörigas upplevelser av att flytta sin närstående 

med demenssjukdom till särskilt boende. Resultatet visade att anhöriga upplever sig 

ensamma och ofta har skuldkänslor. Vidare visade resultatet att anhöriga hade en vilja att 

vara delaktiga i vården samt att stöd från familj, vänner och andra personer var av stor vikt 

under beslutsprocessen. Vidare framkom det i resultatet att trygghet i samverkan med 

vårdpersonal var av stor betydelse, dock fanns brister framförallt i kommunikationen som 

bidrog till otrygghet. Resultatet i examensarbetet kan förhoppningsvis bidra till ny kunskap 

som vårdpersonal kan använda sig av för att kunna möta anhöriga och ge stöd på ett bra sätt. 

Det är därför viktigt att vårdpersonal känner till anhörigas upplevelser i samband med flytt 

av deras närstående med demenssjukdom till särskilt boende. 
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Aging & Mental 

Health 

 



2 

PubMed 
161114 

"nursing 

home" AND 

family AND 

experience 

AND 

dementia 

AND 

"decision-

making" 

AND 

caregiver 

7 Peer 
reviewed 
Year 2006-
2016 
 

2 Caron, Ducharme 

och Griffith (2006). 

Deciding on 

Institutionalization 

for a Relative with 

Dementia: The 

Most Difficult 

Decision for 

Caregivers.  

Canadian Journal 

on Aging. 

 

Chand och Karenzle 
Schneider (2010)  
Decision-Making 
Process of Nursing 
Home Placement 
Among Chinese 
Family Caregivers. 
Perspectives in 
Psychiatric Care.  
Perspectives in 
Psychiatric Care 

 

CINAHL Plus 
160505 

Experiences 

AND 

spouses 

AND 

dementia 

AND long-

term care. 

12 Peer 
reviewed 
Abstract 
availible 
Year 2006-

2016 

1 Mullin, Simpson 

och Froggatt 

(2013). 

Experiences of 

spouses of people 

with dementia in 

long-term care. 

Dementia.  

 

CINAHL Plus 
161115 

family AND 

experience 

AND "long-

term care" 

AND 

dementia 

AND 

placement 

8 Peer 
reviewed 
Year 2006-

2016 

3 Strang, Koop, 

Dupuis-Blanchard, 

Nordstrom och 

Thompson (2006). 

Family Caregivers 

and Transition to 

Long-Term Care.  

Clinical Nursing 

Research.  

 

Crawford, Digby, 



3 

Bloomer, Tan and 

Williams, (2015).  

Transitioning from 

caregiver to visitor 

in a long-term care 

facility: the 

experience of 

caregivers of people 

with dementia. 

Aging & mental 

Health. 

 

Bramble, Moyle och 

McAllister (2009).  

Seeking connection: 

family care 

experiences 

following long-term 

dementia care 

placement.  

Journal of Clinical 

Nursing 

CINAHL Plus 
161115 

dementia 

AND 

spouse* 

AND 

experience 

24 Peer 
reviewed 
Abstract 
availible 
Year 2006-

2016 

1 Førsund, Skovdahl, 

Kiik och Ytrehus 

(2014). 

The loss of a shared 

lifetime: a 

qualitative study 

exploring spouses’ 

experiences of 

losing couplehood 

with their partner 

with dementia 

living in 

institutional care.  

Journal of Clinical 

Nursing.  

 



4 

CINAHL Plus 
161115 

family AND 

dementia 

AND 

experience 

AND 

"nursing 

home" 

5 Peer 
reviewed 
Abstract 
availible 
Year 2006-

2016 

1 Johansson,  Olsson 

Ruzin,  Hällgren 

Graneheim och 

Lindgren (2014). 

Remaining 

connected despite 

separation – former 

family caregivers’ 

experiences of 

aspects that 

facilitate and hinder 

the process of 

relinquishing the 

care of a person 

with dementia to a 

nursing home.  

Aging & Mental 

Healh 

 

CINAHL Plus  

161121 

Frisökning 

på titeln på 

en artikel 

  1 Chene, (2006). 

Dementia and 

Residential 

placement, a view 

from the carer’s 

perspective.  

Oualitative Social 

Work  
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BILAGA B. ARTIKELMATRIS 

Författare, titel, 

årtal, tidskrift 

Syfte Metod Resultat Kvalitet

s 

kriterier 

Bramble, Moyle 

och McAllister 

(2009).  

Seeking 

connection: family 

care experiences 

following long-

term dementia 

care placement.  

Journal of Clinical 

Nursing 

 

Att beskriva 

upplevelser av att 

som 

anhörigvårdare 

placera sin 

demenssjuka 

familjemedlem 

på särskilt 

boende i 

Australien. 

Data samlades in 

genom 

semistrukturerade 

intervjuer från 10 

anhöriga som 

representerade 57 

familjemedlemma

r till personer med 

demenssjukdom. 

Data analyserades 

genom en 

tematisk analys.  

Innan flytten 

upplevde de 

anhöriga en stor 

börda och sorg 

samt kände sig 

isolerade. Efter 

flytt var det viktigt 

med god 

kommunikation 

med 

vårdpersonalen 

för att se att 

omvårdanden var 

bra. 

14/14 

Caron, Ducharme 

och Griffith 

(2006). Deciding 

on 

Institutionalizatio

n for a Relative 

with Dementia: 

The Most Difficult 

Decision for 

Caregivers.  

Canadian Journal 

on Aging. 

 

Att undersöka 

anhörigvårdares 

upplevelser i 

beslutsfattandet 

gällande flytt till 

särskilt boende 

för personen med 

demenssjukdom. 

Data samlades in 

genom intervjuer 

från 14 anhöriga 

till personer med 

demenssjukdom. 

Data analyserades 

med en 

jämförande 

analysmetod. 

Resultat: Tre 

faktorer inom 

modellen var 

central i 

processen: (a) 

anhörigvårdarens 

uppfattning om 

sin förmåga att ge 

vård, (b) 

anhörigvårdares 

utvärderingar av 

att fatta beslut om 

vård, och (c) den 

framväxande 

påverkan av 

kontextuella 

faktorer och 

interaktion med 

vårdpersonal. 

12/14 

Chand och 

Karenzle 

Schneider (2010)  

Decision-Making 

Process of Nursing 

Att förstå 

processen och 

svårigheter i att 

ta beslut om 

placering för sina 

Data samlades in 

genom intervjuer 

från 30 kinesiska 

anhörig till 

personer med 

De anhöriga 

kände sig 

ambivalenta och 

osäkra i och med 

beslutsprocessen. 

14/14 
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Home Placement 

Among Chinese 

Family Caregivers. 

Perspectives in 

Psychiatric Care.  

Perspectives in 

Psychiatric Care 

 

nära och kära 

med 

demenssjukdom, 

ur ett 

anhörigperspekti

v 

demenssjukdom i 

Taiwan. Data 

analyserades 

genom en 

grounded theory 

De tyckte att det 

var smärtsamt 

och svårt att fatta 

beslutet för att det 

var mycket olika 

utmaningar att 

orka med och 

klara av. Det 

framkom att 

personcentrerad 

vård var en viktig 

del för att minska 

börden hos de 

anhöriga vid 

beslutsfattandet. 

 

Chene, (2006). 

Dementia and 

Residential 

placement, a view 

from the carer’s 

perspective.  

Oualitative Social 

Work 

Att upptäcka 

anhörigas 

upplevelser av att 

inse att de måste 

flytta sin 

familjemedlem 

med 

demenssjukdom 

till särskilt 

boende. 

Data samlades in 

genom 

djupintervjuer 

från 20 anhöriga 

till personer med 

demenssjukdom. 

Data analyserades 

genom en SPM-

modell, (stress-

process-model). 

De flesta av de 

anhöriga 

upplevde både 

komplexa och 

traumatiska 

upplevelser. De 

kände sig 

ensamma när de 

skulle ta det svåra 

beslutet att flytta 

personen med 

demenssjukdom 

till särskilt 

boende. De kände 

även en förlust 

och sorg efter att 

ha tagit beslutet. 

13/14 

Crawford, Digby, 

Bloomer, Tan och 

Williams, (2015).  

Transitioning from 

caregiver to visitor 

in a long-term care 

facility: the 

experience of 

caregivers of 

people with 

dementia. 

Att undersöka 

anhörigas 

erfarenheter 

under 

övergången från 

hemmet till 

särskilt boende 

för personen med 

demenssjukdom. 

Data samlades in 

genom 

halvstrukturerade 

intervjuer från 20 

anhöriga till 

personer med 

demenssjukdom. 

Data analyserades 

med tematisk 

analys. 

Resultatet visade 

på liknande 

erfarenheter hos 

anhörigvårdarna. 

Det visade att 

övergången var 

svår och många 

negativa känslor 

framkom som 

sorg, ensamhet 

10/14 
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Aging & Mental 

Health 

 

men även positiva 

känslor som 

lättnad och känsla 

av trygghet att 

personen med 

demenssjukdom 

blir väl 

omhändertagen. 

Førsund, 

Skovdahl, Kiik och 

Ytrehus (2014). 

The loss of a 

shared lifetime: a 

qualitative study 

exploring spouses’ 

experiences of 

losing couplehood 

with their partner 

with dementia 

living in 

institutional care. 

Journal of Clinical 

Nursing. 

 

Att undersöka 

och beskriva 

makars 

erfarenheter av 

att förlora 

tvåsamheten med 

sin partner som 

har 

demenssjukdom 

som bor på 

särskilt boende. 

Data samlades in 

genom Intervjuer 

från 10 anhöriga 

som hade sin 

partner med 

demenssjukdom 

på demensboende. 

Data analyserades 

med en 

jämförande 

analysmetod. 

Makarnas 

erfarenheter av 

att förlora 

tvåsamheten var 

främst kopplad 

till separation 

från partnern och 

känslan av att 

vara ensam. De 

var också i 

samband med 

förlusten av det 

gemensamma 

förflutna och 

framtiden. Dessa 

erfarenheter 

verkade inte vara 

konstanta; korta 

glimtar av 

samhörighet, 

ömsesidighet och 

ömsesidigt 

beroende bidrog 

till en känsla 

avtvåsamhet, 

även om dessa 

endast var 

tillfällig. 

14/14 

Høgsnes, Melin-

Johansson,  

Norbergh och 

Danielson (2014). 

The existential life 

situations of 

spouses of persons 

Att beskriva 

anhörigvårdarens 

livssituation ur 

ett existentiellt 

perspektiv, både 

före och efter flytt 

av personen med 

Data samlades in 

genom intervjuer 

från 11 anhöriga 

till personer med 

demenssjukdom. 

Data analyserades 

genom en 

Innan flytten till 

vårdhem 

kännetecknades 

de anhörigas 

existentiella 

livssituation av 

känslor såsom 

12/14 
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with dementia 

before and after 

relocating to a 

nursing home.  

Aging & Mental 

Health 

 

demenssjukdom 

till särskilt 

boende. 

tolkande 

innehållsanalys. 

skam och skuld. 

De kände sig 

isolerade i 

hemmet. 

Anhöriga var även 

utsatta för 

psykologiska hot, 

fysiskt våld och de 

kände att de lade 

sina egna behov åt 

sidan. Efter att 

partnern med 

demenssjukdom 

flyttat, beskrev de 

anhöriga sina 

skuldkänslor samt 

en känsla av 

frihet. De beskrev 

att de levde med 

sorg och hade 

tankar på döden. 

Även känslor av 

ensamhet i 

tvåsamheten 

fanns. Det fanns 

även en strävan 

mot accepterande. 

Johansson, Olsson 

Ruzin,  Hällgren 

Graneheim och 

Lindgren (2014). 

Remaining 

connected despite 

separation – 

former family 

caregivers’ 

experiences of 

aspects that 

facilitate and 

hinder the process 

of relinquishing 

the care of a 

person with 

dementia to a 

Att belysa 

anhörigas 

erfarenheter av 

aspekter som 

både underlättar 

och hindrar 

processen att 

flytta sin partner 

med 

demenssjukdom 

till särskilt 

boende. 

Data samlades in 

genom narrativa 

intervjuer från 10 

anhöriga till 

personer med 

demenssjukdom. 

Data analyserades 

genom en 

kvalitativ 

innehållsanalys. 

Det stora temat 

visade att 

anhöriga 

fortsättningsvis 

upplevde 

tvåsamhet med 

sin partner med 

demenssjukdom 

trots separationen 

vid flytt. 

Anhörigas 

negativa 

förväntningar av 

demensvården 

gjorde dock 

separationen 

svårare. I brist på 

13/14 
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nursing home.  

Aging & Mental 

Healh 

 

tillräcklig 

information 

ökade 

otryggheten. Trots 

det fann anhöriga 

en mening i den 

nya situationen, 

de kände att de 

kunde vara 

närvarande hos 

sina partner. 

Kraijo, de Leeuw 

och Schrijvers 

(2015). How 

spouses evaluate 

Nursing Home 

Placement of their 

demented partner: 

a study about the 

end of 

perseverance time. 

Nordic College of 

Caring Science. 

 

Att undersöka 

hur anhöriga 

upplevde beslutet 

av att flytta sin 

partner med 

demenssjukdom 

till särskilt 

boende, om 

beslutet skedde 

vid rätt tidpunkt. 

Data samlades in 

med 

semistrukturerade 

intervjuer från 14 

anhöriga till 

personer med 

demenssjukdom. 

Data analyserades 

genom Grounded 

theory. 

Resultat: 

Resultaten 

understryker att 

beslutet om 

placering måste 

göras i etapper 

över en längre tid. 

Det första beslutet 

som ska tas är om 

partnern med 

demenssjukdom 

ska sättas på 

väntelista. Det 

andra beslutet 

som ska tas 

handlar om själva 

placeringen på ett 

särskilt boende 

när en plats blir 

ledig. Det 

slutgiltiga beslutet 

togs under 

tidspress. Om de 

hade fått mer tid 

och utrymme för 

att tänka igenom 

sitt beslut uppgav 

de flesta anhöriga 

att de kunde ha 

fortsatt att ge 

hemsjukvård 

längre. 

11/14 
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Mullin, Simpson 

och Froggatt 

(2013). 

Experiences of 

spouses of people 

with dementia in 

long-term care.  

Dementia. 

 

Att undersöka 

anhörigas 

upplevelser av att 

personen med 

demenssjukdom 

bor på särskilt 

boende. 

Data samlades in 

genom 

semistrukturerade 

intervjuer från 10 

anhöriga till 

personer med 

demenssjukdom. 

Data analyserades 

genom tolkande 

fenomenologisk 

analysmetod. 

I resultatet 

framkom flera 

teman 1) 

identitet: tills 

döden skiljer sig 

åt. 2) anpassa sig 

efter 

förändringen. 3) 

Ha en bra relation 

till vården och 

känna trygghet 

för personen med 

demenssjukdom. 

4) Relationen i 

framtiden: hopp 

eller förtvivlan. 

12/14 

Strang, Koop, 

Dupuis-Blanchard, 

Nordstrom och 

Thompson (2006). 

Family Caregivers 

and Transition to 

Long-Term Care.  

Clinical Nursing 

Research. 

 

Att undersöka 

anhörigvårdares 

upplevelser 

medan de 

väntade placering 

för sin partner 

med 

demenssjukdom 

till särskilt 

boende. Hur de 

klarade av 

perioden av 

väntan och själva 

övergången. 

Data samlades in 

genom intervjuer 

från 15 anhöriga 

som hade 

erfarenhet av att 

flytta en person 

med 

demenssjukdom 

från familjen till 

särskilt boende. 

Data analyserades 

genom en 

beskrivande och 

förklarande 

analysmetod. 

När "väntan 

börjar" som var 

ett tema uppstod 

kontroll, 

ömsesidighet och 

synkronisering. 

Temat "Efter 

placering" 

uppstod djupt 

bundna 

relationer, försök 

till kontinuitet 

och sortera ut 

förändringen. 

Resultaten som 

framkom gav nya 

insikter till 

familjen både 

under och efter 

placeringen till 

särskilt boende. 

Det framkom 

också att den 

anhöriga bör ingå 

en del i 

vårdandet/vården

.  

11/14  



 

 

Bilaga C. KVALITETSKRITERIER  

Kvalitetskriterier enligt Friberg (2012) s.126 

 Finns det ett tydligt problem formulerad? Hur är detta i så fall formulerat och 
avgränsat? 

 Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

 Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så 

fall beskriven? 

 Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

 Hur är metoden beskriven? 

 Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 

 Hur har data analyserats? 

 Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

 Vad visar resultatet? 

 Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

 Vilka argument förs fram? 

 Finns det några etiska resonemang? 

 Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 

 Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. vårdvetenskapliga antaganden? 

 


