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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Antalet personer som insjuknar i demenssjukdom ökar världen över. Behovet 
efter utbildad personal och sjuksköterskans ansvar att kunna ge stöd och hjälp till 
demenssjukas anhöriga ökar därför också då en demenssjukdom påverkar hela familjen.   
Syfte: Syftet är att beskriva anhörigas upplevelser av att ha en nära familjemedlem med 
demenssjukdom. 
Metod: En systematisk litteraturstudie enligt Evans (2002) analysmetod har använts för att 
analysera 12 stycken kvalitativa artiklar. Nyckelfynd sammanfördes och bildade tre teman 
och sex stycken subteman.  
Resultat: Resultatet påvisar att anhöriga upplever blandade känslor av att en nära 
familjemedlem fått diagnosen demenssjukdom. Dessa upplevelser delades in i livet efter 
diagnosen, förluster och förändrad delaktighet till vården av den demenssjuke. Viljan att 
vårda sin familjemedlem, en förändrad vardag, förlust av kontroll, förlust av social samvaro 
och egen identitet, lämna över ansvaret och vara delaktig i vården på boendet var de 
subteman som uppkom.   
Slutsats: I arbetet klargjordes en rad upplevelser anhöriga hade utifrån att ha en nära 
familjemedlem med demenssjukdom. Dessa upplevelser bör sjuksköterskan ta del av inför 
det stöd och den handledning som erbjuds anhöriga. Mer forskning bör göras angående den 
hjälp som ges till anhöriga till demenssjuka. 
 
Nyckelord: anhöriga, demens, familjemedlem, upplevelser



ABSTRACT 
 
Background: The number of people diagnosed with dementia is increasing worldwide. The 
need for trained personnel and the nurse's responsibility to provide support and assistance to 
families of people with dementia therefore increases since dementia affects the whole family. 
Aim: The purpose is to describe the relatives' experiences of having a close family member 
with dementia. 
Method: A systematic literature review of Evans (2002) analysis was used to analyze the 12 
pieces of qualitative articles. Key findings were merged and formed three themes and six 
subthemes. 
Results: The results indicate that families are experiencing mixed feelings of a close family 
member diagnosed with dementia. These experiences were divided into life after diagnosis, 
losses and changes in participation to the care of people suffering from dementia. The desire 
to care for their family member, a change in living, loss of control, loss of social interaction 
and self-identity, hand over responsibility and be involved in the care of the accommodation 
was the subthemes that arose. 
Conclusion: This essay was made clear a number of relatives had experiences from having a 
close family member with dementia. These experiences should the nurse take note of for the 
support and guidance offered to relatives. More research should be done about the help given 
to families of people with dementia. 
 
Keywords: dementia, experiences, family member, relatives  
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1. INLEDNING 
Demens är en sjukdom som är vanlig idag i västvärlden. Det finns inget botemedel mot 
demenssjukdomar och uppkomsten är ännu okänd. Vi vill genom detta arbete skaffa oss en 
bredare och djupare kunskap om de olika demenssjukdomarna, anhörigas känslor, 
upplevelser av att ha en nära familjemedlem med en demenssjukdom och vilket stöd de 
anhöriga upplever att de får av sjukvården och omgivningen. Genom att studera detta hoppas 
vi också att arbetet ger läsarna en ökad kunskap kring demens och att vi som författare sedan 
kan förena kunskapen från arbetet i vår yrkesprofession som sjuksköterska. Vi har valt att 
titta på anhörigas upplevelser av att ha en nära familjemedlem med en demenssjukdom i 
hemmet eller på ett specifikt boende. 
 
Vi som författare till detta arbete har varit i kontakt med personer med en demenssjukdom 
genom arbete och praktik. En av författarna hade även möjligheten att under en helg vara 
med och observera demenssjuka personer på ett specifikt boende. Där observerade hon 
demenssjukas sjukdomsrelaterade beteenden och förändringar, relationen mellan vårdare 
och demenssjuka samt hur relationen mellan de demenssjuka och deras anhöriga såg ut när 
den demenssjuke bodde på ett specifikt boende. Författaren började även fundera över vilken 
betydelse vårdarna fick i relationen mellan de demenssjuka och deras anhöriga. Efter denna 
erfarenhet väcktes författarnas intresse ytterligare för ämnet och hur vi som blivande 
sjuksköterskor i vår profession kan påverka relationen mellan demenssjuka och deras 
anhöriga. Genom detta har vi valt att titta på anhörigas upplevelser av att ha en nära 
familjemedlem med en demenssjukdom i hemmet eller på ett specifikt boende. 
 
2. BAKGRUND 
I bakgrundens inledande del beskrivs begreppet demenssjukdom följt av de olika formerna, 
det för att få en djupare förståelse för hur den sjukdomsdrabbade och personerna i hans eller 
hennes omgivning påverkas av sjukdomen. Sedan tas att få diagnosen demenssjukdom, att 
bli beroende av någon annan, tidigare forskning, riktlinjer och till sist den teoretiska 
referensramen upp som kommer att vara utgångspunkten i arbetet.  
 

2.1. DEFINITIONER  
Med anhöriga menas make, maka, barn och svärdotter till en familjemedlem med 
demenssjukdom. Med familjemedlem menas personen i familjen som drabbats av 
demenssjukdom.  
 
2.2. Allmänt om demenssjukdomar 
I Sverige lider cirka 150 000 personer av demenssjukdom, varav drygt 60 % har Alzheimers 
sjukdom. Demenssjukdomar är ett samlingsbegrepp för flera sjukdomar som drabbar 
hjärnan. Symtomen varierar beroende på var i hjärnan skadan lokaliseras, vilket i sin tur är 
knutet till vilken typ av demenssjukdom en person har drabbats av. Vaskulär demens, 
frontallobsdemens samt olika blandformer såsom Lewy Body demens som ofta följer med 
Parkinson sjukdom, är andra större demenssjukdomar (Edberg, 2009). 
Demens har även kallats för ”den anhöriges sjukdom”, då livet för den demenssjukes 
anhöriga påverkas mer än vid de flesta andra sjukdomar. Innan diagnosen ställs kan många 
missförstånd och konflikter uppstå, och det är vanligt att det sedan följer med dåligt samvete 
över att anhöriga först inte visste att deras familjemedlem var sjuk (Nystrand, 1994). Demens 
delas vanligen in i grupperna (I) primärdegenerativa demenssjukdomar, (II) vaskulära 
demenssjukdomar och (III) sekundära demenssjukdomar (Edberg, 2009). 
 
2.2.1. Primärdegenerativa demenssjukdomar 
Alzheimers sjukdom, Picks sjukdom, frontallobsdemens och Huntingtons sjukdom hör till 
denna grupp. Gemensamt för dessa är att hjärncellerna förtvinar och dör i onormal 
omfattning och är sjukdomsprocesser i hjärnan som har okänd orsak. Personer som drabbas 



) 2)

av dessa typer av demenssjukdomar kan bli aggressiva och på grund av detta även väldigt 
ångestladdade (Larsson & Rundgren, 2010). 
 
Demenssjukdomar som drabbar hjärnans främre del kallas pannlobsdemens eller 
frontallobsdemens. Pannlobsdemens räknas svara för cirka 10 procent av alla 
demenssjukdomar. Vanligen brukar pannlobsdemens debutera förhållandevis tidigt i livet, 
före 65 års ålder. Den vanligaste formen av pannlobsdemens benämns även 
frontallobsdemens av icke Alzheimers typ (Nystrand, 1994).   
 
2.2.2. Vaskulära demenssjukdomar 
Vaskulära demenssjukdomar orsakas av kärlskador i hjärnan till följd av åderförkalkning, 
exempelvis demens efter en hjärninfarkt eller en hjärnblödning. Multi Infarkt Demens (MID) 
är den vanligaste formen av vaskulär demens. Kännetecken är psykiska symtom: 
omdömeslöshet samt depressioner (Larsson & Rundgren, 2010). Blodkärlsdemens, som 
sjukdomen även kallas, drabbar främst äldre människor som har andra bakomliggande 
sjukdomar som skadar blodkärlen, exempelvis högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdomar och 
diabetes. Högt blodtryck är alltså en riskfaktor, och det är därför viktigt att även äldre 
personer med högt blodtryck behandlas för det, även om det är naturligt med ett högre 
blodtryck hos äldre. Dock bör doseringen ses över så att inte blodtrycket sänks för mycket, då 
det visats att alltför intensiv blodtrycksbehandling också kan bidra till uppkomsten av 
vaskulär demenssjukdom (Nystrand, 1994). 
 
2.2.3. Sekundära demenssjukdomar 
Sekundär hjärnskada till somatisk sjukdom är orsakade av exempelvis lågtryckshydrocefalus, 
B12-brist eller alkoholskada. Det förekommer även blandformer av de tre huvudtyperna. Vid 
aids uppkommer en sekundär demenssjukdom i två tredjedelar av alla fall (Larsson & 
Rundgren, 2010). Alkoholdemens kan betraktas som slutstadiet av vissa typer av hjärnskador 
som orsakats av ett högt och långvarigt alkoholintag, som resulterar i sekundär 
demenssjukdom. Hjärnskadorna beror dels på direkta effekter av alkoholen på hjärnan och 
dels på grund av B- vitaminbrist som uppstår vid långvarigt alkoholmissbruk. Symtomen vid 
alkoholdemens karaktäriseras av minnesstörningar, bristande omdöme och 
personlighetsförändringar. En del av symtomen kan lindras eller helt gå tillbaka om 
personen avstår från alkohol (Nystrand, 1994). 
 
2.2.4. Alzheimers sjukdom 
Alzheimers sjukdom är den vanligaste av alla demenssjukdomar och drabbar främst tinning- 
och hjässloberna, även om hela storhjärnan påverkas. De första symtomen är en tilltagande 
glömska och svårigheter att utföra och planera vardagliga sysslor. Med tiden försämras även 
språkförmågan och andra kognitiva förmågor. Sjukdomen är progredierande vilket betyder 
att den fortskrider hela tiden. Försämringen vid Alzheimer beskrivs i olika stadier. Mild 
demens kännetecknas av att personen får svårare att följa med i samtal med svårt att 
formulera sig, lätt glömmer bort olika saker och får problem att orientera sig i välkända 
miljöer. Måttlig demens kännetecknas av alltmer besvär med minnet och språkförmågan 
försämras så att personen får svårt att uttrycka sig verbalt med andra. Svårigheter som att 
utföra enkla vardagssysslor såsom att klä på sig och sköta sin personliga hygien är också 
förekommande. Svår demens kännetecknas av att drabbade oftast är helt beroende av vård 
och omsorg av andra människor då de förlorar förmågor som att äta själva, att le, 
förflyttningar och att hålla upp huvudet. Till slut är dessa patienter helt sängliggande 
(Edberg, 2009). 
 
2.3. Att få diagnosen demenssjukdom 
I Edberg (2009) beskrivs personers känslor och upplevelser kring de första symtomen och att 
få diagnosen demenssjukdom. Demensdrabbade personer upplevde att det fick svårt att 
hänga med i samtal och förstå vad diskussioner och dialoger handlade om. De satt då hellre 
tysta och bara lyssnade. Forskaren Gloria Sterin beskriver följande: 
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”Jag vet inte när min man började se tecken i mitt beteende som fick 
honom att misstänka Alzheimers sjukdom. Men jag vet att jag hade 
väldigt stora svårigheter att förbereda och genomföra vissa lektioner 
i de forskarutbildningskurser i sociologi som jag ansvarade för. Jag 
förstod inte då att det främst var lektionerna som var baserade på 
nytt material som skapade de största svårigheterna” (Edberg, 2009, 
s.758).  

 
För många upplevdes första kontakten med en läkare som en lättnad och att få diagnosen 
demenssjukdom som en bekräftelse på att något var fel och att de hade rätt till att bekymra 
sig. Det medförde också en plötslig insikt att något allvarligt höll på att hända dem och att de 
skulle bli tvungna att genomgå flera undersökningar. Sedan kom chocken och en misstro till 
att ha drabbats av sjukdomen. Att leva med demenssjukdom beskrevs ofta som att allting är 
så mycket svårare nu, att använda vissa föremål och hjälpmedel blev svårare då de inte 
förstod hur och till vad föremålen skulle användas. Mycket tid spenderades till att leta efter 
sina försvunna saker, det kunde vara mediciner och plånboken. Ibland var det för att 
personen helt enkelt inte kände igen sin egen plånbok trots att den låg framför dem. Känslan 
av att huvudet var som en dimma, att inte använda sin hjärna utan bara beskåda det som 
händer runtomkring utan att tänka på det eller reflektera över saker med egna tankar var 
vanliga beskrivningar från personer med demenssjukdom (Edberg, 2009). 
 
2.4. Att bli beroende av någon annan 
Edlund (2002) skriver om den äldre och den sjukdomsdrabbade personens värdighet. Hon 
menar att i den konkreta verkligheten innebär det att kunna klara sig själv och inte ligga 
någon annan människa till last. Att på ett negativt sätt bli beroende av en annan människas 
hjälp är en beskrivning av en värdighet som riskerar att förloras. Genom att klara sig själv 
finns en frihet att göra det man själv önskar i livet.  
 
Hos den äldre personen kan det uppstå förhållanden då betydelsefulla värden som stoltheten 
över att klara sig själv inte längre kan förverkligas, på grund av till exempel sjukdom. Det 
rådande förhållandet kräver att andra värden träder fram för att värdighet åter skall 
upplevas. Anhöriga och vårdare kan hjälpa den äldre med att känna sig ren, välklädd och få 
det städat och tryggt i hemmet, som nu får bli värden som stiger uppåt i värdehierarkin. 
Friheten för till exempel den äldre personen med demenssjukdom, att förhålla sig till det läge 
som uppkommit, låter värdet att vara värd att få den hjälp att stiga uppåt i värdehierarkin 
(Edlund, 2002).  
 
2.5. Tidigare forskning 
Under tidigare forskning tas tidigare gjorda studier upp som behandlar vårdgivares 
kunskapsnivå och bemötande, samt hur detta uppnås. 
 
2.5.1. Att vara vårdare på den demenssjukes villkor 
Som vårdare är det viktigt att ge det stöd de anhöriga behöver för att kunna få bästa möjliga 
samarbete mellan vårdare-anhörig. En viktig egenskap, som vårdare att ha, är att vara en 
uppmärksam lyssnare. Det är bra att kunna läsa av en situation genom att inte bara lyssna på 
vilka ord den anhörige använder utan även se till kroppsspråk och tonfall. Genom att göra 
detta ger vårdaren utrymme för den anhörige att kunna öppna sig och uttrycka sina behov 
och begär. Detta i sin tur leder till bättre vård för den demenssjuke. Genom ett bättre 
samarbete mellan vårdare-anhörig så visade studien på ökade positiva känslor kring 
vårdandet av den demenssjuke, vilket gav en bättre stämning i helhet (Lévesque m.fl., 2010). 
Burons (2010) studie poängterar allvaret med att behandla den demenssjuke med respekt. I 
studien talar han om de demenssjukas personlighet. Demenssjukas personlighet är en 
grundläggande mänsklig rättighet och detta kommer ofta i konflikt då de demenssjuka har 
försvagat eller helt förlorat sitt minne och sin sociala kompetens. Vårdare får svårare och 
svårare att kunna relatera till patienten och dennes identitet. Ökad kunskap om patienterna 
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blir användbart i olika situationer. Kunskap om patienters anhöriga hjälper personal att 
öppna upp en konversation i relation till foton och besökare till patienterna. Vårdarna kan 
även med denna kunskap lugna ner patienter eller hjälpa patienterna att orientera sig. Ju 
mer kunskap vårdarna har desto mer kan de se patienterna som individer, kunna känna 
empati och relatera till patienternas tidigare liv. Patienterna i sin tur kan reagera positivare 
till aktiviteter om de känner igen dem, även om de inte kan placera när och var de har utfört 
dem tidigare. 
 
2.5.2. Vikten av att ha utbildad personal 
Dupuis, Wiersma och Loiselle (2011) diskuterar i sin studie vikten av att ha utbildad 
personal. Egenskaper som tålamod, medkänsla, vänlighet och förståelse är att eftertrakta när 
det gäller vård av demenssjuka. Detta är på grund av att synen på demenssjuka ofta är att de 
inte ses som personer med normala reaktioner och känslor i olika situationer. Demenssjuka 
ses som en börda både inom vården och i hemmet, vilket gör att synen på deras beteende blir 
att behöva kontrolleras istället för att förstås. Om vårdare har en utbildning inom 
demensvård så kan de lättare tolka den demenssjukes beteende i relation till olika situationer 
och till olika stadier av demenssjukdomen. Detta kan underlättas om nya sjuksköterskor får 
en bra introduktion på sin arbetsplats. Robinson och Cubit (2007) diskuterar i sin studie 
vikten av att ha bra mentorer till nya sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter. Då det är ett 
krävande arbete att ha hand om personer med demenssjukdom så krävs en bra inskolning för 
personalen. I denna artikel tas problem upp som bland annat rädsla för den ilska och oro 
som kan finnas hos brukarna. Sjuksköterskestudenter tar upp att de inte blir tillräckligt 
förberedda och får en felaktig bild av hur vården ser ut på boenden för personer med 
demenssjukdom, medan sjuksköterskor med flera års erfarenhet av sitt yrke har en annan 
förståelse för kommande uppgifter. 
 
Graneheim och Jansson (2006) lyfter i sin studie hur de demenssjuka upplever vården på 
olika boenden och de begränsningar som medföljer sjukdomsförloppet. I studien berättar tre 
personer som bor på ett demensboende hur vardagen kan se ut. Alla de intervjuade utrycker 
rädslan av att vara vilse i tiden, plats och sammanhang. De intervjuade uttrycker en 
obehagskänsla av att följa boendets begränsningar, till exempel att de vill åka hem till ett hus 
som inte längre fanns samt att de har glömt bort att de har flyttat därifrån. Här påpekar 
studien att det är viktigt att bemöta personer med demens på deras villkor och deras nivå, 
vikten av att involvera dem i vardagslivet och prata om saker som de kommer ihåg. Detta 
arbetssätt skulle gå mycket smidigare om vårdpersonalen har, som ovanstående studier 
säger, fått en bra introduktion och bredare förståelse för demenssjukdomar. 
 
2.6. Riktlinjer  
Det finns rekommendationer om stöd till närstående utformad av socialstyrelsen (2010). 
Rekommendationerna säger att hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör erbjuda 
närstående till demenssjuka utbildningsprogram i grundläggande demenskunskap och 
psykosociala stödprogram där anhöriga får hjälp att bearbeta sina känslor och upplevelser i 
rollen som vårdare. Även att närstående erbjuds någon form av avlösning som exempelvis 
där den demenssjuke vistas på ett korttidsboende eller deltar i en dagverksamhet är viktigt. I 
kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor (socialstyrelsen, 2005) tas sjuksköterskans 
professionella ansvar upp. Några av dessa punkter är att kunna kommunicera med alla parter 
(närstående, personal, patienter) på ett humant sätt, kunna ge den handledning som krävs 
för att ge optimal vård samt att se till att alla parter är införstådda med vilken vård eller 
behandling som är relevant. Enligt International Council of Nurses [ICN] (2005) är det 
sjuksköterskans ansvar att sträva efter en respektfull miljö för vårdtagare, anhöriga och att 
samhället kan leva med sina rättigheter och värderingar med mera utan att bli kränkta. 
Sjuksköterskan har även ett ansvar mot att vårdens moment utövas i överenskommelse med 
vårdtagarens trygghet gentemot vårdgivaren.  
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2.7. Teoretisk referensram 
Kirkevold (2003b) skriver om familjen i ett omvårdnadsperspektiv. Hon synliggör familjens 
behov vid sjukdom och lidande, och visar hur sjuksköterskor kan stötta den utsatta familjen 
till den sjuke patienten. Hon menar att det är viktigt att omvårdnaden understödjer familjens 
anpassning och coping på både individnivå och som en enhet. Hon pratar även om 
dialogperspektivet, som är ett perspektiv som öppnar sig för olika uppfattningar och 
infallsvinklar på problem av hälsomässig eller mellanmänsklig karaktär. Alla berörda parter 
får uttrycka sina synpunkter och antaganden. Eftersom arbetets syfte är att belysa anhörigas 
upplevelser kring att ha en familjemedlem med en demenssjukdom, passar det att ta stöd i 
denna teori.  
 
2.7.1. Sjukdom drabbar hela familjen 
Människors förmåga att hantera de påfrestningar som medföljer sjukdom och upplevelse av 
ohälsa varierar. Det beror såväl på personliga förutsättningar som på sjukdomens fas och 
karaktär, men också på hur mycket stöd och hjälp de drabbade får. Sjukdom kan leda till 
depression, vrede och oro hos den sjuke själv och hos övriga familjemedlemmar. Det kan 
uppstå konflikter i familjen såsom ansvarsfördelning till att en eller flera familjemedlemmar 
tycker sig få sina behov åsidosatta. Många kroniska sjukdomar växlar mellan stabila och 
instabila faser. Det innebär ett kontinuerligt övervakande av den sjukes tillstånd, då 
medicinska åtgärder snabbt kan behöva sättas in. Situationen kan leda till mer eller mindre 
omfattande social isolering. Det är en stor utmaning att försöka hitta en balans mellan en så 
normal livsföring som möjligt, och en anpassning av livsstilen till det som medföljer 
sjukdomen. Detta behöver familjen många gånger hjälp med att hantera (Kirkevold, 2003a).  
 
2.7.2. Sjuksköterskans stöd till familjen 
Kirkevold (2003c) synliggör vilka stöd och behov, vägledning och avlastning familjen har vid 
sjukdom och lidande samt vilken hjälp sjuksköterskan kan erbjuda drabbade familjer. 
Kirkevolds (1997) fokus är sjuksköterskans ansvar för familjen inom ramen för hälsa och 
sjukdom. Det är viktigt att sjuksköterskan bidrar till ett konstruktivt samarbete över de olika 
yrkesgränserna när det gäller familjen då de representerar en av många professioner familjen 
kommer i kontakt med inom hälso- och socialtjänstsammanhang. Enligt tradition har 
sjuksköterskan haft en samordnande roll när flera professioner är inblandade. Samarbetet 
kan omfatta en kartläggning av behoven och resurserna för hjälpinsatser och utformning av 
avvägt och samordnat utbud av stöd och hjälp till familjen. 
 
Ur ett familjeperspektiv är målet att se både till patientens och till familjens intressen. När en 
familj drabbas av sjukdom, måste sjukvården se till två mål. Mål nummer ett: se till den 
enskilda familjemedlemmen, inklusive patienten och patientens närmaste 
familjemedlemmar. Mål nummer två: sjukvården måste se till familjen som en enhet 
(Kirkevold, 2003c).  
 
Kirkevold (2003c) belyser vikten av att familjen till den sjukdomsdrabbade känner tillit till 
sjuksköterskan, att han eller hon även bryr sig om och tar hand om dem. I och med att 
kronisk sjukdom utvecklas under tiden och att olika komplikationer kan tillstöta, kan det 
vara komplicerat för patient och familjemedlemmar att få grepp om sjukdomen och dess 
implikationer. Bland annat visar det sig att på grund av begränsade medicinska kunskaper 
kan det vara svårt att förstå den information som ges av vårdpersonalen. Det i sin tur leder 
till att familjen känner sig utanför och hjälplös. Här får sjuksköterskan en viktig roll i sitt sätt 
att förhålla sig till patientens närstående. Att han eller hon har förmågan att på ett 
pedagogiskt sätt informera och involvera familjen i deras sjukdomsdrabbade familjemedlems 
tillstånd.   
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2.8. Problemformulering 
Då antalet personer som insjuknar i demenssjukdom ökar i världen är det viktigt att 
vårdpersonal har utbildning inom vård och omsorg, kunskap om demenssjukdom, samt 
kunskap om hur de kan ge stöd och råd till de demenssjukas anhöriga. Det finns flera typer 
av och orsaker till demenssjukdom, det blir därför ännu viktigare med mer specifik 
information till anhöriga. Demens kallas även för den anhöriges sjukdom då den har större 
inverkan på familjen än många andra sjukdomar, mycket på grund av de 
personlighetsförändringar den demenssjuke genomgår. Sjukdomens framskridande ökar den 
psykiska och fysiska belastningen på anhöriga till demenssjuka då den drabbade förlorar allt 
större delar av sin kognitiva förmåga. Det är också svårt att bevara någons värdighet då de på 
grund av ålder eller sjukdom blir beroende av någon annans hjälp. I 
kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor står det att det ingår vård och stöd till anhöriga, 
vilket betyder att anhöriga till demenssjuka har möjlighet att få det stöd och den kunskap om 
sin familjemedlems demenssjukdom som de behöver av sjuksköterskan. För att 
sjuksköterskan ska kunna ge stöd och råd till demenssjukas anhöriga är det viktigt att få fram 
kunskap så han eller hon vet hur anhöriga till en demenssjuk familjemedlem upplever de 
förändringar som sjukdomen medfört.  
 
3. SYFTE 
Syftet är att beskriva anhörigas upplevelser av att ha en nära familjemedlem med 
demenssjukdom. 
 
4. METOD 
Under denna rubrik beskrivs vilken metod som använts till detta arbete. Avsnittet inleds med 
beskrivning av vad kvalitativ forskning innebär för att vidare beskriva händelseförloppet av 
datainsamlingen, urvalet, dataanalysen och sist beskriva arbetets etiska aspekter.  
 
4.1. Kvalitativ forskning 
Metoden som har valts är en systematisk litteraturstudie med kvalitativ ansats för att besvara 
syftet i arbetet. En systematisk litteraturstudie innebär att systematiskt söka, kritiskt granska 
och sammanställa litteraturen inom ett valt ämne eller problemområde. En litteraturstudie 
syftar till att göra en syntes av data från tidigare publicerade empiriska studier. Den 
systematiska litteraturstudien bör fokusera på aktuell forskning inom det område som skall 
studeras och syfta till att bland annat finna beslutsunderlag för klinisk verksamhet. 
Litteraturen utgör informationskällan och redovisad data bygger på vetenskapliga 
tidskriftsartiklar eller andra vetenskapliga rapporter. Kvalitativ ansats innebär att tolka, 
skapa mening och förståelse för människans egna upplevelser och erfarenheter (Forsberg & 
Wengström, 2006). Kvalitativa studier ger en sammansatt kunskap om ett fenomen. För att 
uppnå detta är det väsentligt att varje enskild studie har ett kunskapsvärde och att ett större 
värde skapas när flera olika studiers resultat sammanställs. Målet med kvalitativa studier är 
att få större och bredare förståelse för människors upplevelser, erfarenheter och 
förväntningar för att kunna möta specifika problem, behov och begär (Friberg, 2006). 
 
4.2. Datainsamling och urval 
I Evans (2002) fas ett valdes databaser ut där ett vårdvetenskapligt perspektiv rådde, detta 
resulterade i databaserna Cinahl Plus, PubMed och Discovery. Därefter gjordes sökningar 
med bland annat sökorden dementia*, caring, family experience, relatives, qualitative. 
Sökorden kombinerades på olika sätt, böjdes på olika sätt och i vissa fall begränsades de till 
titelsökning. Totalt hittades 15 relevanta artiklar, men en valdes bort på grund av att det var 
en mixad studie med både kvalitativ och kvantitativ analysmetod, och två valdes bort då det 
visade sig att de inte svarade på syftet. En artikel som är vald till detta arbetes resultat visar 
vårdpersonalens perspektiv men där två av de intervjuade informanterna både är personal på 
ett demensboende samt anhörig till en familjemedlem med en demenssjukdom. 
Artikelsökningen redovisas i bilaga 1. 
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Artiklarna som ingår i arbetets resultat redovisas i bilaga 2. För att få så aktuell forskning 
som möjligt exkluderades artiklar äldre än fem år (2008-2012), och artiklar skrivna på andra 
språk än engelska valdes bort. Artiklarna skulle vara Peer reviewed, vara kvalitativa studier, 
vara etiskt godkända och ha koppling till syftet. Begränsningar som demenssjukas etnicitet 
och vilket land studierna var gjorda i gjordes inte för att få ett globalt perspektiv. Däremot 
valdes artiklar bort som hade fokus på vårdares perspektiv eller den demenssjuke då arbetet 
syftar till anhörigas upplevelser. Genom att läsa titel, abstract och metod valdes relevanta 
artiklar ut som sedan lästes mer ingående av båda författarna. På de sökningarna med över 
150 träffar lästes inte abstracten, utan endast artiklarnas titlar och metod för att kunna gå 
igenom alla sökträffar. 
 
4.3. Analys och genomförande 
Valet att använda Evans (2002) analysmetod grundar sig i att arbetets syfte är att beskriva 
anhörigas upplevelser av att ha en nära familjemedlem med demenssjukdom, då lämpar sig 
denna typ av metod. Analysmetoden går att använda både för tolkande och beskrivande 
fenomen, i detta arbete används det beskrivande. Analysmetoden är uppdelad i fyra faser. 
Första fasen i analysmetoden innebär att samla in material som kan svara på studiens syfte, 
genom att söka i olika databaser för att sedan plocka ut det material som skall analyseras. 
Andra fasen i analysmetoden innefattar att resultatet läses upprepade gånger för att få en 
helhet. Det är viktigt att se detaljer i artiklarna och att förstå deras innebörd. Under denna 
fas identifieras även nyckelfynd i de olika artiklarna. I den tredje fasen av analysarbetet 
struktureras nyckelfynden upp för att sedan delas in i teman, kategorier och subteman så att 
det nya resultatet får ett sammanhang och en röd tråd. I den sista fasen ses resultatets teman 
över i helhet och en slutsats tas fram. 
 
Under fas två lästes artiklarna ett flertal gånger för att innebörden i artiklarna skulle 
begripas. Därefter började nyckelfynden plockas ut. Det väsentliga i artiklarna ströks under 
med överstryckningspennor, olika färger användes på överstrykningspennorna för att det 
lättare skulle gå att se vad som var vad och vilka delar som var likheter respektive skillnader i 
artiklarna. När det var gjort fick varje nyckelfynd en kodning efter bokstavsordning på 
artiklarnas författare. Nyckelfynden skrevs upp på papperslappar för att sedan läggas ut 
bredvid varandra på ett bord inför den tredje fasen av analysen. 
 
I den tredje fasen av analysmetoden granskades nyckelfyndens likheter och olikheter. De 
nyckelfynd som berörde lika område lades tillsammans för att sedan delas upp i 38 
kategorier, sex stycken subteman och tre större teman, som kan ses i bilaga 3. Varje 
nyckelfynd delades först upp i teman. Därefter delades de upp i kategorierna för att slutligen 
hamna i subteman. Exempel på analysen kan ses i bilaga 4. 
 
De teman som framkommit under analysmetoden ses igenom under fjärde och sista fasen för 
att beskrivningarna ska bli så exakta som möjligt. Syntesen ska utvecklas, detaljer ska bli en 
helhet. För att detta skulle bli så bra som möjligt flyttades nyckelfynden runt, några togs bort 
då de inte ansågs relevanta i de teman som uppstod. Vissa subteman slogs även samman då 
det visade sig att de beskrev liknande upplevelser. Även rubriker på de teman och subteman 
som uppkommit ändrades flera gånger under analysens gång, för att få en rättvis bild av 
resultatet och hur resultatet svarar på syftet. Kategorierna har också flyttats om några 
gånger. 
 
4.4. Etiska aspekter 
Det är viktigt att materialet som har analyserats i en litteraturstudie har fått tillstånd från 
etisk kommitté eller där noggranna etiska överväganden gjorts. Fusk och ohederlighet som 
stöld och plagiat av data eller förvrängning av forskningsprocessen får ej förekomma 
(Forsberg & Wengström, 2006). Att bevara det bearbetade materialets budskap och att inte 
lägga in egna ord och värderingar är också väsentligt (Olsson & Sörensen, 2007). Genom att 
icke förfalska, plagiera, fabricera eller stjäla vetenskaplig data eller resultat kan ett pålitligt 
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förfarande i studien redovisas, vilket innebär att studiens vetenskaplighet samt en god 
forskningssed värnas (Codex, 2011). 
 
5. RESULTAT 
Resultatet presenteras i tre teman som framkom under analysen: Livet efter diagnosen, 
förluster och en förändrad delaktighet till vården av den demenssjuke, samt sex subteman 
(bilaga 3).  
 
5.1. Livet efter diagnosen 
I temat livet efter diagnosen uppkom subteman som berörde upplevelserna: viljan att vårda 
sin familjemedlem och en förändrad vardag.   
 
5.1.1. Viljan att vårda sin familjemedlem  
I detta subtema belyste anhöriga vikten av att få kunskap om demenssjukdomen deras 
familjemedlem drabbats av. Anhöriga valde att vårda sin familjemedlem av kärlek till honom 
eller henne. 
 
Efter att ha fått beskedet att en nära familjemedlem drabbats av en demenssjukdom, var det 
anhöriga som belyste vikten av att få kunskap om sin familjemedlems demenssjukdom för att 
kunna vårda. Genom kunskap om sjukdomen lärde sig anhöriga att de inte var ensamma, och 
att det är en del av sjukdomen att deras familjemedlem kommer att genomgå en rad 
personlighetsförändringar (Duggleby, Williams, Wright & Bollinger, 2009). Qazi, Spector och 
Orrell (2010) beskriver att anhöriga upplevde en lättnad av att få mera kunskap om 
demenssjukdomen deras familjemedlem hade, och att få prata med andra anhöriga till 
demenssjuka. Kunskapen om sjukdomen gjorde det lättare för anhöriga att finna viljan att 
vårda och gå vidare med livet efter diagnosen.  
 
Anledningen till att anhöriga till en demenssjuk partner valde att vårda sin partner så länge 
som möjligt, var för att förlänga tiden tillsammans med sin älskade. Viljan att vårda kom från 
kärleken till den andre och för att de skulle få fortsätta att leva tillsammans även efter 
diagnosen (Bramble, Moyle & McAllister, 2009). Maken till en demenssjuk kvinna förklarar 
att hans hustru genom deras 40 år tillsammans tagit hand om honom, lagat all mat och alltid 
ställt upp för honom, så nu var det hans tur att ta hand om henne. Makens vilja att vårda var 
av kärlek och tacksamhet till sin fru (Genoe m.fl., 2010). Yamashita och Amagai (2008) 
beskriver ett liknande resonemang i sin studie om en svärdotter till en demenssjuk kvinna, 
som fann sin vilja att vårda sin svärmor utav tacksamhet till henne. Svärdottern förklarar hur 
hennes svärmor alltid ställt upp för henne och hennes make, därför var det självklart för dem 
att hjälpa henne nu efter att hon fått diagnosen en demenssjukdom. En annan kvinna säger 
att hennes vilja att vårda grundade sig i att det alltid varit en tradition att hjälpa och ta hand 
om andra familjemedlemmar i hennes släkt. Kvinnan uppgav att hon tänkte föregå med gått 
exempel inför sina barn genom att vårda sin makes demenssjuke förälder, för att också 
bevara den traditionen. Enligt Genoe m.fl. (2010) fanns det anhöriga som använde sin tro för 
att finna viljan att vårda sin demenssjuke familjemedlem.  
 
Trots att livet efter diagnosen en demenssjukdom medfört en rad förändringar och 
utmaningar för hela familjen, så fann anhöriga sin vilja att vårda den demenssjuke av kärlek 
till sin familjemedlem (Bramble m.fl., 2009; Genoe m.fl., 2010; Yamashita & Amagai, 2008). 
Duggleby m.fl. (2009) beskriver känslor en anhörig till en demenssjuk kvinna upplevde, 
sjukdomsförloppet med orden: ”She is with us but she’s not really with us and so I think that 
that’s an ongoing grieving process.” (s. 516-517). För anhöriga till demenssjuka som hade 
valt att vårda sin familjemedlem, var det en sorg att bevittna hur den demenssjuke åts upp av 
sjukdomen. Men det var en sorg de ville dela tillsammans med den demenssjuke genom att 
vårda sin familjemedlem och för att visa sin kärlek till familjemedlemmen genom att vårda 
honom eller henne.  
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5.1.2. En förändrad vardag 
I detta subtema beskrivs viljan att upprätthålla förmågor som finns kvar hos den 
demenssjuke, att det blir lättare att hantera sjukdomsförloppet om anhöriga lever i nuet och 
om känslan av att sväva mellan hopp och förtvivlan. Anhöriga var tvungna att ändra sitt 
förhållningssätt gentemot vardagens förlopp i och med förändringarna som 
demenssjukdomen medförde efter att diagnosen hade fastställts, för att kunna ta sig igenom 
den förändrade vardagen. 
 
Balansgången huruvida vårdande anhöriga borde eller inte borde ta ifrån sin demenssjuke 
familjemedlem de uppgifter de fortfarande till viss del kunde utföra, var svår då partners till 
demenssjuka vara väldigt beskyddande i sin roll som vårdare. Det var också viktigt för 
anhöriga till demenssjuka att se till vad den demenssjuke fortfarande kunde göra istället för 
tvärt om. Det var då lättare att bearbeta sjukdomens inverkan på dem. Tillit var också en 
viktig del i bearbetningen, och i bevarandet av sin egen och den demenssjukes identitet och 
autonomi (Genoe m.fl., 2010). Enligt Shim, Barroso och Davis (2012) hade anhöriga till en 
demenssjuk familjemedlem, med förmåga att se till allt positivt som fanns kvar hos den 
demenssjuke, och de förmågor han eller hon hade kvar, hade det lättare att acceptera och 
fortsätta livet efter sjukdomsbeskedet. Med den synen sörjde inte heller dessa anhöriga sina 
åsidosatta behov. De sörjde inte heller faktumet att deras partner hade drabbats av just en 
demenssjukdom som medför en hel del personlighetsförändringar hos den 
sjukdomsdrabbade. Anhöriga med förmågan att lyfta fram det positiva i deras nya tillvaro 
hade det lättare att förlika sig med den nya vardagen efter diagnosen. En make resonerade så 
här: ”Well, I still got her to hug and kiss on, you know. I got a lot of friends who lost their 
wives to cancer and watched them suffer and die. You know, I’m very blessed that I have 
what I have. That’s what I enjoy.” (Shim m.fl., 2012, s.226).     
 
Vårdande partners upplevde att det var viktigt att känna igen och erkänna fortsatta förmågor 
hos den demenssjuke, och förmågan att leva i nuet för att klara av sin vårdande roll och den 
förändrade vardagen som sjukdomen medfört (Genoe m.fl., 2010). Shim m.fl. (2012) skriver i 
sin studie att anhöriga till en demenssjuk partner som hade en mer positiv inställning till sin 
partners demenssjukdom, hade lättare att känna lugn och finna sin roll som vårdare 
meningsfull. En anhörig till en demenssjuk beskrev vikten av att leva i nuet för att lättare 
bearbeta sjukdomen: ”…you’ve got to stick in today because when I first, when he first got 
diagnosed with the disease, I was right into… the future, and that’s not a good place to be” 
(Genoe m.fl., 2010, s.186). Anhöriga till demenssjuka beskrev för att klara av rollen som 
vårdande anhörig, och den nu förändrade vardagen de lever i, att de var tvungna att få 
komma ut och göra saker på egen hand ibland. Vårdandet av en demenssjuk familjemedlem 
kan vara väldigt krävande. Livet efter insjuknandet förde med sig en förändrad syn på 
framtiden för anhöriga, att leva i nuet blev en förutsättning i den förändrade vardagen då 
familjemedlemmen med en demenssjukdoms hälsotillstånd växlade från dag till dag (Genoe 
m.fl., 2010). Hur anhöriga till en demenssjuk familjemedlems vardag såg ut berodde på hur 
den demenssjuke mådde just den dagen. En partner beskrev hur de tog minut för minut, 
timme för timme, och dag för dag för att klara av att hantera familjemedlemmens sjukdom. 
Det fanns också anhöriga som intalade sig själva att de gjorde så gott de kunde, att göra det 
bästa av situationen med förmågan att väga det positiva över det negativa (Duggleby m.fl., 
2009). ”I weight the positives and negatives, like Mom still has got lots of quality of life.” 
(Duggleby m.fl., 2009, s.518). 
 
Efter att ha fått diagnosen en demenssjukdom, var det anhöriga till en familjemedlem med 
en demenssjukdom som försökte hitta nya lösningar i vardagen. Vardagen hade blivit 
problematisk då den demenssjuke familjemedlemmen inte hade möjlighet att sköta sitt liv i 
samma utsträckning nu som innan diagnosen. Matsituationen var ett exempel på hur den 
nya vardagen hade förändrats, vilken mat som skulle lagas anpassades numera till den 
demenssjukes fördel. Matsituationen var också ett sätt för anhöriga till demenssjuka att 
aktivera och stimulera den demenssjuke. En hustru lät sin make vara med och hjälpa henne 
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att förbereda måltiderna och duka bordet. En dotter till en demenssjuk kvinna berättar om 
hur de fortfarande hade familjemiddagar, och att hennes mor som hade fått diagnosen en 
demenssjukdom, inte behövde hjälpa till med maten som de andra. Hon kunde bara få sitta 
där och känna sig välkommen och bli serverad, och modern brukade säga varje gång hur hon 
gillade att bli uppassad på. En son till en demenssjuk kvinna hade tillsammans med kvinnan, 
för att bevara förmågan och sin mors autonomi, kommit på att hon kunde fortsätta att handla 
sina matvaror själv genom att handla på affären där sonen jobbade. För anhöriga där det 
fanns en familjemedlem med diagnosen en demenssjukdom var det viktigt att prata om 
gamla minnen, då de anhöriga hade lärt sig att långtidsminnet hos personer med en 
demenssjukdom var längre ihållande än korttidsminnet. Att prata gamla minnen för den 
demenssjukes skull, fick anhöriga att uppleva att de gjorde en skillnad. Anhöriga kunde då gå 
tillbaka i sina minnen och relatera till hur vardagen hade förändrats (Genoe m.fl., 2010). 
Sanders och Swails (2011) beskriver att känslan av att göra skillnad för sin demenssjuke 
familjemedlem inte behövde vara samma sak som att alltid göra något aktivt, ibland räckte 
det med att bara finnas där. En förändrad vardag behövde inte innebära en skillnad i 
vardagen, utan ibland var det tillräckligt att endast befinna sig i nuet och inte göra något 
alltför snabbt. 
 
Vårdande anhöriga upplevde sina känslor kring deras familjemedlems demenssjukdom som 
pendlande. Ibland kände de hopp och kunde se det bra hos den demenssjuke, medan vissa 
dagar misströstade de över den förändrade vardagen som sjukdomen hade medfört (Golden, 
Whaley & Stone, 2012). Enligt Yamashita och Amagai (2008) var det lättare för anhöriga att 
vårda sin demenssjuke familjemedlem i hemmet, och att finna hopp efter ställd diagnos, om 
de hade en god relation till sin familj och såg en demenssjukdom som en del av åldrandet och 
att det är naturligt att behöva ta hjälp från anhöriga när man blir äldre. Anhöriga till en 
familjemedlem med demenssjukdom använde hoppet som ett sätt att bearbeta deras nya 
vardag och sjukdomens inverkan på dem. Ibland svävade de mellan hopp och förtvivlan. 
Hoppet var mer för dem själva än för deras demenssjuke familjemedlem (Duggleby m.fl., 
2009). Det var ibland svårt att se förbi det negativa som demenssjukdomen medfört. Fast än 
att det fanns mycket kärlek i luften, så var det annorlunda nu (Shim m.fl., 2012). Kontakt och 
sympati från utomstående var viktigt för anhöriga till demenssjuka, så att de kunde försonas 
med sjukdomen och finna hopp i deras nya vardag. Detta hopp var en kraft som gav energi 
till de anhöriga, för att kunna finna de vägar och lösningar till de känslor, tankar och problem 
som uppstod i den förändrade vardagen i livet efter demenssjukdomen (Duggleby m.fl., 
2009; Genoe m.fl., 2010). 
 
5.2. Förluster 
Under temat förluster framkom subteman som berörde anhörigas upplevelser av att i 
samband med sin nära familjemedlems demenssjukdom känna förlust av kontroll och förlust 
av social samvaro och egen identitet. 
 
5.2.1. Förlust av kontroll 
Under detta subtema beskrivs hur anhöriga till en demenssjuk familjemedlem upplevde en 
förlust av kontroll efter diagnosen.  
 
Anhöriga till familjemedlemmar med en demenssjukdom beskrev sjukdomen som en resa 
fylld av osäkerhet och med förlust av kontroll. Frun till en demenssjuk man använde 
metaforer som att vara ensam på ett öppet hav, där hon flyter runt i sin egen ensamhet, och 
att inte längre vandra på en tvåmansstig med sin partner. Resan kändes även som en 
nedförsbacke, då den ofta var konstant och det gick väldigt fort att ta sig ner till botten av 
den. Det fanns platåer där det stod still ett tag, men det dröjde inte länge innan det gick 
nedför igen vilket innebar en okontrollerad resa in i framtiden (Golden m.fl., 2012). 
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Enligt Shim m.fl. (2012)  var det en stress och förlust av kontroll för anhöriga till en 
demenssjuk familjemedlem att inte veta vad som kommer härnäst, det kommer bara helt 
plötsligt en förändring. De hade inget annat val än att acceptera en ny situation som de själva 
inte hade varit med och påverkat. Förändringen beskrevs av en anhörig som: ”I´m thrown 
back to the very core of my being about who I am as a human being in relationship to 
another human being who is not really a human being any more.” (Shim m.fl., 2012, s.225). 
En annan anhörig beskrev sin känsla av förlust av kontroll som: ”Hands are how persons 
manipulate and control the world around them. It appears that caregivers struggle for 
control while their loved ones progressively lose control” (Golden m.fl., 2012. s.149). 
 
Rädslan för diagnosen och rädslan för att förlora kontrollen över sitt och sin partners liv, 
ledde till att anhöriga skyllde de tidiga symtomen på att deras familjemedlem var inne i en 
stressig period, hade en livskris, eller sovit dåligt. Detta scenario av en tids förnekelse av 
sjukdomen, är en typisk utveckling hos demenssjukdommar och dess negativa påverkan på 
hela familjen. Yngre anhöriga hade på grund av detta svårt att hjälpa till med vårdandet av 
sin demenssjuke familjemedlem, då de fick svårt att relatera till den nya situationen. 
Förnekelsen gjordes oftast av en make eller maka till en demenssjuk partner (Bramble m.fl., 
2009). Fruktan inför försämringen i demenssjukdomen, fick flera anhöriga att känna vrede 
och tvivel. Vreden var främst relaterad till att anhöriga tappade mer och mer kontroll över sin 
situation. Det i sin tur ledde till att de fick svårt att stötta sin familjemedlem. En kvinna 
beskrev det med orden: ”It makes me angry because I don’t think it’s fair for me to do this, 
and I tell him that, but it dosen’t do any good.” (Shim m.fl., 2012. s.225). 
 
För anhöriga till demenssjuka var det svårt att hantera situationer där deras nära och kära 
inte kände igen dem. De hade svårt att finna förståelse och acceptera detta även fast det är en 
del av sjukdomsbilden (Duggleby m.fl., 2009). Enligt Bramble m.fl. (2009) upplevde därför 
anhöriga att deras familjemedlem redan var borta. Känslan av förlorad kontroll, en person 
utan mening och att de inte visste vad som skulle komma här näst, fick dem att sörja 
förlusten av sin anhörig redan innan han eller hon avlidit. Även Sanders och Swails (2011) 
pratar om att känna en förlust av en person som fortfarande lever, på grund av att anhöriga 
till en demenssjuk familjemedlem, lätt fastnade i hur personen var innan den insjuknat. 
Anhöriga fick det därför svårt att försonas med sjukdomen. 
 
Demenssjukdomen deras familjemedlem hade liknades av flera anhöriga som en maskin som 
inte längre går att laga. Demenssjukas sinne, det finns inget som kan reparera det längre, 
systemet håller på att stängas ned. Vårdande anhöriga upplevde detta som att de snart faller 
samman, de förlorar all kontroll, slår huvudet mot en vägg. Detta är mentalt och emotionellt 
utnyttjande och skadande (Golden m.fl., 2012). En vårdande partner till sin make med 
demenssjukdom beskrev hur hon varje dag prioriterade vad hon skulle lägga sin energi på. 
Det tar så mycket energi att vårda sin demenssjuke partner i hemmet, att anhöriga måste 
vara rädd om sin egen mentala hälsa. Upplevelsen av frustration och osäkerhet blev starkare 
och starkare ju längre demenssjukdomens resa kom. I och med dessa känslor av osäkerhet, 
energikrävande och prioritering kunde den nya situationen upplevas som en förlust av 
kontroll då vardagen kunde rasa samman i vilket ögonblick som helst (Genoe m.fl., 2010). 
 
Av alla sjukdomar deras familjemedlemmar kunde drabbas av, var demenssjukdom den som 
de flesta kände mest fruktan inför. En dotter till en demenssjuk kvinna, dottern jobbar även 
på ett demensboende, upplevde att hon varje dag blev påmind och skrämd inför framtiden. 
Genom att se hur sjuka de demenssjuka hon vårdade var, påminde henne om att hennes egen 
mor en dag skulle bli som dem. Det var också många anhöriga som uttryckte en ängslan över 
att behöva vårda sin familjemedlem med en demenssjukdom. Rädslan berodde främst på att 
många anhöriga fasade inför personlighetsförändringar deras familjemedlem skulle 
genomgå, att de skulle förlora sin identitet till demenssjukdomen. Tryggheten av att kunna 
styra sitt liv och ha en framtidsplan raserades väldigt fort och skapade obehagskänslor av att 
inte kunna kontrollera vardagen (Sanders & Swails, 2011). Att komma till rätta med en 
demenssjukdoms alla svårigheter, gjorde att flera anhöriga kände sig stressade och oroade 
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över sin framtid, mycket på grund av förlusten av kontroll. Stressen och oron ledde till 
mental ohälsa och att de lättare drog på sig långvariga infektioner (Qazi m.fl., 2010). 
 
5.2.2. Förlust av social samvaro och egen identitet  
Under detta subtema beskriver anhöriga hur de, efter sin familjemedlems diagnos, blev 
tvungna att prioritera bort egna behov och att sjukdomen medfört en social förlust samt 
förlust av sin egen identitet.  
 
Anhöriga till demenssjuka beskrev sin nya situation som fylld av stress, förlust av social 
samvaro och en långsam förlust av sin egen självständighet (Bramble m.fl., 2009). Anhöriga 
kände sig också som fångar, och som att deras liv inte var deras eget längre (Duggleby m.fl., 
2009). Flera familjer hade förlorat vänner på grund av att de vårdade sin demenssjuke 
partner eller förälder i hemmet. Detta upplevdes som en social förlust, det blev extra jobbigt 
att förlora sina vänner när anhöriga behövde dem som mest (Genoe m.fl., 2010). 
 

”I was very isolated, ... I cared for her in a world of our own really… 
friends have dropped off”. Behavioural changes in the person with 
dementia could also cause additional stresses, described by one spouse as 
”he was very paraniod and he was aggressive. Not physically aggressive, 
more mentally aggressive” (Bramble m.fl., 2009. s. 3121). 

 
Det fanns vårdande partners som beskrev deras relation som mindre bra redan innan deras 
make eller maka fick diagnosen en demenssjukdom. Relationen hade varit fylld av 
utnyttjande, de hade sårat varandra och känt misströstan. Deras tidigare relation påverkade 
hur de såg på sin familjemedlem efter sjukdomsbeskedet, på grund av den tidigare dåliga 
relationen fick de svårt att känna empati, och ville inte göra uppoffringen att vårda sin 
familjemedlem. Allt handlade om en avsaknad av lycka i äktenskapet. Anhöriga tog med sig 
sina tidigare erfarenheter av att inte ha en fungerande social samvaro och omformade 
relationen efter dessa förutsättningar (Shim m.fl., 2012). 
 
Frustrationen över att den demenssjukes minne och beteende pendlade från dag till dag 
upplevdes som jobbig av anhöriga. Ibland var det nästan som vanligt och vissa dagar var det 
som om personen inte var närvarande överhuvudtaget. Detta ledde till upplevelsen av att 
alltid behöva komma i andra hand och att behöva anpassa sig till sin demenssjuke 
familjemedlem hela tiden (Ducharme & Geldmacher, 2011). Vårdande anhöriga till 
demenssjuka gjorde många uppoffringar i sin vardag. Dottern till en demenssjuk kvinna 
beskrev hur hennes mamma som alltid varit väldigt timid och artig börjat svära och skrika i 
andra människors sällskap. Detta ledde till att kvinnans familj inte bjöd hem människor 
utanför familjen längre (Yamashita & Amagai, 2008). 
 
För anhöriga till personer med demenssjukdom, var de nya anpassningarna till sjukdomen 
svåra. Att deras anhörig längre in i sjukdomen tappade talet, att de satt där tysta, upplevdes 
som skrämmande. Anhöriga fick det svårt att anpassa sig och finna mening i den 
demenssjukes närvaro, då de inte sade något. Det upplevdes som en förlust av social samvaro 
specifikt till den personen med demenssjukdom. De kunde inte längre umgås med varandra 
så som de gjort innan diagnosen (Sanders & Swails, 2011). 
 
Upplevelsen av att ta beslut om huruvida deras familjemedlem med demenssjukdom var 
kapabel att numera hantera självklara uppgifter, var för anhöriga svårt. Känslan av att till 
exempel frånta deras familjemedlemmar ansvaret över sina egna pengar, genom att lägga 
undan plånboken och betala alla räkningar, det kändes som om de fråntog dem deras 
identitet. Varje dag behövde anhöriga till en demenssjuka familjemedlemmar, ha ett tålamod 
av dess like, och styrkan att hålla ihop sig själva, det är en uppoffring som de inte hade 
behövt göra innan sjukdomens debut. ”I burnt spaghetti sauce for the first time… my 
concentration isn’t there. It just isn’t enjoyable for me anymore. I’m losing it” (Genoe, m.fl., 
2010, s.189). 
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Enligt Bramble m.fl. (2009) upplevde barn till demenssjuka en skyldighet gentemot sin 
förälder att ta hand om och vårda dem, även fastän att de inte ville. Barn kände sig oroliga 
över sin förälders bästa och kände därför en skuld om de inte hjälpte till som vårdande 
anhöriga. Det blev till en vårdande börda i form av skuld. En dotter berättade om sin mors 
upplevelser av att vårda sin demenssjuke partner. Modern upplevde skuld, sorg, 
nedstämdhet och kände en beklagan över sin mans demenssjukdom, och varför det var så 
orättvist att det drabbat just dem. Enligt Yamashita och Amagai (2008) var det 
personlighetsförändringar som aggressivitet och inkontinens, hos den demenssjuke som var 
svårast för anhöriga. Anhöriga var rädda för vad människor utifrån skulle tycka och tänka. På 
grund av detta drog sig anhöriga tillbaka från sitt sociala liv. 
 
Två svärdöttrar berättar om sina upplevelser och de uppoffringar de behövde göra för sina 
familjer, genom att vårda sina mäns demenssjuka mödrar i hemmet mot sin vilja. 
Svärdöttrarna kände att de förlorade egentid till att lägga ned tid på vård av sina svärmödrar. 
Detta gjorde att svärdöttrarna kände att de inte hade tid för vänner, avkoppling och sin egen 
familj. För dessa två kvinnor kändes det som ett mentalt utnyttjande, då de varje dag 
behövde städa upp efter sin svärmor då hon hade inkontinensbesvär. Kvinnorna upplevde att 
deras svärmödrar ibland grisade ner med flit, för att deras svärdöttrar skulle få mer att göra. 
De upplevde också att deras demenssjuka familjemedlemmar var extra elaka och våldsamma 
mot dem, mer än mot andra familjemedlemmar. Svärdöttrarna uttryckte ett starkt hat över 
att behöva stå ut med dessa uppgifter (Yamashita & Amagai, 2008). Enligt van Zadelhoff, 
Verbeek, Widdershoven, van Rossum och Abma (2011) upplevde anhöriga en osäkerhet kring 
ansvaret som vårdare av sin demenssjuke familjemedlem. Anhöriga visste inte heller om de 
var beredda att göra en sådan typ av uppoffring, då möjligheten att söka professionell hjälp 
fanns.  
 
5.3. En förändrad delaktighet till vården av den demenssjuke  
I detta tema uppkom två subteman som beskriver anhörigas upplevelser i samband med 
professionell vård för deras familjemedlem med demenssjukdom. Dessa subteman var lämna 
över ansvaret och vara delaktig i vården på boendet. 
 
5.3.1. Lämna över ansvaret 
När anhöriga inte längre klarar av att vårda sin familjemedlem själva var de tvungna att våga 
ta steget att lita på professionell vårdpersonal. I detta subtema tas den problematik upp och 
de känslor som anhöriga har stött på i samband med att lämna över det vårdande ansvaret 
över sin familjemedlem som har en demenssjukdom upp. 
 
Tiden som låg före den demenssjukes intagning till ett boende föregicks ofta med ett ökat 
vårdansvar. Familjer beskrev hur de upplevde hur familjemedlemmen gick igenom en kris 
eller en betydande händelse som förvärrade de tidiga symtomen av demenssjukdomen. Detta 
ökade bördan på de vårdande anhöriga som i sin tur ledde till ohälsa och skapade en 
oförmåga att fortsätta vården i hemmet. Anhöriga var ständigt tvungna att balansera sin 
familjemedlems välmående och vård med sitt eget liv och arbete. Anhöriga kände denna 
press som att de blev tvingade till inläggningen av sin familjemedlem på ett boende, familjen 
hade inte hunnit tänka igenom beslutet då de beskrev att den ökade bördan skedde snabbt. 
Utmaningarna som uppstod kring vården av den demenssjuke identifierades i flera fall för 
sent, då anhöriga inte ville bearbeta situationen och var i förnekelse (Bramble m.fl., 2009). 
Detta beskrevs: ”statements from spouses like ’she was becoming too difficult to handle’, 
’needed constant supervision’ and ’awake all night’ clearly reflected the increasing 
challenges of continuing care at home.” (Bramble m.fl., 2009, s.3121). 
 
Anhöriga försökte upprätthålla rollen de hade axlat så länge som möjligt för att behålla den 
kontakt de haft med sin partner. När anhöriga sedan sökte ett boende till deras dementsjuke 
familjemedlem och hittade ett boende, bröts hoppet om tillfrisknande ned och vad som de 
har känt har varit meningen med deras liv föll samman. Anhöriga har uttryckt att det blev 
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svårare att hantera situationen, separation och förlust när familjemedlemmen lades in på ett 
boende istället för att det var en lättnad. Dessa känslor uppstod oftare på boenden där 
anhöriga kände sig underprioriterade och där personalkontakten var dålig. Detta förstärktes 
av att anhöriga inte fick en ordentlig inblick i boendet och en känsla av att systemet tog över 
uppkom. Även om anhöriga hade kommit fram till att de inte klarade av att ta hand om sin 
familjemedlem i hemmet längre, gjorde denna brist på kontakt med personalen inte de 
virvlande känslorna bättre och ett behov av att vårda fanns fortfarande kvar. Tyvärr skapade 
den dåliga kontakten med personalen ännu mer stress och negativa känslor för de anhöriga 
och de anhöriga fick svårt att släppa taget, att våga lita på någon annan att ta hand om deras 
familjemedlem (Bramble m.fl., 2009). 
 

When it comes to the care of a loved one the communication has to be 
good – need to be told what is going on otherwise you won’t be informed 
and then you fell really anxious and you don’t understand what is 
happening.” (Edvardsson, Feterstonhaugh & Nay, 2010, s.2615). 

 
Kontakten mellan vårdare och anhöriga är oerhört viktig för att de ska våga lämna över det 
ansvar de har haft för sin familjemedlems vård. För att detta ska fungera så smidigt som 
möjligt behöver personalen vara närvarande och kunna vara professionella. Vissa vårdare 
blev personligen oroliga när de bevittnade den kamp som anhöriga hade fört och hur 
diagnosen påverkat hela familjen och inte bara den demenssjuke. Det var därför viktigt att 
personalen visade ett professionellt yttre och att de visade anhöriga att de tog sig tid för 
familjemedlemmen med en demenssjukdom (Sanders & Swails, 2011). 
 
5.3.2. Vara delaktig i vården på boendet 
Detta subtema tar upp hur anhöriga ville fortsätta att vara delaktiga i sin familjemedlems 
vård efter att han eller hon hade lagts in på ett boende, och hur detta blev möjligt genom 
samarbete mellan anhöriga och vårdpersonal. 
 
Anhöriga fortsatte att vårda sin demenssjuke familjemedlem efter att han eller hon hade lagts 
in på ett boende. Vårdpersonalen såg gärna att de gjorde det, men att anhöriga numera 
kunde fokusera sin vård på sociala aspekter snarare än grundläggande omvårdnad. På flera 
boenden stannade anhöriga och åt med sina familjemedlemmar, desto oftare om de hade bra 
kontakt med vårdpersonalen. På somliga boenden propsade vårdpersonalen på att anhöriga 
fortsatte att ha en aktiv roll i familjemedlemmens liv då det främjade hälsan hos den 
demenssjuke familjemedlemmen (van Zadelhoff m.fl., 2011). Men det fanns även anhöriga 
som kände att de inte blev uppmuntrade till att vara involverade i sin familjemedlems liv på 
boendet (Bramble m.fl., 2009). 
 
Samarbetet mellan vårdare, den demenssjuke familjemedlemmen och anhöriga bestod av att 
vårdarna förmedlade hur familjemedlemmen trivdes och mådde, medan anhöriga 
förmedlade vad familjemedlemmen föredrar inom bland annat mat, musik och film för att 
underlätta övergången från hem till boende. På så sätt fick både vårdpersonalen en bättre 
förståelse för den demenssjuke familjemedlemmen som en unik individ och anhöriga fick en 
bättre förståelse för hur sjukdomen yttrade sig och vilka förändringar den hade medfört. 
Genom denna kontakt kunde även anhöriga återfå en mening med sitt liv och fortsätta 
vårdandet av sin demenssjuke familjemedlem (Bramble m.fl., 2009). Även Edvardsson m.fl. 
(2010) påpekar vikten av att använda anhöriga som en resurs när det är möjligt. Det 
underlättar att kunna använda anhörigas kunskap om den demenssjuke i dennes vårdplan, 
det gör också att anhöriga känner sig delaktiga i vården av sin demenssjuke familjemedlem 
på boendet. För boendet som familjemedlemmen med en demenssjukdom lades in på var det 
därför viktigt att ta reda på hur mycket anhöriga visste om diagnosen, hur anhöriga mådde 
och att de fick svar på de frågor de hade (Roach, Keady & Bee, 2012).  
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”Well it deals with the individual. For exampel, my mother is used to 
drinking lots of water not tea, coffee or cordial so it’s about giving her 
what she wants. It’s about attending to people’s different food preferences 
and individuals’ different ways of doing things.” (Edvardsson m.fl., 2010, 
s.2614). 

 
Genoe m.fl. (2010) tar upp hur familjen har haft bestämda roller och en viss dynamik under 
vårdtiden i hemmet och hur detta är vad som är bekant och normalt för familjen. Genom att 
fortsätta vara delaktig i vården även på boendet kan denna dynamik omformas för att passa 
de nya familjeförhållandena. På så sätt kan familjen fortsätta att umgås och skapa nya 
minnen. Att vara involverad i sin demenssjuke familjemedlems vård på boendet skapade 
även möjligheter för att möta andra familjer i liknande situation, där familjerna kunde lära 
av varandra och ge varandra stöd på ett sätt som inte vårdpersonalen kunde. 
 

6. DISKUSSION 
Diskussionen är uppdelad i tre rubriker: metoddiskussion, resultatdiskussion och 
etikdiskussion. I metoddiskussionen kommer arbetets tillvägagångssätt att diskuteras. I 
resultatdiskussionen diskuteras arbetets besvarande av syftet. I etikdiskussionen diskuteras 
arbetets förhållning till etiska aspekter. 
 
6.1. Metoddiskussion 
Arbetets syfte var att få fram upplevelser från anhöriga, därför valdes en kvalitativ metod då 
det kan ge en djupare insikt av de anhörigas känslor och tankar än vad en kvantitativ studie 
kan. Nackdelen är att en kvantitativ studie antagligen hade gett mer erfarenheter, men inte 
lika grundligt. Strävan med en kvalitativ metod är att få en helhetsbild av ett fenomen. Via 
språket får målgruppen i en studie möjlighet att beskriva sin situation i detalj som kan 
återges i stor utsträckning. Då kan dennes perspektiv ge en så klar bild som möjligt (Friberg, 
2006). 
 
Då arbetet skall vara förståeligt på en grundnivå valdes en induktiv inställning genom hela 
arbetet. Eftersträvan efter en minimal förförståelse räknades in och texten utformades på 
bästa grundliga sätt, förtydligande och med minsta möjliga omtolkning. Då det var två 
personer som skrev detta arbete gav det även utrymme för en bredare diskussion kring vilken 
förförståelse som existerade och en mer objektiv bild. Det underlättade även under arbetets 
gång att kunna vrida och vända på saker utifrån två personers perspektiv och olika 
förförståelse. Nackdelar med att vara två författare kan vara att oenigheter uppstår och de 
kan vara svåra att lösa, båda personerna har en vilja som de vill få igenom. Tankar på att 
använda självbiografiska böcker fanns men valdes bort då författarna till arbetet ansåg att en 
större bredd skulle kunna uppnås med artiklar. Däremot skulle de kunnat ha fått ännu bättre 
material med mer kvalitet om författarna hade gjort intervjuer med anhöriga till 
familjemedlemmar med en demenssjukdom. 
 
Valet av Evans (2002) analysmetod baserades på att hans analysmetod är vida prövad och 
lättbegriplig. I och med detta stärks studiens resultat och pålitlighet då metoden användes på 
rätt sätt. Valet motiverades även av att arbetet använder sig av tidigare publicerat material. 
Genom att använda sig av en kvalitativ analysmetod med beskrivande inslag kunde arbetet 
ses mer reproducerbart, vilket förstärks ännu mer av att metoden har använts på rätt sätt.  
 
Artikelsökningarna hade begränsningen att de ej skulle vara äldre än fem år för att ge en 
försäkran om att resultatet fortfarande var relevant, utifrån den bild av samhället som 
existerar idag. Vid höga träffantal bestämdes det att endast titeln och metoden skulle ses över 
för att materialet skulle bli hanterbart. Sökningarna försöktes även göras om och specificeras 
vilket i flera fall resulterade i att artiklarna kunde hittas under mer specifika sökord. Detta 
tyder på att dessa artiklar passade väl till syftet. Risken med att endast läsa titeln och 
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metoden på de sökningar med många träffar var att artiklar som kan ha passat bra till syftet 
ej upptäcktes eller togs med i arbetet. 
 
Artiklarna skulle även vara fokuserade på familjeperspektivet då det var nära anhörigas 
upplevelser till demenssjuka som skulle undersökas. Ingen begränsning gjordes på 
familjemedlemmarna då ett brett perspektiv ville uppnås och hela familjedynamiken 
undersökas. I flera fall hjälpte hela familjen till att vårda sin familjemedlem med en 
demenssjukdom och om då en avgränsning hade gjorts till exempelvis endast makar så hade 
resultatet inte blivit lika brett eller berört hela familjedynamiken och vilket stöd de ger till 
varandra. Då det även var anhöriga som var målgruppen gjordes ingen begränsning på kön 
eller etnicitet hos den person de vårdade. En artikel som var utifrån vårdarnas perspektiv 
användes då författarna till arbetet ansåg att den var relevant till syftet, då två av deltagarna i 
den studie som artikeln berör var både vårdpersonal på ett demensboende och anhöriga till 
en familjemedlem med en demenssjukdom. 
 
Evans (2002) analysmetod är en bra metod att använda vid beskrivningen av upplevelser. 
Genom hans sätt att analysera med hjälp av kategorier, subteman och teman undveks 
omtolkning så mycket som möjligt. Resultatets artiklar visade på likheter och skillnader av 
upplevelser, vilket går att redovisa sakligt. Däremot går det att sätta andra ord på 
upplevelserna, som är en fördel då det blir svårt för någon annan att få samma 
analysresultat. Denna analysmetod ansågs ge mest rättvis bild av artiklarna och av det nya 
resultatet, samt att det gav en bredd att kunna analysera likheter och skillnader. 
Kategoriseringen utav upplevelser och känslor upplevdes problematiskt då artiklarna var 
publicerade på engelska och en översättning till svenska gjordes. Risken att innebörden 
skulle försvinna ökar i och med översättningen, men detta kunde inte hjälpas då Evans 
(2002) hade valts. Nyckelfynden översattes inte till svenska förrän de skrevs in i den löpande 
texten vilket minskade risken för att innebörden skulle ha ändrats; då var redan kategorier, 
subteman och teman bestämda. Andra metoder hade redan valts bort då de inte skulle ge en 
lika rättvis bild av upplevelserna. Det var även en utmaning att ge namn åt kategorier, 
subteman och teman då även detta kan riskera en ändring utav innebörden. Därför döptes de 
om flera gånger innan en rimlig bild hade getts. 
 
Syftet var att ta reda på anhörigas upplevelser av att ha en familjemedlem med en 
demenssjukdom varpå resultatet belyste livet efter diagnosen, förluster och förändrad 
delaktighet i vården av den demenssjuke. Arbetet har gett svar på syftet. Författarna till detta 
arbete anser att resultatet tar stöd av metoden och att metoddiskussionen ytterligare påvisar 
noggrannhet under arbetets gång och under redovisningen av resultatet. 
 
6.2. Resultatdiskussion 
I resultatdiskussionen tas fynden som togs fram under analysen upp. De kommer att 
diskuteras gentemot den teoretiska referensramen, tidigare forskning och författarnas egna 
åsikter och erfarenheter. 
 
Resultatet under temat livet efter diagnosen visade på att anhörigas vilja att vårda var 
beroende av ett flertal faktorer. Dessa faktorer var bland annat dynamiken i familjen innan 
sjukdomsbeskedet, att anhöriga fått ett bra stöd och handledning samt information om 
sjukdomen av hälso- och sjukvården vid ställande av diagnosen. Upplevelserna var blandade, 
men anhöriga hade en förmåga att se till den drabbade familjemedlemmens demenssjukdom 
på ett positivt sätt. Som anhörig behövs tillräckligt med kunskap om demenssjukdomen för 
att kunna skapa sig en rättvis bild av sjukdomsförloppet och förändringar hos 
familjemedlemmen. För att som vårdpersonal kunna ge det stöd och kunskap om 
demenssjukdomen till demenssjukas anhöriga menar Dupuis m.fl. (2011), Graneheim och 
Jansson (2006), och Robinson och Cubit (2007) att det är viktigt med utbildad personal. 
Vårdpersonal bör få utbildning och introduktion i vård av demenssjuka för att kunna möta de 
demenssjuka och deras anhöriga på deras villkor. Det var en konstant övervägning huruvida 
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den demenssjuke klarade av uppgifter och förmågor som tidigare inte varit något problem, 
och därför en balansgång att som anhörig gå in och ta över kontrollen. Författarna anser att 
detta kunde uppfattas som en kränkning av den demenssjuke, då de själva inte förstår varför 
deras anhöriga inte har någon tilltro till dem längre. 
 
Kirkevold (1997) menar att enligt tradition har sjuksköterskan haft det samordnade ansvaret 
när flera professioner är inblandade. Kartläggningen över familjens stöd och behov vid 
sjukdom är sjuksköterskans ansvar. Författarna till detta arbete anser att det är av stor vikt 
att anhöriga får information om vart de ska vända sig vid frågor och handledning redan vid 
första sjukvårdskontakten. I socialstyrelsen (2005) skrivs det att sjukvård skall vara lika för 
alla och att den skall vara lättillgänglig. Med det stödet kan flera anhöriga känna att de har 
möjligheten att själva vårda eller vara delaktiga i vården av sin familjemedlem med en 
demenssjukdom. 
 
Det var anhöriga som belyste vikten av att få kunskap om familjemedlemmens sjukdom för 
att kunna bearbeta den. Det är sjuksköterskans ansvar att se till att familjen får det dem 
känner att de behöver i samband med att en person i familjen drabbats av sjukdom 
(Kirkevold, 1997). Sjukdom drabbar hela familjen, då det medför en förändrad livsstil för alla 
inblandade parter. Familjen behöver därför hjälp med att hitta en balans mellan en så 
normal livsföring som möjligt och en anpassning till det som medföljer sjukdomen 
(Kirkevold, 2003a). 
 
Som anhörig cirkulerade många tankar och känslor kring hur den demenssjuke förde med sig 
fler och fler förpliktelser. Omprioriteringar gjordes där anhöriga offrade sin egentid och sitt 
sociala liv. Anhöriga kände hur detta drog ned deras egen hälsa, både psykiskt och fysiskt, 
och hur viljan att vårda sin anhörig långsamt bröts ned. De vanligaste upplevelserna av 
förluster som anhöriga beskrev var förlust av kontroll, social samvaro och bortprioritering av 
egna behov. Flera anhöriga beskrev det som en del av familjemedlemmen med en 
demenssjukdoms sjukdomsförlopp, i vissa fall kunde anhöriga acceptera detta medan i andra 
fall uppstod förnekelse. Kirkevold (2003a) beskriver att kroniska sjukdomar kan leda till att 
anhöriga känner ilska, ängslan och upplever att sina egna behov blir bortprioriterade. För att 
undvika detta till den mån det går föreslår hon att se över ansvarsfördelningen bland de 
anhöriga. Det är lättare att dela upp ansvaret än att en person ska ta på sig allt själv, anser 
författarna. För att uppnå detta kan det vara bra att få hjälp utifrån. 
 
Det är viktigt att ge stöd åt anhöriga som professionell vårdare av den demenssjuke skriver 
Lévesque m.fl. (2010) i sin studie. De poängterar även att det är av stor vikt att vara en god 
lyssnare som professionell vårdare. Vårdpersonal bör lyssna till anhörigas upplevelser och då 
till både ord, kroppsspråk och tonfall. Genom uppmärksamhet till anhöriga kan också 
vårdpersonal till den demenssjuke ge stöd till de anhöriga i helhet. Författarna till arbetet 
tror att genom ökat stöd och information till anhöriga från hälso- och sjukvården hade ett 
positivare resultat framkommit. Det hade varit en mindre vårdande börda, flera anhöriga 
hade velat vårda sin familjemedlem och upplevelsen av förlust och stress hade inte varit lika 
stor. Att sätta anhöriga som en enhet i ett omvårdnadsperspektiv och utifrån de anhöriga ge 
stöd, och som sjuksköterska bidra till anpassning till sjukdomen, är sjuksköterskans mål för 
att kunna ge det stöd som anhöriga behöver. Sjuksköterskan behöver se till den enskilde 
familjemedlemmens behov, patientens behov och även anhöriga som en enhet och vad den 
enhetens behov är (Kirkevold, 2003b). Lévesque m.fl. (2010) säger att sjuksköterskan 
behöver sitta ned med anhöriga till demenssjuka och lyssna till deras upplevelser för att ge 
utrymme för anhöriga att prata om sina förluster för att sen ge stöd och handledning utifrån 
dessa. Kirkevold (2002b) skriver att det är viktigt att sjuksköterskan synliggör anhörigas 
behov vid sjukdom och lidande. Det är av stor vikt att sjuksköterskan kan stödja anhörigas 
förmåga till coping och anpassning på både individnivå och som en enhet. Om 
sjuksköterskan använder sig av ett omvårdnadsperspektiv i det stöd och handledning som 
ges till anhöriga vid sjukdom hos en familjemedlem kunde det ta bort en stor del av de 
förluster som anhöriga upplevde i detta arbete. Anhöriga till demenssjuka familjemedlemmar 
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upplevde förlust av social samvaro och bortprioritering av egna behov på grund av 
sjukdomen. Anhöriga vårdade sin familjemedlem mot sin vilja eller av skuld. Anhöriga kunde 
även känna skam över hur deras familjemedlemmar betedde sig då sjukdomen tog överhand, 
vilket gjorde att anhöriga inte ville bjuda över vänner på besök längre och även att de kände 
att de inte ville synas på offentliga platser tillsammans med sin demenssjuke familjemedlem. 
I dessa fall skulle sjuksköterskan eller övrig vårdpersonal ha gått in och gett mer information 
och stöttning till de anhöriga, ha informerat om att anhöriga inte är ensamma i sin situation 
och att det inte är något att skämmas över. Kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor 
(socialstyrelsen, 2005) och socialstyrelsen (2010) bekräftar det Kirkevold (2003b) och 
Lévesque m.fl. (2010) skriver om. 
 
När ansvaret att vårda den demenssjuke i hemmet blev för mycket och att anhöriga kände att 
deras vardag var obefintlig var det dags för en förändring, flytta vården och vårdansvaret från 
anhöriga till ett demensboende med professionella vårdare. Denna förändring medförde en 
förändrad vardag av det som hade varit normalt för de anhöriga, i och med detta även en 
förändring av den dynamik som rådde. Det som varit den anhöriges första prioritet och vad 
som hade känts meningsfullt försvann plötsligt och den stabilitet som hade existerat 
raserades. Rädslan för att den anhöriges familjemedlem inte skulle tas hand om kunde hittas 
i flera av artiklarna i resultatet. Detta berodde främst på att boendet var en okänd miljö där 
personalen är obekant för den demenssjuke. Detta kunde undvikas genom att de anhöriga 
fick en ordentlig inblick av boendet, personalen och hur rutiner såg ut innan flytten skedde. 
Dupuis m.fl. (2011) menar att det är viktigt att vårdpersonalen har förmåga att på ett 
professionellt sätt möta den demenssjuke och hans eller hennes anhöriga, för att de ska 
känna tillit till vårdpersonalen och känna sig trygga på boendet. 
 
För att få en så smidig flytt till boendet som möjligt visade resultatet på att kontakten och 
samarbetet mellan vårdpersonal, anhörig och familjemedlem ska ligga i fokus och en 
regelbunden kontakt var något att sträva efter, vilket även Lévesque m.fl. (2010) styrker i sin 
studie om hur vårdpersonal även kan ge stöd till anhöriga. På boenden där personalen tog sig 
tid för både den demenssjuke och dennes anhöriga var atmosfären positiv. Med anhörigas 
kunskap om sin familjemedlem kunde vårdpersonalen både få en bättre förståelse för denne 
och även ge en bättre förståelse till de anhöriga om varför deras familjemedlem betedde sig 
eller uttryckte sig som han eller hon gjorde. Kirkevold (2003c) har lagt upp två mål som 
sjukvården ska se till hos en familj med en sjukdomsdrabbad familjemedlem som stärker att 
det är lika viktigt att uppmärksamma den anhörige som den demenssjuke. Dessa mål är att 
den enskilde patienten ses som en egen enhet och att patienten ingår i enheten som består av 
hela familjen. 
 
På boenden där anhöriga kände sig utanför och att deras närvaro inte var önskad var 
atmosfären negativ. Detta berodde ett flertal gånger på att vårdpersonalen inte hade 
tillräcklig kunskap om hur vården skulle utföras, vårdpersonalen uppmuntrade inte anhöriga 
till att vara delaktiga då de ansåg att vården låg på deras ansvar och samarbetet fungerade 
inte. Anhöriga ansåg att personalen inte var tillräckligt närvarande, vilket drev på känslorna 
om isolering och utanförskap. Enligt socialstyrelsen (2005) är det sjuksköterskans ansvar att 
se till att kommunikationen med alla inblandade fungerar, även Kirkevold (1997) styrker 
detta. På så sätt kan sjuksköterskan ge en trygghet i att anhöriga är medvetna om vilken vård 
som är planerad och att anhöriga får en tillit till personalen som ska utföra vården. Även ICN 
(2005) tar upp att vården sker i samförstånd med både den demenssjuke och anhöriga. 
Burons (2010) poängterar i sin studie att det är viktigt att se till demenssjukas personlighet, 
för att kunna göra det föreslår han att vårdpersonal skaffar sig kunskap om den 
demenssjukes liv innan sjukdomen. Kontakten med demenssjukas anhöriga och kunskap om 
den demenssjukes familj hjälper också vårdpersonal att se till demenssjukas personlighet. 
Detta leder också till att anhöriga får möjlighet att känna sig delaktiga i vården av den 
demenssjuke familjemedlemmen på boendet. Att vara delaktig i vården på boendet medförde 
även att anhöriga kunde träffa andra anhöriga och ta del av varandras erfarenheter, tankar 
och åsikter.  
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6.2.1. Förslag på vidare forskning 
Många olika upplevelser och erfarenheter synliggjordes i detta arbete, bland annat stöd och 
handledning till anhöriga och hur det påverkade deras vilja att vårda den demenssjuke 
familjemedlemmen. Författarna till detta arbete skulle se det intressant om det kunde göras 
mer forskning på hur sjukvårdspersonal kunde ge stöd och handledning på bästa sätt till 
demenssjukas anhöriga, så att så många som möjligt kände sig trygga i en vårdande roll eller 
delaktiga i vården av den demenssjuke på ett boende. Det skulle också vara intressant om det 
kunde föras forskning kring hur personen som drabbas av diagnosen en demenssjukdom 
själv upplevde hur sjukdomen påverkar dem i ett tidigt stadie, då det i ett senare stadie blir 
svårare att ta reda på hur demenssjuka upplever sin sjukdom. För med den demenssjukes 
egna upplevelser av att ha drabbats av en demenssjukdom, kunna ge anhöriga och 
vårdpersonal mer kunskap om vårdandet av den demenssjuke och för vårdpersonal hur de 
kan ge stöd och handledning till den demenssjukes anhöriga.  
 
6.3. Etikdiskussion 
Enbart primärkällor har använts i detta arbete. Dock har vissa av de böcker som använts haft 
andra refereringar i texten. Där var det extra viktigt att vara noga att inte använda sig av den 
information som var refererade till andra källor, annars skulle vår information inte längre 
vara primärkällor och etiskt korrekta. Även om ordböcker och andra människor har använts 
för att översätta engelska ord, kan översättningen ändå ha påverkats eftersom en 
översättning gjordes. Citat har används trots att de har en annan tempus än resterande text i 
resultatet, detta gjordes för att styrka innebörden i det som skulle beskrivas. I övrigt har inga 
andra etiska problem upptäckts. Examensarbetet håller vidare en god forskningsetik då 
material inte har plagierats, förfalskats eller stulits i enlighet med Codex (2011). Samtliga 
studier som har används i arbetet, har godkänts av ett forskningsetiskt råd i respektive 
ursprungsland. Vid sökandet efter material var det av vikt att materialet hade genomgått en 
peer reviewed av den vetenskapliga tidskriften. 
 

7. SLUTSATSER 
Syftet med detta arbete var att beskriva anhörigas upplevelser av att ha en nära 
familjemedlem med demenssjukdom. Det för att få en bättre och djupare förståelse för hur 
anhörigas upplevelser och erfarenheter såg ut efter deras familjemedlem fått sjukdomen. 
Upplevelserna hos anhöriga var blandade, somliga gjorde det bästa av den nya situationen, 
med en förmåga att lyfta fram det positiva. En del anhöriga kände att förändringen efter 
sjukdomen var så stor att de redan sörjde en förlust av sin demenssjuke familjemedlem. Det 
var viktigt att anhöriga fick prata med andra anhöriga till en demenssjuk familjemedlem, för 
att känna en samhörighet. Det fanns anhöriga som ville känna sig delaktiga i vården av den 
demenssjuke på ett boende, och att kontakten med vårdpersonal fungerade bra. Anhöriga 
skulle kunna vara en hälsoresurs som sjuksköterskan kan använda sig av. Anhöriga som vill 
vara delaktiga i sina familjemedlemmars vård har en annan kunskap om sina 
familjemedlemmar, med den kunskapen kan anhöriga underlätta vården för vårdpersonalen. 
Anhöriga vet oftast vad deras familjemedlem föredrar och vad de tycker är obehagligt, och 
kan på så sätt göra vården mer effektiv och på den demenssjukes villkor. Arbetets resultat 
visar på att sjuksköterskan bör ha kunskaper om och intressera sig för hur han eller hon kan 
ge stöd och information till anhöriga. Aspekter av livet och familjedynamiken påverkas av att 
en familjemedlem får en sjukdom och det kan då bli problematiskt för anhöriga att klara av 
de förändringar som uppstår. Resultatet i detta arbete visar att det underlättade för anhöriga 
att få kunskap om demenssjukdomen deras familjemedlem hade och hjälp i att stötta sin 
familjemedlem. Sjuksköterskan bör också finnas där för att lyssna till anhörigas upplevelser, 
för att sen kunna ge stöd, kunskap och handledning till de omställningar som uppstått för 
familjen efter sjukdomsbeskedet. Sjukvården bör vara den som erbjuder hjälp och 
information, och inte anhöriga som letar upp den själva.
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BILAGA 1 – ARTIKELSÖKNING 
Databas Sökord Avgränsat Träffar Urval Titel Författare Kod 

Good care in group home 
living for people with 
dementia. Experiences of 
residents, family and nursing 
staff 

van Zadelhoff, E., Verbeek, 
H., Widdershoven, G., van 
Rossum, E. & Abma, T. L 

Cinahl Plus 
dementia* 

+ 
caring 

Peer reviewed 
 

Full text 
 

2008-2012 

108 2 

Renewing Everyday Hope: 
The Hope Experience of 
Family Caregivers of Persons 
with Dementia. 

Duggleby, W., Williams, A., 
Wright, K. & Bollinger, S. 
 

C 

Seeking connection: family 
care experiences following 
long-term dementia care 
placement. 

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

Cinahl Plus 

dementia 
+ 

care 
+ 

family 

Peer reviewed 
 

Full text 
 

2008-2012 

186 2 A comparative qualitative 
analysis of stories of spousal 
caregivers of people with 
dementia: Negative, 
ambivalent, and positive 
experiences. 

Shim, B., Barroso, J. & 
Davis, L. L. 
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Cinahl Plus 

dementia 
+ 

care 
+ 

family 
+ 

staff 

Peer reviewed 
 

Full text 
 

2008-2012 
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Promoting a continuation of 
self and normality: person-
centred care as described by 
people with dementia, their 
family members and aged 
care staff. 

Edvardsson, D., 
Fetherstonhaugh, D. & Nay, 
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Cinahl Plus 
dementia 

+ 
carer 

Peer reviewed 
 

Full text 
 

44 1 

User, carer and staff 
perspectives on anxiety in 
dementia: A qualitative 
study. 

Qazi, A., Spector, A. & 
Orrell, M. G 
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PubMed 

family 
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quality 
+ 

dementia 

Peer reviewed 
 

Full text 
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Title search 
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Family quality of life in 
dementia: a qualitative 
approach to family-identified 
care priorities. 

Jamie K. Ducharme & 
David S. Geldmacher 

B 

PubMed 

family 
+ 

caregiving 
+ 

dementia 

Peer reviewed 
 

Full text 
 

2008-2012 
 

Title search 

12 1 

Family caregiving in 
dementia in Japan. 

Yamashita, M. & Amagai, 
M. 

K 

PubMed 
dementia 

+ 
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Peer reviewed 
 

Full text 
 

2008-2012 
 

Title search 

12 1 

A quest for meaning: Hospice 
Social Workers and Patients 
with End-Stage Dementia. 

Sanders, S. & Swails, P. 

I 

Discovery 
dementia 

+ 
identity 

Peer reviewed 
 

Full text 
 

2008-2012 
 

31 1 

Honouring identity through 
mealtimes in families living 
with dementia. 

Genoe, R., Dupuis, S. L., 
Keller, H. H., Shindel 
Martin, L., Cassolato, C. & 
Edward, H. G. 

E 

Discovery 

dementia 
+ 

caregivers 
+ 

Peer reviewed 
 

Full text 
 

53 1 

”The system is beginning to 
shut down”: Utilizing 
caregivers’ metaphors for 
dementia, persons with 

Golden, M. A., Whaley, B. B. 
& Stone, A. M. F 
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dementia, and caregiving. 

Discovery 

dementia 
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families 
+ 

people 
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care 

Peer reviewed 
 

Full text 
 

2008-2012 
 

Title search 
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’It’s easier just to separate 
them’: practice constructions 
in the mental health care and 
support of younger people 
with dementia and their 
families. 

Roach, P., Keady, J. & Bee, 
P. 
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BILAGA 2 – ARTIKELMATRIS 
Författare/årtal/Tidskrift Titel Syfte Metod Resultat Kod 

Bramble, M., Moyle, W. & 
McAllister, M. 
 
2009 
 
Journal of Clinical Nursing 

Seeking 
connection: 
family care 
experiences 
following long-
term dementia 
care placement. 

Beskriva de 
erfarenheter 
anhörigvårdare i 
Brisbane, Australien, 
upplever som har 
placerat en släkting 
med demens inom 
äldreomsorgen. 

Deskriptiv kvalitativ 
ansats där 10 stycken 
anhöriga till 
familjemedlemmar 
med demens blev 
intervjuade. 

Hur den ökande isoleringen och 
bördan av vård upplevs av familjerna 
före antagning till ett äldreboende, 
det missnöje omvårdnaden för med 
sig. 

A 

Jamie K. Ducharme & David S. 
Geldmacher 
 
2011 
 
Quality of Life Research 

Family quality 
of life in 
dementia: a 
qualitative 
approach to 
family-
identified care 
priorities. 

Karakterisera 
faktorer som 
medverkar till 
livskvalitet i familjer 
som vårdar sina 
familjemedlemmar 
med demens. 

54 frågeformulär 
fylldes i av 
familjemedlemmar 
och patienter. Dessa 
analyserades utav en 
explorativ, kvalitativ 
granskning. 

Fem områden identifierades. Dessa 
var familjens interaktioner, direkt 
vård/dagliga aktiviteter, 
känslomässigt/beteendemässigt 
välbefinnande, fysiskt och kognitivt 
välbefinnande och 
funktionshinderrelaterad 
support/sjukvård. Störst förfrågan 
var på medicinska faktorer. Oron 
kring fysiskt och kognitivt 
välbefinnande kom på andra plats. 
Familjens interaktioner och 
emotionella välbefinnande var det 
minst oro kring. 

B 

Duggleby, W., Williams, A., 
Wright, K. & Bollinger, S. 
 
2009 
 
Issues in Mental Health 
Nursing 

Renewing 
Everyday 
Hope: The 
Hope 
Experience of 
Family 
Caregivers of 
Persons with 
Dementia. 

Undersöka 
upplevelsen av hopp 
för 
familjemedlemmar 
som vårdar en 
person med demens. 

17 stycken intervjuer 
utfördes, i snitt 45-60 
minuter per intervju. 
De intervjuade hade 
en familjemedlem 
med demens som de 
vårdar. 
 
 

Förhoppningen av att ha en positiv 
framtid inom sina dagliga liv och i 
det sociala sammanhanget av sorg 
och förlust, stress, trötthet, och 
ständigt arbetar med utmanande 
beteenden hos personen med 
demens. 

C 
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Induktivt 
förhållningssätt för att 
sedan gå över till en 
deduktiv analys där 
det som framkommit 
tas med till nästa 
intervju. 

Edvardsson, D., 
Fetherstonhaugh, D. & Nay, R.  
 
2010 
 
Journal of Clinical Nursing 

Promoting a 
continuation of 
self and 
normality: 
person-centred 
care as 
described by 
people with 
dementia, their 
family 
members and 
aged care staff. 

Beskriva 
personcentrerad 
vård utifrån personer 
med demens, 
familjemedlemmar 
och personal inom 
äldrevården. 

En kvalitativ 
explorativ design med 
intervjuer och 
innehållsanalys 
användes. 
Intervjuerna 
genomfördes med 
personal som arbetar i 
äldrevården, personer 
med tidig debut i sin 
demens och 
familjemedlemmar till 
patienter med 
demens. 
 

Huvudkategorin i personcentrerad 
vård var att främja ett fortsatt själv 
och normalitet. Fem 
innehållskategorier togs fram totalt: 
känna personen, välkomna familjen, 
tillhandahålla meningsfulla 
aktiviteter, vara i en personlig miljö 
och uppleva flexibilitet och 
kontinuitet. 

D 

Genoe, R., Dupuis, S. L., 
Keller, H. H., Shindel Martin, 
L., Cassolato, C. & Edward, H. 
G. 
 
2010 
 
Journal of Aging Studies  
 

Honouring 
identity 
through 
mealtimes in 
families living 
with dementia. 
 

Undersöka 
erfarenheterna och 
meningen med 
måltider för personer 
med demens och 
deras 
familjemedlemmar 
som står för deras 
vård. 

27 familjer blev 
intervjuade, antingen 
enskilt eller med sin 
partner, som befann 
sig i början av 
sjukdomen eller i 
mellersta stadiet. 
 
Induktivt 
förhållningssätt för att 
sedan gå över till en 
deduktiv analys där 
det som framkommit 

Individuell och familjens identitet 
bevärdigas genom att skydda 
värdighet vid bevarandet av 
autonomi, ha en betydelsefull roll 
och bekräfta sig själv. 

E 
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tas med till nästa 
intervju. 

Golden, M. A., Whaley, B. B. & 
Stone, A. M. 
 
2011 
 
Applied Nursing Research 

”The system is 
beginning to 
shut down”: 
Utilizing 
caregivers’ 
metaphors for 
dementia, 
persons with 
dementia, and 
caregiving. 

Sjuksköterskor ska 
via metaforer ge ett 
bättre stöd och 
välbefinnande till 
anhörigvårdare. 

19 stödgruppsmöten 
spelades in. Dessa 
möten var 90 minuter 
långa och hade 10 
gruppmedlemmar. 
Mötena sträckte sig 
över en fem månader 
lång period. Data som 
samlades in 
analyserades via en 
jämförelsemetod. 

238 stycken metaforer blev 
identifierade relaterade till demens, 
vårdgivare och personer med 
demens. Dessa metaforer blev sedan 
indelade i 14 kärnmetaforer: resa, 
maskin/krets, orientering, 
skada/missbruk, spel, händer, barn, 
behållare, bild, kamp, vikt, förlust, 
berättelse/uppträdande och dröm. 
Dessa kärnmetaforer använde sig 
deltagarna utav för att beskriva sina 
upplevelser. 

F 

Qazi, A., Spector, A. & Orrell, 
M. 
 
2010 
 
Journal of Affective Disorders 

User, carer and 
staff 
perspectives on 
anxiety in 
dementia: A 
qualitative 
study. 

Konceptualisera 
vårdtagarnas, 
vårdares och 
personals syn på 
orsakerna till och 
hantering av ångest 
kring demens. 

81 deltagare i nio 
stycken grupper, där 
mötena blev 
inspelade. Dessa 
inspelningar 
analyserades via en 
mind-map och en 
beskrivande 
sammanfattning 
gjordes separat på 
varje målgrupp. 

Två huvudteman togs fram: komma 
till rätta och hantering. Inom det 
första temat fokuserade man på 
diagnosen, förlusten av förmågor, 
fysiska faktorer och omgivningen 
och relationer till andra. I det andra 
temat fokuserade man på 
personcentrerad vård, hjälp för 
minnet, uppskattade och 
distraherande aktiviteter och 
medicin som en sista utväg. 

G 

Roach, P., Keady, J. & Bee, P. 
 
2012 
 
Journal of Psychiatric and 
Mental Health Nursing 

’It’s easier just 
to separate 
them’: practice 
constructions 
in the mental 
health care and 
support of 
younger people 
with dementia 
and their 

Få en förståelse av de 
sätt på vilka familjer 
som drabbats av ung 
debut (innan 65 år) 
demens ryms inom 
nuvarande 
demensvård. 

Intervjuer gjordes 
med personal som 
hade erfarenhet av att 
vårda personer med 
demens som debuterat 
i ung ålder, där 
intervjuerna 
fokuserade på deras 
dagliga arbete. Data 
analyserades med en 

Tre huvudteman togs ut: bevara 
separation, ge praktisk hjälp och 
medge familjens betydelse. Dessa tre 
innebär att förstå hur familjen och 
personen med demens ofta får stå 
som två separata enheter, kunna 
vara ett stöd i familjens vardag och 
hur personal ska involvera familjen i 
vården och ta vara på deras kunskap. 

H 
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families. tematisk 
innehållsanalys. 

Sanders, S. & Swails, P. 
 
2011 
 
Social Work 

A quest for 
meaning: 
Hospice Social 
Workers and 
Patients with 
End-Stage 
Dementia. 

Hur hospispersonal 
kan hitta mening i 
deras terapeutiska 
relationer med 
patienter med 
demens som 
befinner sig i 
slutstadiet utav sin 
sjukdom. 

Kvalitativ, deskriptiv 
innehållsanalys via 
fokusgrupper där 
mötena blev 
inspelade. Mötena 
pågick mellan 75-120 
minuter. 

Två primära teman framkom, 
vardera innehållande tre 
underteman, som fångade hindren 
för och strategier för att bilda 
meningsfulla relationer med 
patienter med demens i slutskedet. 

I 

Shim, B., Barroso, J. & Davis, 
L. L. 
 
2012 
 
International Journal of 
Nursing Studies 

A comparative 
qualitative 
analysis of 
stories of 
spousal 
caregivers of 
people with 
dementia: 
Negative, 
ambivalent, 
and positive 
experiences. 

Utforska hur makars 
erfarenheter av att 
vårda sina partners 
skiljer sig.  

57 intervjuer från 21 
makar som vårdar 
sina partners 
analyserades enligt 
både manifest och 
latent innehållsanalys. 

Tre huvudgrupper togs ut: en 
negativ, en ambivalent och en 
positiv. Den negativa gruppen 
beskrev sin relation negativ både 
innan och efter diagnos. Den 
ambivalenta gruppen beskrev 
relationen efter diagnosen som 
förlorad men fick fortfarande ut 
mening med att vårda sina partners. 
Den positiva gruppen pratade gott 
om sin relation både innan och efter 
diagnosen. 

J 

Yamashita, M. & Amagai, M. 
 
2008 
 
Applied Nursing Research 

Family 
caregiving in 
dementia in 
Japan. 

Beskriva 
anhörigvårdares 
upplevelser av att 
vårda en äldre 
familjemedlem med 
demens. 

12 familjer deltog i 
intervjuer som varade 
mellan 1-3 timmar. 
Familjerna hade haft 
en anhörig med 
demens i minst 2 år. 
 
Ett fenomenologiskt 
tillvägagångssätt 
användes, där en 
innehållsanalys 
användes.  

Tre huvudteman framkom: goda 
relationer mellan vårdgivare och 
vårdtagare, positiva tolkningar av 
familjemedlemmens tillstånd och 
brukande av resurser. 
 
Två riskgrupper togs fram där man 
ville se mer stöd för 
anhörigvårdarna. Dessa grupper 
bestod av maken och svärdottern 
som anhörigvårdare. 

K 
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van Zadelhoff, E., Verbeek, H., 
Widdershoven, G., van 
Rossum, E. & Abma, T. 
 
2011 
 
Journal of Clinical Nursing 

Good care in 
group home 
living for 
people with 
dementia. 
Experiences of 
residents, 
family and 
nursing staff. 

Undersöka boendes, 
anhörigvårdares och 
personals 
upplevelser av 
gruppboende för 
äldre personer med 
demens och deras 
uppfattning av 
vårdprocessen. 

Observationer av det 
dagliga livet utfördes 
och även intervjuer 
hölls med de boende, 
anhöriga och 
personalen. 
 
Analysen utfördes via 
en induktiv 
innehållsanalys. 

Alla tre målgrupper var överens om 
att gruppboenden skapade 
förutsättningar för individualiserad 
vård och fokus på den boendes 
personliga behov. L 
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BILAGA 3 – RESULTAT 
Kategori Subtema Tema 

Kunskap om sjukdomen 
Bevittna personlighetsförändringar 
Viljan att vårda 

Viljan att vårda sin 
familjemedlem 

Utmaningen med att vara både 
anhörig och vårdare 
Beskyddande 
Förmågan att bevara identitet 
Känslan att göra skillnad 
Anpassning 
Blandade känslor 
Försoning 
Misströstan 
Hoppfullhet 
Hitta nya lösningar i vardagen 
Vi tar en dag i taget 
Fokusera på det positiva 

En förändrad vardag 

Livet efter diagnosen 

Förlusten av en familjemedlem och 
partner 
Demenssjukdomens mörka sidor 
En resa utan kontroll 
Förnekelse 

Förlust av kontroll 

Förlorad identitet 
Social förlust 
Relationen före och efter sjukdomen 
Nära bristningsgränsen 
Den ofrivillige vårdaren 
Svårigheter 
Upp- eller nedförsbacke 

Diagnosen leder till skräck 

Förlust av social samvaro 
och egen identitet 

Förluster 

När man inte orkar längre 
Otillräcklighet 
Rädsla 
Avsaknad av stöd 
Tillit till vårdarna 

 
 
 
 

Lämna över ansvaret 

Finnas kvar i vardagen 
Leva som förut 
Möta familjer i lika situation 
Känna sig behövd 
Att bli sedd 
Ta vara på anhörigas kunskap 

 
Vara delaktig i vården på 

boendet 
 

 
 
 
 
 
 
 

En förändrad 
delaktighet till vården 
av den demenssjuke 
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BILAGA 4 – EXEMPEL PÅ ANALYS 
Kod Nyckelfynd Kategori Subtema Tema 

A14 One husband aptly expressed his 
feelings during this time as ’It takes a 
bit of mental handling, seemed to get 
worse when she was placed’. 

A2 ’She was becoming too difficult to 
handle’, ’needed constant supervision’ 
and ’awake all night’ clearly reflected 
the increasing challenges of 
continuing care at home. 

A7 The prevaling feeling was that they 
had adapted to the challenges of the 
caregiving role, but it was most often 
the physical demands of 
incontinence, agitation and 
sleeplessness that forced them to seek 
care. 

När!man!
inte!orkar!
längre!

H1 Carers were seen as separate and 
distinct entities from the person with 
dementia, rather than as a family unit 
that functioned and experienced the 
diagnosis together. 

A18 Most respondents felt that they had 
not been encouraged to be involved in 
the care of their relative. 

A19 There was a general feeling that not 
enough information was provided 
initially and there was very little 
contact with staff. 

D5 Family members were very sensitive 
to what was happening in the 
environment, and several family 
participants narrated about places 
where nothing was going on and 
where residents just sat around. 

Avsaknad!
av!stöd!

L6 My relative and other residents are 
respected by the nurses. They do not 
think: it is only a resident with 
Alzheimer’s disease. We can laugh 
with them instead of about them. 

A10 Some spouses, there was a sense of 
relief, knowing their parent/spouse 
would be safe and looked after. 

Tillit!till!
vårdarna!

Lämna!över!
ansvaret!

En!förändrad!
delaktighet!till!
vården!av!den!
demenssjuke!
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Kod Nyckelfynd Kategori Subtema Tema 

L9 

In addition, family share activities 
which the residents used to do, for 
example watching a DVD of a 
favourite singer. 

A20 

From a family caregiving 
perspective they felt that they still 
had an ongoing role and 
responsebility to play in 
communicating their relative’s 
disabilities. 

A21 

We are the ones who know dad 
and know he is trying to 
communicate – we have learnt to 
read between the lines. 

Finnas!kvar!i!
vardagen!

A22 

Families found relatives of other 
residents with dementia more 
supportive in understanding their 
situation and how they may better 
care for their relative with 
dementia. 

L7 

I am satisfied. My mother is at 
home here. In the traditional unit 
ther were may people, who did not 
know each other. Here she knows 
everybody, is familiar. 

Möta!
familjer!i!lika!
situationer!

D1 

Welcoming family was described 
as developing and maintaining 
trust in that the staff would 
actively communicate changes and 
significant events to the family. 

D3 
This included taking time for a cup 
of tea or to chat with residents and 
family. 

D4 

Family members and participants 
with dementia furter described 
that to be person-centred, staff 
had to be available and persent. 

Att!bli!sedd!

Vara!delaktig!
i!vården!på!
boendet!

En förändrad 
delaktighet till 
vården av den 
demenssjuke 

!
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