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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Var femte person av den vuxna befolkningen i Sverige kommer under sin livstid 

vårda en sjuk familjemedlem. Demenssjukdom innebär försämring av kognitiva funktioner 

utöver vad som kan anses vara normalt åldrande. Demenssjukdomar är en av Sveriges 

folksjukdomar där de anhöriga ofta får dra en tung vårdbörda. Syfte: Syfte var att beskriva 

anhörigvårdares upplevelser av demenssjuk familjemedlems flytt i samband med till särskilt 

boende. Metod: Metoden var systematisk litteraturstudie med kvalitativ ansats. Tio 

kvalitativa artiklar kvalitetsgranskades, analyserades och sammanställdes för att ge ökad 

förståelse för anhörigvårdares upplevelser. Resultat: Vägen till flytt innebar förändring i 

relationen till den demenssjuke familjemedlemmen. Anhörigvårdarna upplevde svårigheter i 

beslutsfattandet om flytt till särskilt boende men att omgivningens stöd underlättade. Tiden 

efter flytt innebar anpassning till en ny vardag. Det innebar också möte med vårdpersonalen 

samt att besöka sin demenssjuke familjemedlem på det särskilda boendet. Slutsatser: Stora 

förändringar i vardagen tvingade fram beslut om demenssjuk familjemedlems flytt till 

särskilt boende. Anhörigvårdarnas upplevelser av sorg och oro kunde uttryckas som 

misstänksamhet mot vården. Genom kommunikation och samspel kan vårdpersonalen skapa 

en vårdrelation som möjliggör att de kan finnas som stöd för både anhörigvårdare och 

personer med demenssjukdom.  

Nyckelord: Anhörigvårdare, demenssjukdom, litteraturstudie, särskilt boende för äldre, 

vårdpersonal 

 

 

  



ABSTRACT 

Background: Every fifth person of the adult population of Sweden will in their lifetime care 

for a sick family member. Dementia involves cognitive decline beyond what can be 

considered as normal ageing. Dementia is one of the common diseases in Sweden and the 

family must often carry a heavy care burden. Aim: The aim was to describe family caregivers’ 

experiences when a family member with dementia moves to a nursing home. Method: The 

method was a systematic literature review with a qualitative approach. Ten qualitative 

articles have been quality assessed and analyzed to provide greater understanding of family 

caregivers’ experiences. Results: The path to relocation meant change in the relationship to 

the person with dementia. Family caregivers experienced difficulties in the decision-making 

process about moving the family member to a nursing home but surrounding people’s 

support facilitated. The time after relocation meant adjusting to a new everyday life. It also 

meant meeting with the nursing staff and to visit their family member with dementia. 

Conclusions: Major changes in everyday life forced the decision to move the person with 

dementia to a nursing home. Family caregivers experiences of grief and anxiety could be 

expressed as a mistrust of the health care. Nursing staff can create a care relationship 

through communication and interaction that allows them to be supportive to both family 

caregivers and persons with dementia.  

Keywords: Dementia, family caregivers, literature study, nursing home, nursing staff 
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1 INLEDNING 

Under flera år har det i massmedia skrivits om missförhållanden och vanvård inom 

äldreomsorgen. För den som vill läsa ger en enkel sökning på internet tillgång till artikel efter 

artikel som beskriver både vårdpersonal och anhöriga som slår larm om äldre som far illa på 

sina särskilda boenden. Examensarbetets intresseområde valdes utifrån forskningsförslag 

framtaget av Anneli Blom, vårdutvecklare/huvudhandledare inom Landstinget Västmanland, 

gällande hur det är att vara anhörig när omsorgen om en anhörig/närstående brister inom 

vården. Båda författarna har erfarenheter av att en familjemedlem drabbas av 

demenssjukdom och har utifrån det upplevt brister i vården, både när familjemedlemmen 

fick diagnosen men även vid flytt till särskilt boende för äldre. Vi mötte även personer med 

demenssjukdom samt deras anhöriga under den verksamhetsförlagda utbildningen. I 

samband med detta träffade vi anhöriga som hade fattat beslut om att den demenssjuke 

familjemedlemmen skulle flytta till särskilt boende för äldre och där de anhöriga uttryckte 

misstro mot vården. Detta väckte frågor kring hur anhörigvårdare som vårdar person med 

demenssjukdom i det egna hemmet upplever när deras familjemedlem flyttar till särskilt 

boende. Vilka utmaningar står de inför och hur upplever de den sjuke familjemedlemmens 

flytt? Anhörigvårdare blir ofta talesperson för sin familjemedlem i takt med att sjukdomen 

förvärras. De har även en betydande roll för personen med demenssjukdom då deras stöd och 

kärlek är viktiga för klara av att leva med sjukdomen. Hela familjen påverkas när en 

familjemedlem insjuknar då sjukdomen bland annat innebär nedsättning av kognitiva och 

fysiska funktioner. Att vårda en sjuk familjemedlem kan ha inverkan på den egna hälsan. Det 

är därför viktigt att vårdpersonalen har kunskap om anhörigvårdarnas upplevelser för att 

bemöta dem på bästa sätt och ge adekvat stöd. Vi vill med detta examensarbete ge ökad 

förståelse för anhörigvårdares upplevelser när en familjemedlem med demenssjukdom flyttar 

till särskilt boende. 

2 BAKGRUND 

Bakgrunden inleds med definitioner av centrala begrepp i examensarbetet som följs av 

beskrivning av demenssjukdom, anhörigvård samt presentation av tidigare forskning. Vidare 

redogörs för vårdteoretiskt perspektiv familjefokuserad omvårdnad och bakgrunden avslutas 

med en problemformulering. 
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2.1 Definitioner 

Anhörig definieras som en person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna 

(Socialstyrelsen, 2004a). 

Anhörigvårdare är en person som vårdar närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har 

funktionsnedsättning (Socialstyrelsen, 2004b). 

Hälso- och sjukvårdspersonal definieras som individer som i sin yrkesroll bedriver hälso- 

och sjukvårdsarbete (Socialstyrelsen, 2007). Fortsättningsvis benämns detta som 

vårdpersonal.  

Särskilt boende för äldre definieras av Socialstyrelsen (2013a) som ett permanent boende för 

äldre personer som är i behov av särskilt stöd. I boendet ingår insatser i form av omsorg och 

vård. Tidigare har termer som till exempel servicehus och ålderdomshem använts för särskilt 

boende för äldre men Socialstyrelsen avråder användning av dessa benämningar. I 

fortsättningen benämns dessa som särskilt boende.  

I samband med flytt definieras som den tid i hemmet som bidrar till att beslut om flytt till 

särskilt boende fattas samt närmaste tiden efter att familjemedlemmen med demenssjukdom 

flyttar till särskilt boende. 

2.2 Demenssjukdom 

Det finns ungefär 47,5 miljoner människor världen över med demenssjukdom och 7,7 

miljoner nya fall rapporteras varje år. År 2050 beräknas antalet öka till 135,5 miljoner (WHO, 

2016). I Sverige insjuknar cirka 25 000 människor varje år och ungefär lika många dör av 

sjukdomen. År 2014 fanns cirka 160 000 personer med demenssjukdom i Sverige. Risken att 

insjukna ökar med hög ålder och cirka hälften av befolkningen över 90 år har en 

demensdiagnos (Socialstyrelsen, 2014b). Risken att drabbas har inte ökat, dock kommer 

antalet personer med sjukdomen öka efter år 2020 då personer födda på 1940-talet kommer 

uppnå hög ålder. Antalet personer med demenssjukdom i Sverige kommer nästan fördubblas 

fram till år 2050 (Socialstyrelsen, 2013b). Sjukdomen innebär försämring av kognitiva 

funktioner utöver vad som kan anses som normalt åldrande (WHO, 2016). Statens beredning 

för medicinsk utvärdering [SBU] (2006a) uppger att hälften av alla som insjuknar flyttar till 

särskilt boende två och ett halvt till tre år efter att ha fått diagnosen. År 2012 uppskattas 48 % 

av personer med demenssjukdom bo på särskilt boende och resterande bo kvar i det egna 

hemmet (Socialstyrelsen, 2013b). 

Ordet demens härstammar från det latinska ordet demens som betyder “utan minne” och var 

initialt synonymt med galenskap och vansinne. År 1893 konstaterar den tyska psykiatrikern 

Kraepelin att demens är en sjukdom som påverkar hjärnan och år 1940 identifierar forskare 

de primära symtomen av demenssjukdom. Minnesstörning i samband med inlärning och 

personens oförmåga att redogöra för ny samt gammal information är en stor del av 

diagnosen (SBU, 2008). Idag är demenssjukdom en av de största orsakerna till 

funktionsnedsättning bland äldre människor världen över. Det är en överväldigande sjukdom 



3 

för den som har den och för den sjukes familj. Demenssjukdom påverkar familjen fysiskt, 

psykiskt, socialt och ekonomiskt. I dagsläget finns inget botemedel (WHO, 2016), endast 

läkemedel som, under tidig fas till mellanfas vid Alzheimers sjukdom, kan stabilisera vissa 

funktioner som minne och inlärning (SBU, 2006b). Dock kan livskvaliteten förbättras för den 

demenssjuke personen samt för deras vårdgivare och familjer genom stödinsatser. Målen för 

demensvård är tidig diagnos, optimera fysisk hälsa samt intellektuella funktioner, aktivitet 

och välbefinnande samt att identifiera och behandla åtföljande fysisk sjukdom. Att upptäcka 

och behandla beteendemässiga och psykiska symtom samt tillhandahålla information och 

långsiktigt stöd till vårdgivare ingår också i målen för demensvård (WHO, 2016). 

Det finns olika former och orsaker till demens men gemensamt för alla demenssjukdomar är 

att de orsakas av att nervceller i hjärnan dör (SBU, 2008). Den vanligaste formen av 

demenssjukdom är Alzheimers sjukdom som står för 60-70 % av sjukdomsfallen. Tidiga 

symtom, som kommer smygande, är koncentrationssvårigheter, försämrat närminne, 

svårigheter att orientera sig samt språkstörningar. När Alzheimers sjukdom fortskrider 

försämras även fysiska funktioner. Den näst vanligaste formen är vaskulär demens som beror 

på skador i delar av hjärnan orsakad av blödning eller blodpropp, till exempel efter en stroke. 

Vilka symtom personen får beror på var i hjärnan skadan sitter. Frontotemporal demens, 

även kallad frontallobsdemens eller pannlobsdemens, drabbar framför allt personer i 

förvärvsaktiv ålder. Tidiga symtomen är förändring av personligheten, nedsatt språklig 

förmåga och bristande omdöme. Lewy body demens har likheter med Parkinsons sjukdom 

som ökad fallrisk, stelt och långsamt rörelsemönster, nedsatt mimik och synhallucinationer. 

Demenssjukdom kan också orsakas av annan grundsjukdom som till exempel hjärntumör 

eller alkoholmissbruk. Det kallas då sekundär demenssjukdom och en del av dessa är 

behandlingsbara (Socialstyrelsen, 2013c). Demenssjukdom delas in i tre faser - tidig fas, 

mellanfas och sen fas. Den tidiga fasen uppmärksammas oftast inte till en början eftersom 

uppkomsten av sjukdomen sker gradvis. I mellanfasen blir symtomen tydligare och mer 

begränsande för individen. Vanliga symtom i den här fasen är svårigheter att komma ihåg 

händelser som ligger nära i tid samt namn, inte kunna orientera sig hemma, 

kommunikationssvårigheter, svårigheter med personlig omvårdnad och 

beteendeförändringar som vandringsbeteende och upprepning av frågor. I den sena fasen är 

personen med demenssjukdom nästan helt beroende av andra för att klara av vardagen. 

Minnesstörningarna är kraftiga och de fysiska tecknen och symtomen är mer uppenbara. 

Symtomen inkluderar att bli omedveten om tid och plats, svårigheter att känna igen 

släktingar och vänner, behöva hjälp med all vård och omsorg, svårigheter att gå samt 

beteendeförändringar som kan eskalera och inkludera aggressioner (WHO, 2016). 

2.3 Anhörigvård 

Socialstyrelsen (2014a) beskriver att orsaker till anhörigvård är långvarig sjukdom, 

funktionsnedsättning eller hög ålder. Anhörigvård innefattar bland annat omvårdnad, tillsyn 

samt hjälp med hushållssysslor. Sverige har omfattande anhörigomsorg, även internationellt 

sett. I jämförelse med europeiska länder ligger Sverige, tillsammans med Belgien och 

Danmark, i topp avseende flest antal anhörigvårdare. Vilken roll familjen spelar i de olika 
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länderna samt tillgång till offentlig omsorg påverkar troligen om en anhörig ser sig själv som 

anhörigvårdare eller inte (Jegermalm, Malmberg & Sundström, 2014). Cirka 1,3 miljoner 

personer i Sverige, drygt var sjunde person, vårdar en anhörig regelbundet (Socialstyrelsen, 

2012). Ungefär var femte person av den vuxna befolkningen i Sverige kommer någon gång 

under sin livstid att vårda en sjuk familjemedlem. Ungefär hälften av anhörigvårdare vårdar 

sin förälder och 25 % vårdar sin make/maka. Fram till 65 års ålder är det vanligast att vårda 

sin förälder, därefter är vanligast att vårda sin partner (Socialstyrelsen, 2014a). Bland 

anhörigvårdarna ger 65 % omvårdnad mellan en till tio timmar i veckan och 21 % ger mer än 

11 timmar i veckan (Socialstyrelsen, 2012). Cirka en tredjedel av anhörigvårdarna får 

avlastning i vårdandet genom hemtjänst, hemsjukvård eller liknande (Socialstyrelsen, 2012). 

Vården av person med demenssjukdom utförs till största delen av anhörigvårdare (Skog, 

2012). Hemtjänst utförs uppskattningsvis med 0,5 timmar/dygn för personer med 

demenssjukdom medan insatser som anhörigvårdare utför utan att få betalt, uppskattas till 

4,7 timmar/dygn. Insatsen som tar mest tid för anhörigvårdarna är tillsyn för att den 

demenssjuke personen inte ska skada sig eller råka illa ut på annat sätt. Efter att personen 

med demenssjukdom flyttar till särskilt boende uppskattas insatser från anhörigvårdare till 

0,3 timmar/dygn (Socialstyrelsen, 2013b). I en rapport från Socialstyrelsen (2014a) 

framkommer att vård av sjuk familjemedlem kan påverka den egna hälsan samt ökar risken 

att dö i förtid. 

2.3.1 Lagar och stöd 

Enligt 5 kap 10 § Socialtjänstlagen ska personer som vårdar och stödjer långvarigt sjuka 

närstående, äldre eller stödjer funktionshindrade erbjudas stöd från Socialnämnden. Lagen 

syftar till att fysiskt, psykiskt och socialt underlätta för anhörigvårdare (Socialstyrelsen, 

2010a). Stöd som anhörigvårdare har rätt till, om de beviljas bistånd från kommunen, är 

avlösning i hemmet, korttidsboende, att personen med demenssjukdom deltar i 

dagverksamhet eller att personen får plats på särskilt boende. Både anhörigvårdaren och 

personen med demenssjukdom kan ansöka om bistånd (SBU, 2015). Socialtjänsten och 

hälso-och sjukvården bör erbjuda psykosociala stödprogram, utbildningsprogram samt 

avlösning. För att stödet ska vara effektivt bör det erbjudas tidigt i sjukdomsförloppet, hålla 

över tid, vara anpassat till situationen samt utformas tillsammans med anhöriga 

(Socialstyrelsen, 2010b). 

2.4 Tidigare forskning 

Tidigare forskning presenterar utifrån demenssjuka personers upplevelser av att leva med 

demenssjukdom samt upplevelser av det egna hemmets betydelse samt sista tiden i hemmet 

innan flytt till särskilt boende. Tidigare forskning presenteras även utifrån vårdpersonalens 

upplevelser av att vårda personer med demenssjukdom samt upplevelser av att samarbeta 

med anhörigvårdare till personer med demenssjukdom som bor på särskilt boende.  
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2.4.1 Att leva med demenssjukdom 

En studie från Sverige och en studie från Hong Kong beskriver hur personer med 

demenssjukdom i tidig fas till mellanfas upplever sin sjukdom. En del vet om att de har en 

sjukdom men inte vad den innebär, andra förnekar att de är sjuka och vissa har glömt bort 

att de har diagnosen. En del försöker avdramatisera sin sjukdom genom att tolka symtomen 

som en del av att bli gammal. Personer med demenssjukdom berättar att efter de fått 

diagnosen beter sig familjen och vänner annorlunda. När saker glöms bort kan 

familjemedlemmar bli irriterade och vänner kan ta avstånd (Mok, Lai, Wong & Wan, 2007; 

Mårdh, Karlsson & Marcusson, 2013). Personer med demenssjukdom kan vara rädda för att 

vänner pratar bakom ryggen på dem och några väljer att själva ta avstånd på grund av rädsla 

för att vänner ska se hur de förändras. De beskriver att det är svårt att komma ihåg händelser 

och var saker finns. Förmågan att komma ihåg ord är lägre än tidigare och de beskriver att de 

vet vad de vill säga men att orden ibland försvinner. Personer med demenssjukdom beskriver 

att de skapar rutiner för att underlätta vardagen, till exempel att skriva lappar till sig själv 

eller att ta med identifieringskort vid promenader för att få hjälp att hitta tillbaka hem vid 

behov (Mårdh et al., 2013). De känner frustration över att de inte har någon att prata med 

samt att deras familj inte längre litar på vad de säger. De upplever även att deras familj 

ibland ser ned på dem. Relationen till familjen förändras i och med att de demenssjuka 

personerna blir allt mer beroende av andra för att klara vardagen. De känner att deras 

livsvärld blir mer begränsad i takt med att de mer sällan deltar i aktiviteter. De uttrycker att 

de är medvetna om att demensdiagnosen medför förändringar i deras liv och många oroar sig 

över sjukdomens progression (Mok et al., 2007; Mårdh et al., 2013). 

En belgisk studie beskriver upplevelsen av att leva med demenssjukdom i tidig fas som en 

känsla av att pendla mellan att känna sig uppskattad och oduglig. Personer med 

demenssjukdom känner sig uppskattade om de känner sig betydelsefulla och när de kan möta 

andras förväntningar och vara till nytta på både individ- och samhällsnivå. De känner 

uppskattning när familjen visar kärlek och omtanke. De betonar även vikten av att vara 

självständig och att inte vara en börda för familjen men samtidigt uttrycker de tacksamhet 

(Steeman, Godderis, Grypdonck, De Bal & De Casterlé, 2007). Personerna beskriver att 

glömskan får dem att känna frustration, oduglighet, osäkerhet, dåligt samvete och minskat 

självförtroende. De känner att de förlorar känslan av att vara självständig då de inte längre 

kan sköta sin ekonomi, jobba eller ta sig till olika platser. Personer med demenssjukdom 

uttrycker sorg över att inte längre kunna arbeta då förlorad inkomst kan leda till lägre status i 

familjen (Mok et al., 2007). De kan vara oense med familjen om hur mycket hjälp de är i 

behov av och upplever att familjen ofta fokuserar på begränsningar som demensdiagnosen 

för med sig. De vittnar om skam och rädsla över att förlora förståndet och rädsla över att 

behöva flytta till särskilt boende. De uttrycker en önskan om att leva så normalt som möjligt 

(Steeman et al., 2007). 

En studie från Kanada beskriver hur personer med demenssjukdom i mellanfas upplever 

betydelsen av det egna hemmet samt upplevelser av sista tiden innan flytt till särskilt boende. 

De beskriver hemmet som en bekant och stabil plats. Känslan av att vara välkänd med 

människor och omgivning beskrivs som viktigt och är ofta något de saknar när de flyttar till 

särskilt boende. De beskriver att de kommer sakna sitt hem och rutiner de skapat, som att 
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vara ute i trädgården eller utföra hushållssysslor. De är ofta medvetna om att sjukdomens 

utveckling samt yttre omständigheter som till exempel make/makas sjukdom/bortgång är 

faktorer som gör att de inte kan bo kvar hemma. Dock upplevs inte hemmet enbart som en 

trygg plats utan även en plats som representerar förlust, isolering, beroende och elände. De 

demenssjuka personerna beskriver hur de gradvis inser att de inte längre kan bo kvar hemma 

och börjar därför söka efter ett alternativt boende (Aminzadeh, Dalziel, Molnar, Garci, 2010). 

En brittisk studie beskriver personer med demenssjukdoms oro och förväntningar inför flytt 

till särskilt boende. De inser att de har problem med sin fysiska hälsa och mobilitet samt i 

behov av praktisk hjälp i hemmet vilket ibland ger upplevelse av misslyckande (Nwe Winn, 

D’Souza och Sheehan, 2011). Insikten om flytt påverkas av att anhöriga och hemtjänst 

påpekar att personen med demenssjukdom inte längre är kapabel att utföra till exempel 

hushållssysslor. De berättar även att deras barn börjar påpeka att huset är stökigt och att de 

är oroliga över deras säkerhet på grund av fallrisk med mera. En del överväger att flytta hem 

till en anhörig istället för att flytta till särskilt boende men inser ofta att det inte är en 

realistisk lösning (Aminzadeh et al., 2010; Nwe Winn et al., 2011). Personer med 

demenssjukdom kan vara omedvetna om den kognitiva försämringen samt svårigheter de har 

i sitt hem. De som får hjälp av hemtjänst upplever ibland att de inte får den hjälp de behöver. 

De anser att det är obehagligt att ha främlingar i sitt hem och upplever ibland känslan av 

förlorad kontroll över sitt liv (Aminzadeh et al., 2010). De demenssjuka personerna förväntar 

sig att det särskilda boendet ger möjligheter till sällskap med andra, säkerhet, omvårdnad 

och befriar dem från dagliga hushållssysslor. Farhågorna består i förlorat oberoende och 

potentiella problem att anpassa sig till en ny miljö. Att besöka boendet innan flytten 

involverar familjemedlemmen med demenssjukdom i beslutsfattandet kring denna stora 

livshändelse. Efter flytten tycker de flesta om sitt nya hem och särskilt uppskattas säkerheten, 

tryggheten samt vården. De upplever en varm och vänlig miljö och känner sig hemmastadda 

och glada trots att de förlorat en viss del av sitt oberoende. Faktorer som påverkar att 

personen med demenssjukdom känner sig hemmastadd är besök på boendet innan flytten, en 

känsla av att vara accepterad av andra, möjlighet till sällskap, vård och omsorg från 

personalen på boendet, att ha välbekanta personer i det nya hemmet samt fortsatt kontakt 

och stöd från familjen. Just familjens roll avseende anpassning till nya boendet nämns 

återkommande. De beskriver även negativa erfarenheter som att inte vara involverad i 

beslutsprocessen inför flytten, en känsla av att förlora kontrollen över sitt liv och 

separationen från sin partner (Nwe Winn et al., 2011). 

2.4.2 Vårdpersonalens upplevelser av demensvård 

Två svenska studier (Weman, Kihlgren & Fagerberg, 2004; Weman & Fagerberg, 2006) samt 

en australiensk studie (Bauer, 2006) beskriver vårdpersonals upplevelse av samarbete med 

anhörigvårdare till personer med demenssjukdom som bor på särskilt boende. 

Anhörigvårdare ses som en resurs i vården som bör involveras mer och samarbete med 

anhörigvårdare till personer med demenssjukdom anses vara extra viktigt eftersom de kan ha 

svårt att acceptera sjukdomen. Anhörigvårdare till person med demenssjukdom anses behöva 

mer information och stöd än andra. De är viktiga för att kunna etablera en bra vårdrelation 

till den sjuke personen och därigenom kunna förbättra vården. Anhörigvårdarna kan ge 

information om den demenssjuke familjemedlemmens intressen, bakgrund, vanor och 
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behov. För att samarbetet med anhörigvårdarna ska fungera är det viktigt att de är 

engagerade i vården (Bauer, 2006; Weman et al., 2004; Weman & Fagerberg, 2006). 

Vårdpersonalen känner ibland oro för anhörigvårdares välmående då de upplever att 

anhörigvårdare våndas när en familjemedlem flyttar till särskilt boende (Bauer, 2006). De 

tycker ibland att det kan vara svårt att samarbeta med anhörigvårdare på grund av tidsbrist. 

Anhörigvårdare anses ha högre kompetens samt är mer krävande nu än förr i tiden vilket är 

på både gott och ont. De upplever att anhörigvårdare förväntar sig mer medicinsk vård än 

vad vårdpersonalen anser är nödvändigt, är misstänksamma mot vården och ibland behöver 

försäkras om personen med demenssjukdom får den bästa vården som kan ges (Weman et 

al., 2004; Weman & Fagerberg, 2006). Trots att anhörigvårdare ses som en resurs uppskattar 

inte all vårdpersonal att anhörigvårdare är involverade i vården. De anser att de är tillräckligt 

sakkunniga och inte behöver råd av anhörigvårdare om hur de ska sköta sitt jobb. Deras jobb 

är att vårda boende och inte att ansvara över anhörigvårdare. Vårdpersonal kan uttrycka 

frustration över anhörigvårdares besök eftersom det upplevs som ett stressmoment. De 

upplever även att de ibland blir kritiserade av anhörigvårdare över hur de utför vården 

(Bauer, 2006). Att vårda personer med demenssjukdom kan vara krävande och ibland saknar 

anhörigvårdare förståelse för detta. Kraven från dem kan ibland kännas orimliga och 

vårdpersonalen upplever att en del anhörigvårdare aldrig är nöjda samt att de saknar 

förståelse över hur mycket arbete som finns att göra. Vårdpersonalen tycker att det är viktigt 

att anhörigvårdare visar uppskattning för deras arbete (Bauer, 2006; Weman et al., 

2004). En del uttrycker att det är viktigt att utveckla metoder för att förbättra samarbete med 

anhörigvårdare (Weman et al., 2004). 

Vårdpersonalen uppskattar att vårda personer som har demenssjukdom då det känner att de 

bidrar med något viktigt. De upplever dock ibland att de inte räcker till, de vill göra mer men 

resurser och tid saknas. Detta kan skapa frustration (Edberg, Brid, Richards, Woods Keeley & 

Davis-Quarell, 2008; Kristiansen, Hellzén & Asplund, 2006; Rognstad & Nåden, 2011). 

Vårdpersonalen uppger att de strävar efter att alltid göra sitt bästa men att de ibland står 

inför etiska dilemman. Det kan vara att de behöver utföra något mot den demenssjuke 

personens vilja, till exempel vid tvättning och av- och påklädning, eftersom detta kan påverka 

personens känsla av autonomi och integritet (Edberg et al., 2008; Kristiansen et al., 2006; 

Rognstad & Nåden, 2011). De anser att trots att personerna med demenssjukdom är sjuka 

har de rätt till att bestämma över sig själva. För att kunna hantera dessa situationer upplever 

vårdpersonalen att de behöver högre kompetens (Rognstad & Nåden, 2011). 

2.5 Vårdteoretiskt perspektiv 

Vårdteoretiskt perspektiv för examensarbetet är familjefokuserad omvårdnad enligt Benzein, 

Hagberg och Saveman (2012a) samt systemiskt perspektiv utifrån Strømsnes Ekern (2002). 

Teoretiskt sätt utgår familjefokuserad omvårdad från de så kallade Calgarymodellerna som är 

utvecklade vid Family Nursing Unit i Calgary, Kanada, av bland annat Wright, Watson och 

Bell (2002). Dessa modeller bygger i sin tur på olika teoretiska modeller där systemteorin är 

en av dessa (Benzein, Hagberg, Saveman och Syrén, 2010). En beskrivning av 

familjefokuserad omvårdnad presenteras nedan tillsammans med centrala begrepp utifrån 
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ett systematiskt perspektiv. Författarna till examensarbete har valt familjefokuserad 

omvårdnad då examensarbetet utgår från ett anhörigperspektiv och familjefokuserad 

omvårdnad tar hänsyn till hela familjen. 

2.5.1 Familjefokuserad omvårdnad 

Ett systemiskt förhållningssätt inom familjefokuserad omvårdad innebär att fokus läggs på 

samspel och relationer i familjen istället för diagnoser och symtom hos enskilda individer. 

Det innebär att cirkularitet (ömsesidig påverkan) betonas framför ett linjärt tänkande (orsak-

verkan). Familjen ses som en helhet, uppbyggd av olika delar (familjemedlemmarna) som 

påverkar och påverkas av varandra (Benzein et al., 2012a). Familjefokuserad omvårdnad 

utgår från att familjer har betydelse för personers upplevelser av sjukdom och ohälsa och 

handlar om omvårdnadsrelationen mellan familjen och vårdpersonalen. Inom 

familjefokuserad omvårdnad finns två inriktningar vilka är familjecentrerad omvårdnad och 

familjerelaterad omvårdnad. Familjecentrerad omvårdnad har sin bas i ett systemiskt 

förhållningssätt. Relationen mellan vårdpersonal och patient/anhöriga ska vara icke 

hierarkisk vilket innebär att alla är jämbördiga parter i relationen och ingen har 

tolkningsföreträde över vare sig upplevelser eller kompetens. Familjerelaterade 

omvårdnaden har antigen patienten eller familjen i fokus men att hänsyn tas till den andra 

parten (Benzein et al., 2012a). 

Familjen är ett centralt begrepp som genom åren haft flera definitioner. Traditionellt sett har 

begreppet familj inneburit individer som är förenade via äktenskap, blodsband eller adoption 

(Benzein et al., 2010). Att definiera familjen som bestående av personer med känslomässiga 

band mellan sig gör det möjligt för olika typer av familjer att ingå i definitionen av begreppet 

(Benzein, Hagberg & Saveman, 2012b). Familj kan även ses som individer som anser sig vara 

del av familjen. Att låta patienten berätta vem de anser ingår i familjen kan ge information 

om vilka relationer som patienten upplever är till hjälp och stöd (Wright, Watson & Bell, 

2002). 

Ett annat centralt begrepp inom familjefokuserad omvårdnad är föreställningar. Utifrån 

föreställningar skapar människan sitt liv och sin värld. “Föreställningar utgör de perspektiv 

utifrån vilka vi ser på omvärlden.” (Wright et al., 2002, s. 41). Föreställningarna är socialt 

och kulturellt betingade och påverkas och förändras i samspel med sig själv och andra. När 

det gäller hantering av sjukdom och ohälsa kan föreställningar vara hindrande eller 

underlättande. Hindrande föreställningar befäster problemet och ger färre möjligheter att 

hitta andra lösningar medan underlättande föreställningar ger ökade möjligheter till 

problemlösning. Vårdpersonalen har också med sig föreställningar om ohälsa och familjer i 

omvårdnadssituationen. Deras professionella föreställningar har stor betydelse för hur hälsa 

främjas och lidande lindras i familjer. Föreställningarna påverkar hur vårdpersonalen ser på 

och vårdar familjer, om familjer ses som en resurs eller belastning. För att få förståelse för 

personers upplevelser av ohälsa och sjukdom är det viktigt att ha förståelse för personernas 

föreställningar. Det förmedlas genom samtal där det är viktigt för vårdpersonalen att aktivt 

lyssna på vad familjerna förmedlar (Wright et al., 2002). 
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Förändring kan ses utifrån första ordningens förändring eller andra ordningens förändring. 

Den första ordningens förändring innebär att små förändringar och anpassningar sker utan 

att familjens struktur behöver förändras. Andra ordningens struktur innebär en förändring 

som gör att familjens struktur behöver förändras. Familjen behöver hitta andra lösningar på 

problem i vardagen. Familjer som drabbats av sjukdom, lidande och död står inför andra 

ordnings förändringar och det är något vårdpersonalen möter i sitt dagliga arbete (Benzein et 

al., 2012a). 

2.5.2 Centrala begrepp utifrån ett systemiskt perspektiv 

Familjen uppfattas som ett system som består av subsystem, det vill säga mindre system som 

till exempel par-system eller syskon-system. Familje-systemet är också en del av ett större 

system, ett suprasystem, där bland annat den utvidgade familjen, samhället och sociala 

relationerna ingår. Alla delar i systemet påverkas och påverkar varandra (Strømsnes Ekern, 

2002). 

Relationer avser det som sker mellan människor som till exempel samspel och 

kommunikation. I alla relationer sker rangordning människor mellan och det finns alltid 

någon i relationen som bestämmer och har kontrollen. Relationer är dock föränderliga och 

för vårdpersonal är det viktigt att vara uppmärksam på förändringar i relationerna när någon 

familjemedlem blir sjuk (Strømsnes Ekern, 2002). 

Kommunikation ger människan möjlighet att dela sin världsbild med andra och med hjälp av 

kommunikationen kan människan påverka och bli påverkad. Genom kommunikation kan 

familjestrukturer och samspel förstås. Kommunikation kan också användas för att förändra 

strukturer samt klargöra problem i familjen. Mycket kan gå fel i kommunikationsprocessen 

och problem och missförstånd uppstår lätt (Strømsnes Ekern, 2002). 

En viktig del av familjefokuserad omvårdnad är cirkularitet vilket innebär att se 

mellanmänskliga sammanhang som cirkulära istället för orsak-verkan-tänkande. Många 

faktorer avgör människors beteende i olika sammanhang och det i sin tur påverkar 

omgivningen. Dock finns det flertalet vårdtillfällen där kausalt tänkande är av vikt 

(Strømsnes Ekern, 2002). 

2.6 Problemformulering 

Personer som insjuknar i demenssjukdom förlorar gradvis sin autonomi och blir beroende av 

andra för att klara vardagen. Detta innebär en risk för att de blir en belastning för sina 

familjemedlemmar, vilket kan upplevas plågsamt för den sjuke personen. Kärlek och stöd 

från anhörigvårdare är viktigt för den demenssjuke personens välbefinnande. Nästan hälften 

av personerna med demenssjukdom i Sverige flyttar till särskilt boende två och ett halvt till 

tre år efter diagnos. Många känner rädsla över att flytta från det egna hemmet. 

Demenssjukdom är en av de vanligaste orsakerna till funktionsnedsättning bland äldre 

människor och år 2014 fanns ungefär 160 000 demenssjuka personer i Sverige. Antalet 

beräknas öka i framtiden vilket kommer ställa höga krav på hälso- och sjukvården men även 
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på anhörigvårdare. Anhörigomsorgen i Sverige är omfattande och var femte person väljer 

någon gång under sin livstid att vårda en familjemedlem. Anhörigvårdare till personer med 

demenssjukdom är en grupp som behöver mer information och stöd än andra grupper av 

anhörigvårdare på grund av sjukdomens karaktär med personlighetsförändring. Att vårda en 

sjuk familjemedlem kan påverka den egna hälsan samt ökar risken att dö i förtid. Enligt 

familjefokuserad omvårdnad ses familjen som ett system där förändring i en del av systemet 

påverkar alla delar vilket innebär att demenssjukdom inte bara påverkar den som drabbas 

utan hela familjen. Hur påverkas anhörigvårdarna av personen med demenssjukdoms 

rädslor inför flytt till särskilt boende? Hur upplever anhörigvårdare när deras familjemedlem 

inte längre kan bo kvar hemma? Genom att beskriva anhörigvårdares upplevelser av att inte 

längre kunna vårda en familjemedlem med demenssjukdom i det egna hemmet, ökar 

förhoppningsvis kunskapen om vilka behov anhörigvårdarna har. Det i sin tur kan bidra med 

kunskap som kan förbättra vårdpersonalens bemötande och stöd både till personer med 

demenssjukdom och anhörigvårdare. 

3 SYFTE 

Syftet var att beskriva anhörigvårdares upplevelser i samband med demenssjuk 

familjemedlems flytt till särskilt boende för äldre. 

4 METOD 

Metoden var kvalitativ metod som genomfördes utifrån systematisk litteraturstudie med 

beskrivande syntes enligt Evans (2002). Analysen utgick från fyra steg. Kvalitativ metod 

skildrar och ger insikt i människors livssituation samt förståelse för människors upplevelser 

och erfarenheter. Analysen innebar en ökad förståelse för det valda ämnet samt en ny helhet 

genom sammanställning av tidigare studier (Friberg, 2012). 

4.1 Urval 

Databassökningar utfördes i CINAHL Plus och PubMed via inloggning på Mälardalens 

högskolebibliotek. I urvalsprocessen genomfördes analysprocessens första steg enligt Evans 

(2002) vilket innebar att forskningsartiklar söktes fram och valdes ut. För att få en 

uppfattning om forskningen inom ämnesområdet gjordes först en bred sökning utan 

begränsningar utifrån begreppen dementia, caregivers, nursing home och experience. 

Därefter tillkom fler sökord som kombinerades på olika sätt. I CINAHL Plus har CINAHL 



11 

Headings använts för att söka efter artiklar och i PubMed har MeSH-termer använts. Enligt 

Östlundh (2012) var dessa ämnesordlistor eller tesaurus och grundstrukturen för 

databaserna. Sökningarna påbörjades i CINAHL Plus och skedde under Advanced Search 

med följande sökord: caregivers, dementia, experience, nurs*, transition, family, “nursing 

home” och decision. Inklusionskriterier för artiklarna var publiceringsår 2006-2016, Peer-

reviewed granskad, publicerade på engelska, att det fanns ett etiskt övervägande samt att 

anhörigvårdarna beslutat om flytt till särskilt boende för personen med demenssjukdom eller 

att person redan flyttat. Eftersom syftet med examensarbetet var att undersöka 

anhörigvårdares upplevelser har endast kvalitativa artiklar inkluderats. Artiklar som 

exkluderades var artiklar som tog upp upplevelser av anhörigvårdare till personer som på 

grund av hög ålder eller annan sjukdom än demens flyttat till särskilt boende. Även artiklar 

som avhandlade både personer med demenssjukdom och personer utan demenssjukdom, där 

det inte fanns någon åtskillnad mellan grupperna i resultatet, exkluderades. Olika 

söktekniker har använts för att avgränsa databassökningarna och hitta rätt artiklar. 

Trunkering var en sökteknik som innebar att alla former av ordet som trunkerades kom med 

i sökningen. Boolesk söklogik var en annan sökteknik som gjorde det möjligt att kombinera 

olika ord genom att författarna använde sökoperatorn AND. En sökoperator förklarade vilket 

samband sökorden skulle ha till varandra. Även sekundär sökning har använts vilket innebar 

att sökord och författare som framkommit i en sökning användes för nya sökningar 

(Östlundh, 2012).  

Sökningarna i CINAHL Plus genomfördes på följande sätt. Sökorden caregivers AND 

dementia AND experience AND nurs* gav 152 träffar. Efter genomgång av titlar och 

granskning av sammanfattningar valdes tre artiklar ut. Caregivers AND dementia AND 

transition gav 46 träffar. Efter genomgång av titlar och granskning av sammanfattningar 

valdes tre artiklar ut. Caregivers AND dementia AND family AND “nursing home” gav 106 

träffar. Efter genomgång av titlar och granskning av sammanfattningar valdes två artiklar ut 

men en artikel exkluderades på grund av att inget etiskt övervägande fanns. Family AND 

dementia AND “nursing home” AND decision gav 75 träffar. Efter genomgång av titlar och 

granskning av sammanfattningar valdes en artikel ut. Flertalet artiklar har framkommit 

under olika kombinationer av sökord men presenteras under de sökord som först gav träff på 

artikeln. Efter genomgång av de valda artiklarnas referenslistor har sekundärsökning gjorts 

på titlar på studier samt på författare. Den sökningen gav ytterligare träff på två artiklar som 

valdes ut. Totalt valdes tio artiklar (se Bilaga A). 

Efter att sökningarna genomförts i CINAHL Plus genomfördes de på liknande sätt i PubMed 

dock utan att användning av trunkering eftersom söktekniken inte var aktuell där. 

Sökningarna i PubMed gav inga nya resultat. Databassökningarna gjordes flertalet gånger 

under perioderna november och december 2015 samt mars och april 2016. Utifrån träfflistan 

lästes titeln på artiklarna och av de titlar som svarade an på examensarbetets syfte, lästes 

även sammanfattningen. Om den ansågs passande lästes hela artikeln. De artiklar som valdes 

ut för analys har granskats enligt Friberg (2012) granskningsmall (se Bilaga B). 

Granskningen gjordes för att säkerställa god vetenskaplig kvalitet och utfördes genom att 

båda författarna till examensarbetet, var för sig, granskade artiklarna enligt 

granskningsmallen. Därefter jämfördes granskningarna och om båda författarna ansåg att de 
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granskade artiklarna uppfyllde minst 11 av 14 kriterier bedömdes artiklarna ha en hög 

kvalitet. 

4.2 Dataanalys och genomförande 

Vald analysmetod var systematisk litteraturstudie enligt Evans (2002) vilket innebar att 

beskriva och analysera med minimal omtolkning av innehållet. Detta skedde genom att 

analysmetoden gav en överblick över artiklarna avseende nyckelfynd och huvudteman.  

Analysprocessens andra steg innebar att nyckelfynden identifierades i varje artikel med 

utgångspunkt från examensarbetets syfte. Det skedde genom att artiklarna lästes igenom 

flertalet gånger för att fördjupad förståelse och känsla för artikelns helhet skulle uppnås 

(Evans, 2002). Artiklarna numrerades från ett till tio för att nyckelfynden skulle kunna 

härledas tillbaka till rätt artikel. Nyckelfynd identifierades och markerades i varje artikel och 

överfördes därefter till ett separat dokument för att förenkla analysen. Det tredje steget i 

dataanalysen enligt Evans (2002) bestod av att identifiera och skapa teman och subteman. 

Det gjordes genom att nyckelfynden färgkodades och kategoriserades efter liknande innehåll. 

Därefter grupperades nyckelfynden efter innehållet och jämfördes för att se likheter och 

variationer. Utifrån examensarbetes syfte framkom två teman och sex subteman. Enligt 

Evans (2002) ger tema och subtema en större förståelse för fenomenet. Det fjärde och sista 

steget innebar att ämnesområdet beskrevs i löpande text med utgångspunkt från de teman 

och subteman som analyserats fram. Genom att referera till originalstudierna styrktes 

resultatet. För att fördjupa förståelsen av anhörigvårdares upplevelser av att ha 

familjemedlem med demenssjukdom användes citat från originalstudierna (Evans, 2002). 

4.3 Etiska övervägande 

Enligt Codex (2016) innebär fusk och ohederlighet i forskning att metoder medvetet används 

som leder till att forskningsresultatet förfalskas eller förvrängs. Oredlighet i 

forskningsprocessen beskrev som fabricering, förvrängning av forskningsprocessen eller 

plagiering. Författarna använde APA-stilen för att säkerställa rätt referenshantering. 

Inkluderade artiklar i examensarbetet redovisades i artikelmatris (se Bilaga C). Enligt Codex 

(2016) kunde granskning ske på flera nivåer, till exempel forskningsetisk nämnd och Peer-

reviewed-systemet, för att säkerställa kvaliteten på forskningen. Detta tog författarna till 

examensarbetet hänsyn till i urvalsprocessen av artiklar. Godkännande från forskningsetisk 

nämnd har inte behövts eftersom examensarbetet var en litteraturstudie som utgick från 

redan publicerad data. Alla inkluderade artiklar i examensarbetet hade dock etisk 

övervägande samt hade genomgått Peer-reviewed. Författarna till examensarbetet har inte 

låtit egna värderingar och åsikter inverkat på resultatet. Allt resultat redovisades, inte enbart 

det som stämde överens med författarnas egna åsikter. Under arbetets gång har resultatet 

kontrollerats mot originalstudierna och inte förfalskats. För att minimera risken för påverkan 

på resultatet på grund av felaktigheter i översättning skedde ingen skriftlig översättning av 
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nyckelfynden från engelska till svenska förrän resultatet skrevs i löpande text. Detta gjorde 

att nyckelfynden kunde jämföras med varandra utifrån deras ursprungliga språk. 

5 RESULTAT 

Utifrån analys av vetenskapliga artiklar med syfte att beskriva anhörigvårdares upplevelser i 

samband med demenssjuk familjemedlems flytt till särskilt boende för äldre framkom två 

teman och sex subteman. En översikt över dessa presenterades i tabell 1. 

Tabell 1. Teman och subteman. 

Tema Subtema 

Vägen till flytt 

 Förändrade relationer 

 Svårigheter i beslutsfattandet 

 Omgivningens påverkan och stöd 

 

Tiden efter flytt 

 Att anpassa sig till en ny vardag 

 Att möta vårdpersonalen 

 Att besöka sin familjemedlem på det 

särskilda boendet 

 

 

5.1 Vägen till flytt 

Vägen till flytt för en familjemedlem med demenssjukdom innebar att anhörigvårdarna 

upplevde förändring i relationen och de behövde anpassa sig till en ny roll. Situationen i 

hemmet nådde en kritisk punkt och anhörigvårdarna upplevde svårigheter med att fatta 

beslut om flytt till särskilt boende för den demenssjuke familjemedlemmen. Anhörigvårdarna 

upplevde att omgivningens påverkan och stöd underlättade i beslutsprocessen.  

5.1.1 Förändrade relationer 

Anhörigvårdarna upplevde svårigheter att hantera känslorna kring den förändring som 

demenssjukdomen medförde hos den sjuke familjemedlemmen. De beskrev att personen 

med demenssjukdom fick förändrad personlighet men att utseende var det samma 

(Crawford, Digby, Bloomer, Tan, & Williams, 2014; Høgsnes, Melin-Johansson, Norbergh & 

Danielson, 2014). Det var svårt att se familjemedlemmen förändras och anhörigvårdarna 

kunde uppleva sorg över att ha förlorat sin familjemedlem innan döden inträffat. De kunde 
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inte få ett avslut så länge deras sjuke familjemedlem levde (Høgsnes et al., 2014; Sury, Burns 

& Brodaty, 2013).  

One participant said that it was harder to watch the dementia progress in her husband and 

witness him lose his memory than it would be if he had just died; the person was there but was 

no longer the man she knew (Crawford et al., 2014 s. 742).  

De som vårdade en partner upplevde sorg över att inte få åldras tillsammans samt att inte 

längre få uppleva samma närhet och ömhet i parrelationen (Høgsnes et al., 2014). 

Anhörigvårdarna upplevde förändringar i relation till den demenssjuke familjemedlemmen 

då personen blev helt beroende av deras hjälp. Detta gjorde att de ofta fick sätta sina behov 

sist vilket ledde till att deras liv förändrades. De behövde ständigt övervaka personen med 

demenssjukdom då de var rädda för fall, skador eller att personen skulle lämna huset och 

inte hitta tillbaka hem (Crawford et al., 2014; Høgsnes et al., 2014). Anhörigvårdarna kunde 

uppleva att de kognitiva förändringar som skedde hos den demenssjuke personen ibland 

ledde till våldsamt beteende (Høgsnes et al., 2014; Su-Hye & Young-Sook, 2012). I och med 

att sjukdomen fortskred fick den demenssjuke familjemedlemmen svårare att klara av 

aktiviteter utanför hemmet vilket medförde att anhörigvårdarna kunde uppleva att de blev 

isolerade till sitt hem (Høgsnes et al., 2014; Strang, Koop, Dupuis-Blanchard, Nordstrom & 

Thompson, 2006). Att anpassa sig till en ny roll som anhörigvårdare och att i stor 

utsträckning behöva hjälpa personen med demenssjukdom kunde upplevas som en 

känslomässig påfrestning hos anhörigvårdarna (Høgsnes et al., 2014; Strang et al., 2006).  

5.1.2 Svårigheter i beslutsfattandet 

En orsak till att fatta beslut om att flytta den sjuke familjemedlemmen till särskilt boende var 

att anhörigvårdare upplevde att situationen hemma hade nått en kritisk punkt. Det såg inte 

någon annan lösning än att familjemedlemmen med demenssjukdom flyttade till ett särskilt 

boende (Bramble, Moyle & McAllister, 2009; Caron, Ducharme & Griffith; Crawford et al., 

2014; Graneheim, Johansson & Lindgren, 2014; Johansson, Ruzin, Graneheim & Lindgren, 

2014; Su-Hye & Young-Sook, 2012; Strang et al., 2006). “The decision was usually forced by a 

crisis, such as acute illness and accidents, for example falls…” (Graneheim et al., 2014, s. 

219). En annan orsak till att anhörigvårdarna övervägde flytt var det fientliga och trotsiga 

beteende hos personen med demenssjukdom (Su-Hye & Young-Sook, 2012). När beslut 

fattades om den demenssjuke familjemedlemmens flytt till särskilt boende kunde 

anhörigvårdare uppleva sorg, stress, ångest och skam (Afram, Verbeek, Bleijlevens & 

Hamers, 2015; Graneheim et al., 2014). Dessa känslor kunde förstärkas om anhörigvårdarna 

upplevde att de var oförberedda inför att fatta beslutet om flytt eller om de ansåg att det 

särskilda boendet inte höll god standard (Bramble et al., 2009; Graneheim et al., 2014; 

Johansson et al., 2014). 

Anhörigvårdarna upplevde skuldkänslor över att ha misslyckats med att ta hand om sin 

familjemedlem. De upplevde även skamkänslor över att ha ”övergett” familjemedlemmen 

med demenssjukdom (Høgsnes et al., 2014). Om anhörigvårdarna gett löfte om att aldrig 

placera den demenssjuke familjemedlemmen på särskilt boende upplevdes skuldkänslorna 
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vara extra starka (Sury et al., 2013). Upplevelser av oro och osäkerhet kring beslutet bidrog 

till inre konflikter och ångest och det särskilda boendet såg som sista anhalten. “The family 

caregivers felt that they had neither fulfilled their obligations nor lived up to expectations of 

respecting their family member” (Graneheim et al., 2014, s. 219). För vissa anhörigvårdare 

upplevdes beslutet som en inre konflikt gentemot traditioner och kulturella värderingar (Su-

Hye & Young-Sook, 2012). Förväntade konsekvenser av flytten som till exempel bättre 

livskvalitet, bättre vård och säkrare miljö för personen med demenssjukdom bidrog till att 

anhörigvårdare upplevde att beslutet om flytt till särskilt boende var det bästa (Caron, 

Ducharme & Griffith, 2006). De som bekantat sig med boendet innan flytten var mer 

tillfredsställda med beslutet (Graneheim et al., 2014). 

5.1.3 Omgivningens påverkan och stöd 

Anhörigvårdarna upplevde brist på information om andra vårdalternativ än särskilt boende. 

Den information som fanns var svår och ansträngande att få fram (Afram et al., 2015). De 

upplevde även att de saknade information och stöd från vårdpersonalen gällande beslutet om 

flytt samt vad som kunde förväntas av vården på det särskilda boendet (Afram et al., 2015; 

Graneheim et al., 2014; Sury et al., 2013). När det kom till att fatta beslut om att flytta 

personen med demenssjukdom till särskilt boende uttryckte anhörigvårdare att det var 

lättare att fatta beslutet och hantera flytten om hela familjen var involverad och enade i det 

som skedde (Afram et al., 2015; Graneheim et al., 2014; Johansson et al., 2014; Strang et al., 

2006). “The family caregivers related how a supportive network made the process of placing 

their loved one into a care easier” (Johansson, et al, 2014, s. 1033). Vissa anhörigvårdare 

upplevde att de fick stöd av övriga familjen eller vänner gällande beslutet om flytt medan 

andra upplevde att det var ensamma i beslutsprocessen. Störst stöd ansågs komma från dem 

som hade liknande erfarenheter. De som inte fick stöd av familj eller vänner upplevde att de 

hade behövt någon att prata med under perioden då beslutet fattades (Afram et al., 2015; 

Graneheim et al., 2014). Om familjen inte var enade i beslutet om flytt kunde detta skapa 

konflikter (Afram et al., 2015). Att ha stöd av familj och vänner minskade upplevelsen av 

skuld hos anhörigvårdarna (Graneheim et al., 2014). Det var även viktigt att andra bekräftade 

att rätt beslut var fattat (Afram et al., 2015). Om initiativet avseende flytt kom från 

vårdpersonal kunde även det lindra upplevelsen av att ha svikit sin familjemedlem (Caron et 

al., 2006). Förväntade konsekvenser av flytten som bättre livskvalitet, bättre vård och säkrare 

miljö för personen med demenssjukdom kunde hjälpa anhörigvårdare att känna att beslutet 

om flytt till särskilt boende var det bästa (Caron et al., 2006). 

5.2 Tiden efter flytt 

Tiden efter flytt innebar att anhörigvårdarna behövde anpassa sig till en ny vardag. I mötet 

med vårdpersonalen upplevdes bland annat svårigheter med att förstå varandras roller. Att 

besöka sin demenssjuke familjemedlem på det särskilda boendet kunde upplevas som både 

svårt och tillfredsställande.  
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5.2.1 Att anpassa sig till en ny vardag 

Anhörigvårdare kunde uppleva den demenssjuke familjemedlemmens flytt till särskilt 

boende som traumatisk och kände oro när de inte befann sig i personens närvaro samt tvivel 

huruvida beslutet om flytt var rätt eller inte (Afram et al., 2015; Graneheim et al., 2014; 

Strang et al., 2006). Anhörigvårdare kunde uppleva en andra sorgeperiod när 

familjemedlemmen med demenssjukdom flyttade till särskilt boende. Den första 

sorgeperioden inträffade då personen med demenssjukdom insjuknade (Sury et al., 2013). 

Anhörigvårdarna upplevde att de kunde ha gjort mer för sin demenssjuke familjemedlem och 

att de kändes som de gett upp. De upplevde även känslor av skuld, skam och misslyckande 

(Høgsnes et al., 2014; Su-Hye & Young-Sook, 2012; Sury et al., 2013). Det var ibland svårt att 

anpassa sig till en ny vardag när personen med demenssjukdom inte längre bodde hemma 

(Afram et al., 2015; Crawford et al., 2015). Anhörigvårdarna upplevde sorg över att inte 

längre var den som vårdade personen med demenssjukdom och det fanns en förhoppning att 

deras demenssjuke familjemedlem skulle bli bättre och kunna flytta hem igen (Graneheim et 

al., 2014). De anhörigvårdare som levt tillsammans med den demenssjuke 

familjemedlemmen kunde uppleva ensamhet när personen flyttat till särskilt boende. De 

saknade närhet och ömhet som de tidigare fått från personen (Afram et al., 2015; Crawford et 

al., 2014; Høgsnes et al., 2014). När den demenssjuke familjemedlemmen hade flyttat till 

särskilt boende upplevde anhörigvårdare att de fortfarande hade en vårdande roll men att 

kontexten hade förändrats (Afram et al., 2015; Bramble et al., 2009; Graneheim et al., 2014; 

Johansson et al., 2014; Strang et al., 2006; Su-Hye & Young-Sook, 2012). Det kunde vara 

svårt att gå från primärvårdare till att se främmande människor sköta omvårdnaden (Strang 

et al., 2006). Efter den demenssjuke familjemedlemmens flytt upplevde anhörigvårdarna att 

deras börda lättade och allt eftersom tiden gick blev beslutet om flytten lättare att acceptera 

(Su-Hye & Young-Sook, 2012). Anhörigvårdarna hade flera strategier för att hantera de 

känslorna som de upplevde i samband med flytten. De beskrev bland annat att stöd från 

familjen, fysisk aktivitet samt en positiv inställning bidrog till att de kunde gå vidare (Strang 

et al., 2006). Anhörigvårdarna kunde uppleva lättnad och frihet över att inte längre ha 

ansvaret över personen med demenssjukdom efter flytt till särskild boende. Det innebar 

bland annat att de kunde sova ostört och engagera sig socialt igen (Graneheim et al., 2014; 

Høgsnes et al., 2014; Strang et al., 2006; Su-Hye & Young-Sook, 2012; Sury et al., 2013). 

“The move to a nursing home decreased family caregivers’ strain when they were no longer 

confined to their own home and responsible for their family member day and night …” 

(Graneheim et al., 2014, s. 220). Anhörigvårdare kunde dock uppleva att det var svårt att 

balansera jobb och familjeliv med att samtidigt upprätthålla en relation med den 

demenssjuke familjemedlemmen efter flytten (Strang et al., 2006; Sury et al., 2013; Su-Hye & 

Young-Sook, 2012). 

5.2.2 Att möta vårdpersonalen 

Anhörigvårdarna upplevde att det var viktigt att bekanta mig med det särskilda boendet 

innan flytt och om detta inte kunde ske kände de sig stressade. Dock kunde känslan lindras 

om de upplevde att de själva samt personen med demenssjukdom blev välkomnade under de 

första dagarna på nya boendet (Graneheim et al., 2014; Johansson et al., 2014). Om 
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anhörigvårdarna upplevde att de saknade förtroende för vårdpersonalen blev det svårare att 

separeras från den demenssjuke familjemedlemmen (Johansson, et al., 2014). Information 

från vårdpersonalen avseende vad som kunde förväntas av vården på det särskilda boendet 

kunde upplevas som bristfällig (Sury et al., 2013). När anhörigvårdare tvivlade på 

vårdkvaliteten upplevde de tvivel angående flytten (Graneheim et al., 2014; Johansson et al., 

2014; Strang et al., 2006). Om boendets standard upplevdes som låg förstärktes 

anhörigvårdarnas känslor av sorg över att ha lämnat deras familjemedlem där (Graneheim et 

al., 2014). 

Om bristande kommunikation med vårdpersonalen uppstod på nya boendet upplevde 

anhörigvårdarna att de inte blev hörda av vårdpersonalen (Afram et al., 2015). När 

vårdpersonalen upplevdes som snälla och vänliga kände sig anhörigvårdarna mer bekväma i 

att uttala sina önskningar och bekymmer (Johansson et al., 2014). En del anhörigvårdare 

ansåg att vårdpersonalen saknade adekvat utbildning och yrkeskunskap avseende 

demensvård vilket gjorde att anhörigvårdarna upplevde oro, osäkerhet och tvivel avseende 

flytten (Graneheim et al., 2014; Johansson et al., 2014; Strang et al., 2006). “They sometimes 

doubted the quality of care and this led to increased stress over placement” (Johanssson, et 

al, 2014, s. 1032). Anhörigvårdarna kunde uppleva svårigheter att se främmande människor 

vårda familjemedlemmen med demenssjukdom. De kunde uppleva att de behövde övervaka 

vården för att försäkra sig om att den utfördes på ett bra och tillfredsställande sätt 

(Johansson et al., 2014). Andra anhörigvårdare upplevde förtroende för vårdpersonalens 

yrkeskunskap och kunde därmed känna acceptans över att vårdpersonalen nu var ansvarig 

för den demenssjuke personen (Bramble et al., 2009). Anhörigvårdarnas skuldkänslor gjorde 

dem vaksamma över vården och självkritiska över att de inte var närvarande oftare för att 

hjälpa vårdpersonalen ge bättre vård (Strang et al., 2006). De kunde uppleva lättnad och 

tillfredsställelse när deras familjemedlem fick bättre vård på det särskilda boendet än vad de 

kunnat få i det egna hemmet (Bramble et al., 2009; Graneheim et al., 2014). När vården 

individanpassades och personen med demenssjukdom kunde spendera tid utomhus och delta 

i olika aktiviteter upplevde anhörigvårdarna tillfredsställelse och lycka (Johansson et al., 

2014). 

Anhörigvårdare kunde uppleva att det var svårt att etablera en relation till vårdpersonalen 

samt att det fanns svårigheter att förstå varandras roller och förväntningar (Su-Hye & Young-

Sook, 2012; Graneheim et al., 2014). För anhörigvårdarna var det viktigt att vårdpersonalen 

tog del av den demenssjuke personens tidigare historia och gjorde den till en del av 

omvårdnaden (Graneheim et al., 2014; Johansson et al., 2014). De upplevde också att det var 

viktigt att de själva kunde fortsätta vara involverade i sin demenssjuke familjemedlems vård 

(Afram et al., 2015; Strang et al., 2006). Anhörigvårdare upplevde att deras åsikt om den 

bästa lösningen för vård av deras demenssjuke familjemedlem ibland ignorerades. En del 

upplevde att de inte blev uppmuntrade av vårdpersonalen att delta i omvårdnaden av deras 

demenssjuke familjemedlem (Bramble et al., 2009; Caron et al., 2006; Crafword et al., 2014; 

Graneheim et al., 2014). “Others felt that HCP did not encourage them to be involved with 

the care of the PwD after admission and desired to build understanding, rather the clash with 

staff (Afram et al., 2015, s 897). Vissa anhörigvårdare undvek att delta i omvårdnaden 

eftersom de upplevde att vårdpersonalen inte ville ha dem där (Graneheim et al., 2014). 
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5.2.3 Att besöka sin familjemedlem på det särskilda boendet 

Att inte längre vara den primära vårdgivaren utan istället kunna vara den demenssjuke 

personens partner/barn och förespråkare kunde göra att besöken upplevdes tillfredsställande 

(Su-Hye & Young-Sook, 2012; Sury et al., 2013). En del anhörigvårdare upplevde besöken 

som en svår upplevelse, trots detta gjorde de frekventa besök hos den demenssjuke 

familjemedlemmen på det särskilda boendet (Afram et al., 2015; Strang et al., 2006; Sury et 

al., 2013). “Caregivers also describe visiting the ILTC facility as a difficult experience” (Afram 

et al., 2015, s. 895). Vissa anhörigvårdare kände sig tvingade att göra regelbundna besök 

eftersom de var de enda som personen med demenssjukdom kom ihåg (Granheim et al., 

2014; Strang et al., 2006). Andra upplevde att besöken var lika viktiga för dem som för 

personen med demenssjukdom (Granheim et al., 2014). Anhörigvårdana kunde även uppleva 

glädje över att besöka den demenssjuke familjemedlemmen samtidigt som de kunde känna 

medlidande och skuldkänslor (Su-Hye & Young-Sook, 2012). När den demenssjuke 

familjemedlemmen, under besök, ville följa med hem upplevde anhörigvårdarna lättnad när 

vårdpersonalen ingrep och hjälpte till i situationen (Johansson et al., 2014). Anhörigvårdarna 

blev ibland uppmanade av vårdpersonalen att ljuga om varför den bodde på särskilt boende, 

om den demenssjuke ville följa med hem. Detta kunde leda till upplevelser av skuld för 

anhörigvårdarna (Høgsnes et al., 2014). 

6 DISKUSSION 

Diskussion inleddes med en resultatdiskussion där examensarbetets resultat diskuterades 

mot tidigare forskning och det vårdteoretiska perspektivet. Därefter diskuterades vald metod 

samt etiska överväganden. Diskussionen avslutades med förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatet visade att demenssjukdom medförde förändringar i relationerna inom familjen 

innan flytt då familjemedlemmen med demenssjukdom blev beroende av hjälp från andra för 

att klara av vardagen. När familjemedlemmen sedan flyttat till särskilt boende behövde 

anhörigvårdarna anpassa sig till en ny vardag. De upplevde att de fortfarande hade en 

vårdande roll men att kontexten hade förändrats. För en del anhörigvårdare kunde dock 

flytten skapa svårigheter att upprätthålla en relation till den demenssjuke familjemedlemmen 

och samtidigt få livspusslet att gå ihop. I likhet med resultatet visar tidigare forskning att 

personer med demenssjukdom upplever att relationerna inom familjen förändras och att de 

blir allt mer beroende av andra för att klara av vardagen (Mok et al., 2007; Mårdh et al., 

2013). Efter flytt till särskilt boende spelar familjen och anhörigvårdarna en viktig roll för den 

demenssjuke familjemedlemmens anpassning till det nya boendet (Nwe Winn et al., 2011). 

Enligt ett systemiskt perspektiv avser relationer det som sker mellan människor som samspel 

och kommunikation och att relationer är föränderliga (Strømsnes Ekern, 2002). För att 
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vårdpersonalen skulle kunna stödja personen med demenssjukdom samt anhörigvårdarna på 

bästa sätt var det viktigt att relationerna inom familjen uppmärksammades. Detta kunde 

göras genom att vårdpersonalen var lyhörd och skapade en vårdrelation genom att samspela 

och kommunicera med anhörigvårdarna och de demenssjuka personerna. 

Resultatet visade att det ofta var en kritisk händelse som gjorde att anhörigvårdarna kände 

sig tvingade att fatta beslut om att den demenssjuke familjemedlemmen skulle flytta till 

särskilt boende. Anhörigvårdarna tyckte det var viktigt med stöd från familj och vänner när 

det handlade om att fatta beslut om flytt. De anhörigvårdare som inte hade stöd kände att de 

saknade någon att prata med. Tidigare forskning visar att demenssjuka personer kan vara 

omedvetna om den kognitiva försämring som inträffar när sjukdomen fortskrider och att 

insikten om att behöva flytta till särskilt boende kan påverkas när anhörigvårdare och 

hemtjänst påpekar brister i hushållet (Bauer, 2006). Annan forskning visar dock att personer 

med demenssjukdom gradvis inser att de inte kan bo kvar hemma och börjar leta efter annat 

boende (Nwe Winn et al., 2011). De upplever att anhörigvårdare är oroliga över deras 

säkerhet på grund av till exempel fallrisk (Aminzadeh et al., 2010; Nwe Winn et al., 2011). 

Utifrån familjefokuserad omvårdnad ses detta som andra ordningens förändring vilket enligt 

(Benzein et al., 2012a) innebär att förändring av familjestrukturen samt andra lösningar på 

problem i vardagen krävs för att hantera en svårighet. Författarna till examensarbetet tolkade 

detta som att en familjemedlems demenssjukdom medförde stora förändringar som 

påverkade hela familjen och dess struktur. När personen med demenssjukdom nått det 

stadiet då anhörigvårdarna upplevde att de inte längre kunde hantera den förändring som 

sjukdomens progression medförde, måste en större förändring ske. Därav kunde 

anhörigvårdarna känna sig tvingade till att fatta beslut om flytt av familjemedlem med 

demenssjukdom till särskilt boende. 

Resultatet visade att anhörigvårdare upplevde svårigheter i beslutsfattandet och upplevde 

sorg, skam och tvivel när de fattade beslut om att deras demenssjuke familjemedlem skulle 

flytta till särskilt boende. Anhörigvårdarna kunde tvivla på om de fattat rätt beslut och de 

kunde uppleva att de gett upp för lätt och övergett personen med demenssjukdom. Flytten 

kunde ge skuldkänslor och skamkänslor över att ha misslyckats. Resultatet visade även att 

anhörigvårdarna upplevde lättnad och tillfredsställelse när familjemedlemmen med 

demenssjukdom verkade trivas på det särskilda boendet samt fick en bättre tillvaro. Tidigare 

forskning visar att personer med demenssjukdom upplever skam och rädsla över att förlora 

förståndet och rädsla över att behöva flytta till särskilt boende. De uttrycker en önskan om att 

kunna leva så normalt som möjligt (Steeman et al., 2007). De vill inte vara en börda för 

familjen och att de känner sorg över att inte längre kunna utföra aktiviteter som till exempel 

att arbeta. De kan känna sorg över att förlora sin autonomi (Mok et al., 2007; Steeman et al., 

2007). Vid flytt till särskilt boende kan personer med demenssjukdom uppskatta tryggheten 

och vården som erbjuds vid det särskilda boendet (Nwe Winn et al., 2011). Detta kan kopplas 

till det systemiska förhållningssättet inom familjefokuserad omvårdnad enligt Strømsnes 

Ekern (2002) som beskriver familjen som ett system, där alla delar påverkar varandra. Att se 

mellanmänskliga sammanhang som cirkulära istället för linjära är en viktig del. Tolkningen 

som författarna gjorde var att anhörigvårdarnas upplevelser av skuld, skam och tvivel kunde 

ses som en reaktion på de demenssjuka familjemedlemmarnas rädsla för flytt till annat 

boende och sorg över vad som går förlorat på grund av sjukdomen. På samma sätt kunde 
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anhörigvårdarna upplevelser av lättnad och tillfredställelse när det särskilda boendet medför 

en bättre tillvaro för personerna med demenssjukdom ses som en reaktion på de 

demenssjuka personernas uppskattning för tryggheten och vården på boendet. För att 

vårdpersonalen skulle se anhörigvårdarnas behov och ge stöd behövde de ha en förståelse för 

det cirkulära synsättet. 

Resultatet visade att anhörigvårdarna ansåg att det var viktigt att fortsätta vara involverade i 

vården efter att personen med demenssjukdom flyttat till särskilt boende men att 

vårdpersonal och anhörigvårdarna inte alltid förstod varandras roller och förväntningar. De 

kunde uppleva svårigheter med att skapa en relation till vårdpersonalen då det fanns brister i 

kommunikationen och anhörigvårdarna kände sig inte alltid hörda. Anhörigvårdarna kunde 

uppleva oro över den demenssjuke familjemedlemmens välbefinnande. Deras upplevelser av 

skuldkänslor kunde leda till att de upplevde att de behövde övervaka vården. En del 

anhörigvårdare ansåg även att vårdpersonalen saknade tillräckliga yrkeskunskaper. Tidigare 

forskning visar att vårdpersonal anser att anhörigvårdarna är viktiga för att skapa en 

vårdrelation med personen med demenssjukdom eftersom de kan bidra med information om 

den sjuke familjemedlemmens tidigare liv. Dock upplevs en del anhörigvårdarna som 

krävande (Bauer, 2006; Weman et al., 2004) och vårdpersonalen kan känna att de blir 

kritiserade av anhörigvårdarna avseende vårdens utförande (Bauer, 2006). 

Anhörigvårdarnas krav kan kännas orimliga och en del anhörigvårdare upplevs aldrig bli 

nöjda (Bauer, 2006; Weman et al., 2004). Tidsbrist kunde också vara en orsak till bristande 

samarbete med anhörigvårdarna (Bauer, 2006; Weman et al., 2004; Weman & Fagerberg, 

2006). Enligt Strømsnes Ekern (2002) ses kommunikation som en möjlighet för människor 

att dela sin världsbild med andra. Kommunikation hjälper även människan att påverka andra 

samt att själv bli påverkad. Dock är det vanligt att missförstånd uppstår. Att inte förstå 

varandras roller samt att anhörigvårdarna kände att de inte blev hörda av vårdpersonalen 

tolkade författarna till examensarbetet som att anhörigvårdare och vårdpersonal inte 

lyckades förmedla sina verkligheter till varandra. Anhörigvårdarnas upplevelser av oro 

framställdes som misstänksamhet mot vården och vårdpersonalen såg anhörigvårdarna som 

krävande. Detta kunde också tolkas mot vad familjefokuserad omvårdnad benämner som 

föreställningar där vårdpersonalens föreställningar påverkar hur de ser på anhörigvårdare i 

omvårdnadssituationen, som en resurs eller som en belastning (Wright et al., 2002). 

Författarnas tolkning var att vårdpersonal som såg anhörigvårdare som belastning kunde 

antas ha föreställningar om att anhörigvårdare inte borde involveras i vården medan 

vårdpersonal som ser anhörigvårdare som en resurs ansåg att de ska involveras. 

6.2 Metoddiskussion 

Eftersom syftet var att beskriva människors upplevelser av ett fenomen samt få en djupare 

förståelse valdes metoden kvalitativ systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes 

enligt Evans (2002). En fördel med den valda analysmetoden var att den utgick ifrån redan 

bearbetat material vilket gjorde att författarna kunde ha syftet i fokus när nyckelfynden 

plockades ut och det som inte svarade an på syftet kunde uteslutas. Intervjuer valdes bort då 

studenter inte har befogenheter att intervjua anhöriga eller patienter. Författarna övervägde 
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även analys av bloggar skrivna av anhöriga till personer med demenssjukdom. En fördel med 

det hade varit att texten var skriven på svenska vilket minskar risken för felaktiga tolkningar 

av texten. Alternativet valdes dock bort då de fanns för få bloggar samt att texten i de bloggar 

som hittades bedömdes vara otillräckligt för innehållsanalys. De bloggar som hittades var 

skrivna av anhöriga till personer med frontallobsdemens som vårdades på psykiatrisk 

avdelning. Då det inte berörde allmänsjuksköterskans område var det heller inte aktuellt för 

examensarbetet. 

Examensarbetet innefattar tio artiklar som har sökts fram i databasen CINAHL Plus. 

Sökningar gjordes även i PubMed men dessa sökningar gav inga ytterligare träffar. Att endast 

artiklar från CINAHL Plus tagits med kan ses som en svaghet med examensarbetet. En annan 

svaghet kunde vara att en del kombinationer av sökord gav ett allt för stort urval vilket ökade 

risken för att relevanta artiklar missades i urvalsprocessen. Dock var författarna till 

examensarbetet noggranna i genomgången av artiklarnas titlar för att kunna avgöra artikelns 

relevans för examensarbetes syfte. Båda författarna till examensarbetet gjorde sökningar på 

samma sökord och fick upp samma träfflista och därefter läste båda författarna igenom 

titlarna på de artiklar som sökningarna gav träff på. Det var ett sätt att säkra upp att inga 

relevanta artiklar missades i urvalsprocessen. Ett annat sätt att säkra upp att inga relevanta 

artiklar missades i urvalsprocessen var att frisökningar gjordes utifrån författare och artiklar 

som togs fram genom att redan inkluderade artiklars referenslistor söktes igenom. Artiklar 

som inte var skrivna på engelska exkluderades på grund av otillräckliga språkkunskaper 

vilket medförde risk för felaktig översättning. En svaghet med detta kunde vara att artiklar 

som svarar an på examensarbetets syfte föll bort. Styrkor för examensarbetet var dels att 

artiklarna som granskades söktes fram i vetenskapliga tidskrifter vilket säkerställdes genom 

att använda begränsningen Peer-reviewed i databassökningen (Östlundh, 2012). Dels att 

författarna kritiskt granskade artiklarna enligt Friberg (2012) för att säkerställa att artiklarna 

var av hög kvalité. En svaghet kunde dock vara att det inte fanns tydliga riktlinjer som talade 

om hur många och vilka kriterier de granskade artiklarna måste uppfylla. Författarna till 

examensarbetet gjorde en egen bedömning att artiklarna behövde uppfylla minst 11 av 14 

kriterier för att anses vara av hög kvalitet. Båda författarna, var för sig, utförde en kritisk 

granskning av alla artiklarna. På så sätt genomgick varje artikel två granskningar och dessa 

jämfördes sedan med varandra. Om artikeln uppfyllde minst 11 av 14 kriterier bedömdes den 

ha hög kvalitet. Samstämmigheten mellan granskningarna som gjordes var hög vilket 

ytterligare anses medverka till att artiklarna som valdes ut höll hög kvalitet. Sökningarna 

begränsades till publiceringsår 2006-2016 vilket kunde vara en svaghet då tio år gamla 

artiklar kunde anses vara inaktuella. Östlundh (2012) beskriver att forskning bör vara så 

aktuell som möjligt. En av de tio inkluderade artiklarna i examensarbetet beskrev både 

anhörigvårdares och personer med demenssjukdoms upplevelser men resultatet var tydligt 

uppdelat så inga missförstånd kunde ske utifrån vems upplevelse som beskrevs. Endast data 

som beskrev anhörigvårdarens upplevelser togs med i analysen. 

Analysen av artiklarna utfördes enligt Evans (2002). Efter att artiklar valts ut och granskats 

läste de ett flertal gånger av båda författarna. Alla artiklar skrevs ut på papper och 

nyckelfynden identifierades och markerades i respektive artikel av båda författarna var för 

sig. På så sätt säkerställdes att alla nyckelfynd identifierades. Artiklarna fick ett nummer 

mellan ett till tio och detta gjordes även på nyckelfynden för att de sedan skulle kunna 
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härledas tillbaka till rätt artikel. Det var först när nyckelfynden sammanställdes till ett 

resultat som referenser till artiklarnas författare skrevs in. Att artiklarna fick ett nummer 

ansågs underlätta och säkerställa rätt referenshantering. Nyckelfynden överfördes sedan till 

ett separat dokument där de färgkodades och grupperades efter innehåll. Nyckelfynden 

kategoriserades utifrån anhörigvårdares upplevelser under olika situationer som framkom av 

nyckelfynden, till exempel anhörigvårdarnas upplevelser i samband med beslutsfattande eller 

anhörigvårdares upplevelser av vårdpersonalen. Den noggranna bearbetningen av 

nyckelfynden ansågs ha styrkt resultatets giltighet. Polit och Beck (2012) beskriver att 

giltighet visar på metodens förmåga att generera sanningsenligt material samt forskarnas 

tolkning av materialet. För att få så korrekt översättning som möjligt tog författarna hjälp av 

Google translate samt diskuterade sinsemellan. Dessutom jämfördes den översatta texten 

med de engelska originaltexterna för att säkerställa så korrekt översättning som möjligt. I 

resultatet har det skett noggrann referering till originalartiklarna samt att nyckelfynd citerats 

för att resultatet skulle bli sanningsenligt samt för att säkerställa att inga tolkningar gjorts 

utifrån författarnas förförståelse. För att ytterligare stärka giltigheten har examensarbetets 

resultat granskats och jämförts med originalartiklarna för att garantera att författarna inte 

frångått syftet. 

I analysprocessens början skapades flera teman och subteman som sedan abstraherades till 

färre teman och subteman. Till slut framkom två huvudteman och sju subteman som efter 

ytterligare genomgång av resultatet abstraherades till sex subteman. Benämningen på de 

teman och subteman som framkommit i resultatet har förfinats under arbetets gång för att 

verkligen fånga innebörden. Att resultatet bearbetats noggrant ansågs vara en styrka med 

examensarbete som även styrkte dess giltighet. De slutliga två teman och sex subteman som 

framkom ansågs ge en tydlig överblick över examensarbetets resultat.  

Enligt Polit och Beck (2012) innebär överförbarhet i vilken omfattning kvalitativa resultat 

kan överföras till andra kontexter och grupper. En svaghet var att endast tio artiklar 

inkluderats vilket kan ha påverkat resultatets överförbarhet. Artiklarna kommer från Sverige, 

Australien, Nederländerna, Kanada, Danmark, USA och Korea vilket kunde bidra till större 

överförbarhet till grupper och sammanhang i olika vårdkulturer. Då examensarbetets syfte 

inte begränsats till specifika grupper som till exempel äkta makar som vårdar sin partner 

eller barn som vårdar sina föräldrar, utan innefattar alla kategorier av anhörigvårdare, bidrar 

till större överförbarhet till olika grupper. Enligt Polit och Beck (2012) är tillförlitlighet hur 

väl studiens resultat stämmer över tid samt om resultatet kan göras om i liknande kontext 

och uppnå liknande resultat. Författarna till examensarbetet har med stor noggrannhet 

beskrivit hur metoden utfördes då detta kunde bidra till större tillförlitlighet. En fördel var 

att examensarbetet skrevs av två författare vilket bidrog till diskussion som kunde ge ökad 

medvetenhet av den egna förförståelsen. Det kan ha lett till en större objektivitet än vad som 

kunnat uppnås på egen hand. 
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6.3 Etikdiskussion 

Författarna till examensarbetet har inte medvetet förfalskat eller förvrängt forskningsresultat 

enligt Codex (2016). I största möjliga mån har omtolkningar av materialet som analyserades 

undvikits. Det gjordes genom att med jämna mellanrum återgå till originalstudierna och 

kontrollera att omtolkning inte gjorts. En svaghet var att studierna behövde översättas från 

engelska till svenska. Författarnas modersmål var inte engelska och därför kan förförståelse 

ha påverkat översättning till en viss del. För att inte få påverkan på resultatet på grund av 

felaktigheter i översättning skedde ingen översättning från engelska till svenska förrän 

resultatet beskrevs i löpande text. Alla artiklar som inkluderats i examensarbetet var 

godkända av etisk nämnd vilket enligt Codex (2016) var ett sätt att säkerställa forskningens 

kvalitet. 

6.4 Förslag till vidare forskning 

Demenssjukdom är en sjukdom som drabbar många i samhället både direkt genom att själv 

bli sjuk eller indirekt genom att vara anhörig till en person som insjuknar. Prevalensen av 

demenssjukdom beräknas öka i takt med att vi blir allt äldre vilket gör att mer forskning 

inom demensvård behövs. Anhörigvårdare till personer med demenssjukdom upplever att 

det finns svårigheter att skapa relation med vårdpersonal. Därför är viktigt med vidare 

forskning kring hur kommunikation och samarbete kan förbättras mellan anhörigvårdare 

och vårdpersonal. Anhörigvårdare upplever även stora förändringar när en familjemedlem 

drabbas av demenssjukdom. Ytterligare förslag på vidare forskning är hur vårdpersonal kan 

stödja anhörigvårdare att hantera dessa förändringar i vardagen. 

7 SLUTSATSER 

Syftet med examensarbete var att beskriva anhörigvårdares upplevelser i samband med 

demenssjuk familjemedlems flytt till särskilt boende för äldre. Frågor som ställdes var hur 

anhörigvårdarna påverkas av den demenssjuke familjemedlemmens rädslor inför att flytta 

till särskilt boende samt hur de upplever att deras familjemedlem inte längre kan bo kvar 

hemma. Demenssjukdomens progression medför förändringar som påverkar hela familjen 

och dess struktur. När förändringarna blir för stora och icke hanterbara för anhörigvårdarna 

kan de känna sig tvingande till att fatta beslut om att flytta familjemedlemmen med 

demenssjukdom till särskilt boende. Anhörigvårdarnas upplevelse av skuld och skam i 

samband med familjemedlemmens flytt till särskilt boende kan ses som en följd av den 

demenssjuke familjemedlemmens rädslor inför flytten. Samtidigt kan lättnad och 

tillfredsställelse vara en följd av att familjemedlemmens upplevelse av trygghet på det 

särskilda boendet. Anhörigvårdare och vårdpersonal hade svårigheter att förstå varandra då 

de kunde ha svårt att förmedla sina verkligheter till varandra. Anhörigvårdarnas upplevelser 
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av sorg och oro över att inte längre kunna vårda familjemedlemmen kunde ta sig uttryck i 

misstänksamhet mot vården och på grund av detta kunde vårdpersonalen se 

anhörigvårdarna som krävande. Genom kommunikation och samspel med anhörigvårdarna 

och personerna med demenssjukdom kan vårdpersonalen skapa en vårdrelation som 

möjliggör att de kan uppmärksamma förändringar i relationer och vara ett stöd. 
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BILAGA A SÖKMATRIS 

Databas Sökord Begränsningar Antal träffar Urval 

CINAHL 

Plus 

Headings: 

Caregivers 

AND 

dementia 

AND 

experience 

AND nurs* 

Peer-reviewed, 

år 2006-2016, 

engelska 

152 Graneheim, U. H., Johansson, A., 

& Lindgren, B. (2014). Family 

caregivers' experiences of 

relinquishing the care of a person 

with dementia to a nursing home: 

insights from a meta-ethnographic 

study. Scandinavian Journal Of 

Caring Sciences, 28(2), 215-224 

10p. doi:10.1111/scs.12046 

 

Johansson, A., Ruzin, H. O., 

Graneheim, U. H., & Lindgren, B. 

(2014). Remaining connected 

despite separation – former family 

caregivers’ experiences of aspects 

that facilitate and hinder the 

process of relinquishing the care of 

a person with dementia to a 

nursing home. Aging & Mental 

Health, 18(8), 1029-1036 8p. 

doi:10.1080/13607863.2014.9084

56 

 

Caron, C., Ducharme, F., & 

Griffith, J. (2006). Deciding on 

institutionalization for a relative 

with dementia: the most difficult 

decision for caregivers. Canadian 

Journal On Aging, 25(2), 193-206 

14p.  

CINAHL 

Plus 

Headings: 

Caregivers 

AND 

dementia 

AND 

transition 

Peer-reviewed, 

år 2006-2016, 

engelska 

46 Crawford, K., Digby, R., Bloomer, 

M., Tan, H., & Williams, A. (2015). 

Transitioning from caregiver to 

visitor in a long-term care facility: 

the experience of caregivers of 

people with dementia. Aging & 

Mental Health, 19(8), 739-746 8p. 

doi:10.1080/13607863.2014.9620

08  

 

Bramble, M., Moyle, W., & 

McAllister, M. (2009). Seeking 

connection: family care 

experiences following long-term 

dementia care placement. Journal 



 

    

Of Clinical Nursing, 18(22), 3118-

3125 8p. doi:10.1111/j.1365-

2702.2009.02878.x 

 

Strang, V., Koop, P., Dupuis-

Blanchard, S., Nordstrom, M., & 

Thompson, B. (2006). Family 

caregivers and transition to long-

term care. Clinical Nursing 

Research, 15(1), 27-45 19p. 

CINAHL 

Plus 

Headings: 

Caregivers 

AND 

dementia 

AND family 

AND 

”nursing 

home” 

Peer-reviewed, 

år 2006-2016, 

engelska 

106 Sury, L., Burns, K., & Brodaty, H. 

(2013). Moving in: adjustment of 

people living with dementia going 

into a nursing home and their 

families. International 

Psychogeriatrics, 25(6), 867-876 

10p. 

doi:10.1017/S1041610213000057 

CINAHL 

Plus 

Headings: 

Family 

AND 

dementia 

AND 

”nursing 

home” AND 

decision 

Peer-reviewed, 

år 2006-2016, 

engelska 

75 Su-Hye, K., & Young-Sook, T. 

(2012). Nursing Home Placement: 

The Process of Decision Making 

and Adaptation among Adult 

Children Caregivers of Demented 

Parents in Korea. Asian Nursing 

Research, 6(4), 143-151 9p. 

doi:10.1016/j.anr.2012.10.005 

CINAHL 

Plus 

Frisökning 

på titeln på 

två artiklar 

 2 Afram, B., Verbeek, H., Bleijlevens, 

M. C., & Hamers, J. H. (2015). 

Needs of informal caregivers 

during transition from home 

towards institutional care in 

dementia: a systematic review of 

qualitative studies. International 

Psychogeriatrics, 27(6), 891-902 

12p. 

doi:10.1017/S1041610214002154 

 

Høgsnes, L., Melin-Johansson, C., 

Norbergh, K. G., & Danielson, E. 

(2014). The existential life 

situations of spouses of persons 

with dementia before and after 

relocating to a nursing home. 

Aging & Mental Health, 18(2), 

152-160 9p. 

doi:10.1080/13607863.2013.81810
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BILAGA B KRITISK GRANSKNING AV ARTIKLAR 

Artiklarna har granskats enligt Friberg (2012) frågeställningar för kvalitativa studier: 

1. Finns ett tydligt problem formulerat? Hur är det formulerat och avgränsat? 

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

3. Finns de någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven= Hur är denna 

beskriven i så fall? 

4. Vad är syftet? Är syftet klart formulerat? 

5. Hur är metoden beskriven? 

6. Hur är undersökningspersonerna eller situationerna beskrivna? 

7. Hur har data analyserats? 

8. Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

9. Vad visar resultatet? 

10. Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

11. Hur argumenterar författarna? 

12. Finns det en metoddiskussion? 

13. Finns det en återkoppling till omvårdnadsvetenskapliga utgångspunkter? 

14. Sker en återkoppling till det praktiska vårdarbetet? 
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BILAGA C ARTIKELMATRIS 

Författare  
Tidskrift 
År 
Land 

Titel Syfte Design Resultat Kvalitet 

Afram, 

B.,Verbeek, 

H.,Bleijlevens, 

M., Hamers, J. 

International 

Psychogeriatric 

2015 

Nederländerna 

Needs of informal 

caregivers during 

transition from home 

towards institutional 

care in dementia: a 

systematic review of 

qualitative studies 

Att ge insikt i de 

problem och behov som 

informella vårdgivare 

om vårdar personer 

med demenssjukdom 

upplever under 

övergången från 

hembaserad vård till 

vård på särskilt boende 

Metod: kvalitativ metod 

Inklusionskriterier: 
erfarenheter av informella 
vårdgivare vid övergången 
från hembaserad vård till 
vård på särskilt boende, 
informella vårdgivare till 
personer med demens, medta 
hänsyn till personer med 
demens under övergången till 
vård på särskilt boende, på 
engelska, holländska eller 
tyska. 
Studiegrupp: n=13 

Datainsamlingsmetod: 
systematisk, elektronisk 
sökning i databaser 

Analysmetod: tematisk 
analys 

Resultatet presenterade 14 

kategorier avseende behov 

och problem för informella 

vårdgivare under 

övergången till annan 

vårdform. De två vanligast 

förekommande 

kategorierna var 

känslomässiga bekymmer 

som till exempel sorg och 

skam angående beslutet 

samt kunskap/information 

som till exempel att förstå 

sjukvårdssystemet.  

Hög 

Bramble, M., 

Moyle, W., 

McAllister, M. 

Journal of 

Clinical Nursing 

2009 

Australien 

Seeking connection: 

family care experiences 

following long-term 

dementia care placement 

Att beskriva 

erfarenheter av 

anhörigvårdare i 

Brisbane, Australien, 

som placerat en 

släkting med 

demenssjukdom på 

särskilt boende. 

Metod: kvalitativ metod 

Urval: 10 deltagare som är 

representativa för ett större 

urval på 57 deltagare från 

tidigare studie 

Studiegrupp: n=10. 5 

döttrar, 2 söner, 2 makar, 1 

make. 

Datainsamlingsmetod: 

Anhörigvårdarna upplevde 

sorg och skuldkänslor i 

samband med processen av 

att ha tagit beslutet att 

placera sin demenssjuke 

familjemedlem till ett 

särskilt boende. De kände 

sig tvungna att fatta beslutet 

då omvårdnaden blev allt 

Hög 
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semi-strukturerad intervju 

Analysmetod: 

Innehållsanalys 

för krävande. De ville även 

bygga upp en relation med 

vårdpersonalen genom 

regelbunden 

kommunikation, 

anhörigvårdaren kände att 

det skulle skapa känslan av 

mening och sammanhang 

de sökt efter. 

Caron, C., 

Ducharme, F., 

Griffith, J. 

Canadian Journal 

on Aging 

2006 

Kanada 

Deciding on 

institutionalization for a 

relative with dementia: 

the most difficult 

decision for caregiver 

Att undersöka 

beslutsfattande 

gällande flytt till 

särskilt boende, sett ur 

ett anhörigperspektiv. 

Metod: kvalitativ metod 

Inklusionskriterier: 

primär vårdare till person 

med demens, att släktingen 

blivit intagen på särskilt 

boende under senaste 6 

månaderna, varit med i 

beslutsfattande om att 

institutionalisera. 

Urval: 9 personer 

kontaktades, av dessa sa 1 nej 

Studiegrupp: n=14. Av de 8 

personer som kontaktades 

hade 3 stycken med sig andra 

familjemedlemmar som 

också intervjuades. Totalt 

intervjuades 10 kvinnor och 4 

män. I relation till den 

demenssjuka var de 2 

make/maka, 11 barn och 1 

syskon. Ålder 60- 90 år och 

äldre. 

Med hjälp av dataanalysen 

utvecklades en teoretisk 

modell av beslutsprocessen. 

Tre faktorer inom modellen 

var centrala i processen: (a) 

vårdgivarens upplevelse av 

att kunna ge vård (b) 

vårdgivarens uppskattning 

av anhöriges förmåga att 

fatta beslut rörande vård 

och (c) påverkan av 

förändrade kontextuella 

faktorer och interaktion 

med vårdpersonal. 

Beslutsprocessen 

påverkades av flera faktorer 

och beslutet kunde fattas av 

en primär vårdgivare men 

ibland av en hel grupp. 

Även den sjuke, utifrån 

dennes kapacitet, 

involverades i beslutet. 

Hög 
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Datainsamlings metod: 

Djupgående intervju med 

öppna frågor till en början 

och sedan mer specifika. 

Analysmetod: Grounded 

theory 

Crawford, K., 

Digby, R., 

Bloomer, R., Tan, 

H., Williams, A 

Aging & Mental 

Health 

2014 

Australien 

Transitioning from 

caregiver to visitor in a 

longterm care facility: 

the experience of 

caregivers of people with 

dementia 

Att undersöka 

anhörigvårdares 

erfarenheter under 

övergången från att 

vara vårdgivare till en 

person med demens till 

att bli besökare på 

särskilt boende. 

Metod: Kvalitativ metod 

Inklusionskriterier: 

anhörigvårdare till personer 

med demenssjukdom som 

hade blivit intagna på en 

“sub-acute facility”. 

Exkluderingskriterier: 

inte engelsktalande, under 18 

år, om de inte var involverade 

i vården av anhörig eller vän 

samt om patienten inte skulle 

flytta till särskilt bonde för 

äldre.  

Urval: 20 personer 

tillfrågades och deltog. 

Studiegrupp: n=20. 

Deltagarna var mellan 34 till 

92 år och bestod av 8 fruar, 

6män, 2 döttrar, 1 son, 1 

svärdotter och 2 vänner.  

Datainsamlings metod: 

Semistrukturerade intervjuer  

Analysmetod: Tematisk 

analys enligt Sandelowskis 

modell. 

Anhörigvårdarna upplevde 

att det var svårt att från att 

ha vårdat själv till att nu 

endast besöka den 

demenssjuke på det 

särskilda boendet. De kände 

sorg, bristande motivation i 

livet och ensamhet men 

även lättnad över att deras 

demenssjuke 

familjemedlem nu skulle 

vara säker och få god vård. 

Hög 
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Graneheim, U.H., 

Johansson, L., 

Lindgren, B-M. 

Scandinavian 

Journal of Caring 

Sciences 

2014 

Sverige 

Family caregivers’ 

experiences of 

relinquishing the care of 

a person with dementia 

to a nursing home: 

insights from a meta-

ethnographic study 

Att beskriva 

anhörigvårdares 

erfarenhet av att av att 

en demenssjuk 

familjemedlemtill 

flyttar till särskilt 

boende. 

Metod: kvalitativ metod 

Inklusionskriterier: 

artiklarna skulle vara 

publicerade på engelska, vara 

av kvalitativ design, vara 

baserade på empiriska 

studier, publicerade mellan 

1992-2012, vara Peer-

reviewed och ha etisk 

godkännande. 

Anhörigvårdarna i artiklarna 

skulle vara den som vårdade 

den demenssjuke 

familjemedlemmen primärt.  

Urval: 10 artiklar har 

analyserats 

Studiegrupp: n=10.  

Datainsamlings metod: 

Systematisk litteratur 

sökning 

Analysmetod: Meta-

etnografisk syntes analys 

Anhörigvårdarna beskrev 

upplevelsen som en process 

som innefattade att ha tagit 

beslutet, leva med beslutet, 

anpassa sig till sin nya roll 

och den förändrade 

relationen. De kände sig 

oförberedda och ensamma i 

processen. Många kände 

även dåligt samvete, skam 

och förlust men också en 

känsla av lättnad. De 

önskade att upprätthålla 

relationen med den 

demenssjuke och även att 

etablerar en relation med 

vårdpersonalen på 

vårdhemmet. 

Hög 

Høgsnes, L., 

Melin-

Johansson, C., 

Norbergh, K.G., 

Danielson, E. 

Aging & Mental 

Health 

2014 

Sverige 

The existential life 

situations of spouses of 

persons with dementia 

before and after 

relocating to a nursing 

home 

Att beskriva 

existentiella 

livssituationer till 

makar som vårdar 

person med 

demenssjukdom, innan 

och efter flytt till 

vårdhem. 

Metod: Kvalitativ metod 

Urval: 13 tillfrågades 

Studiegrupp: n=11. 8 
kvinnor och 3 män mellan 59 
till 81 år. 
Datainsamlings metod: 
Djupgående intervjuer 

Analysmetod: Tolkande 

innehållsanalys 

Innan flytten upplever 

makarna känslor som skuld, 

skam och isolering i 

hemmet. De utsattes för 

psykiska hot, fysiskt våld 

och de egna behoven fick 

stå tillbaka. Efter flytten 

beskriver makarna känslor 

av skuld och frihet, de lever 

Hög 
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med sorg och tankar på 

döden och känner ensamhet 

i parrelationen. 

Johansson, J., 

Olsson Ruzin, H., 

Hällgren 

Graneheim, U., 

Lindgren, B-M. 

Aging and Mental 

Health 

2014 

Sverige 

Remaining connected 

despite separation – 

former family caregivers’ 

experiences of aspects 

that facilitate and hinder 

the process of 

relinquishing the care of 

a person with dementia 

to a nursing home 

Att undersöka före 

detta anhörigvårdares 

upplevelser av vad som 

hindrar och underlättar 

processen när 

demenssjuk person 

flyttar till särskilt 

boende. 

Metod: kvalitativ metod 

Inklusionskriterier: Att 

den demenssjuke personen 

flyttat till särskilt boende 

någon gång under de senaste 

12 månaderna. Att 

anhörigvårdaren har varit 

aktiv i den demenssjuke 

personens liv dagligen och 

även aktivt deltagit i beslutet 

gällande den demenssjuke 

personens flytt till särskilt 

boende.  

Urval: 10 anhörigvårdare 

intervjuades 

Studiegrupp: n= 10, fyra 

kvinnor varav 3 döttrar och 1 

fru. 6 män, alla makar, ålder 

56-86, alla anhörigvårdare 

till en demenssjuk 

familjemedlem. 

Datainsamlings metod: 

intervju 

Analysmetod: kvalitativ 

innehållsanalys 

Negativa förväntningar på 

vården gjorde separationen 

svårare och gjorde 

anhörigvårdarna oroliga 

och stressade. Andra 

känslor som framkom var 

förlorad kontroll och 

osäkerhet. Känslor som 

skuld och ambivalens över 

flytten kunde lindras av att 

de anhöriga fortfarande 

kände att de var en del av 

den sjukes liv. 

Hög 
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Strang, VR., 

Koop, PM., 

Dupuis-

Blanchard, S., 

Nordstrom, M., 

Thompson, B. 

Clinical Nursing 

Research 

2006  

USA 

Family caregivers and 

transition to long-term 

care 

Att undersöka 

anhörigvårdares 

upplevelser medan de 

väntar på placering av 

familjemedlem med 

demens på särskilt 

boende och hur de 

klarar denna period av 

väntan samt hur de 

upplever flytten. 

Metod: kvalitativ 

Inklusionskriterier: att 

deltagande i studien nyligen 

upplevt en demenssjuk 

familjemedlems flytt till 

särskilt boende, att de kunde 

prata engelska och att de 

varit den som vårdat 

personen med 

demenssjukdom. 

Urval: 29 anhörigvårdare 

intervjuades 

Studiegrupp: n= 29. 22 var 

kvinnor och 7 var män. 8 

maka/make, 18 döttrar/söner 

och 2 med annan relation. 

Ålder var 26 till 88 med en 

medelålder på 60,4. 

Datainsamlings metod: 

Djupgående intervjuer 

Många av anhörigvårdarna 

upplevde beslutet om att 

lämna över vården till 

vårdhem kom plötsligt och 

att de tidigare inte hade 

insett att deras 

demenssjuke 

familjemedlem hade blivit 

sämre, att lämna över 

vården sågs som en sista 

utväg. Anhörigvårdarna 

kände sig ambivalenta, hade 

dåligt samvete, hade svårt 

att hantera förändringen, 

men kände ändå lättnad. De 

ifrågasatte om de tagit rätt 

beslut och oroade sig över 

att deras demenssjuke 

familjemedlem inte skulle få 

tillräckligt god vård. 

Hög 

Su-Hye, K., 

Young-Sook, T. 

Asian Nursing 

Research 

2012 

Korea 

Nursing home 

placement: the process of 

decision making and 

adaption among adult 

children caregivers of 

demented parents in 

Korea 

Att undersöka och 

beskriva 

beslutsprocessen och 

anpassningen avseende 

placering på särskilt 

boende bland barn som 

anhörigvårdare till 

demenssjuka föräldrar i 

Korea och att generera 

en substantiv teori 

grundad i deras 

Metod: kvalitativ metod 

Inklusionskriterier: 

anhörigvårdare som var 

vuxna barn, som såg sig 

själva som primär 

anhörigvårdare, som vårdat 

sin demenssjuke äldre längre 

än 6 månader innan 

placeringen, som var aktiv i 

beslutsprocessen och var 

villig att delta i studien.  

Analysen visade att kärnan i 

beslutsprocessen för 

“placering” på särskilt 

boende och anpassningen 

hos de vuxna barnen som 

var anhörigvårdare innebar 

att acceptera det 

oundvikliga beslutet och 

omorientera sig efter 

förändringarna som skedde. 

Under beslutsprocessen 

Hög 
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upplevelser. Urval: 16 anhörigvårdare 

kontaktades och en medlem 

per familj ombads deltaga. 

Alla var villiga.  

Studiegrupp: n=16. 5 

söner, 8 döttrar och 3 

svärdöttrar. Ålder 37-70 år. 

Vårdat anhörig mellan 1,5 till 

8 år, 12 hade en annan 

anställning och 4 hade ingen 

annan anställning.  

Datainsamlings metod: 

Djupgående, ostrukturerade 

intervjuer.  

Analysmetod: Grounded 

theory 

ställdes anhörigvårdarna 

inför olika utmaningar och 

med hjälp av olika åtgärder 

och strategier kunde de 

acceptera beslutet och 

anpassa sig till den nya 

vårdsituationen. 

Sury, L., Burns, 

K., Brodaty, H. 

International 

Psychogeriatrics 

2013 

Australien 

Moving in: adjustment of 

people living with 

dementia going into a 

nursing home and their 

families 

Att undersöka 

anhörigvårdares och 

demenssjukas 

anpassning till den nya 

vårdmiljön på särskilt 

boende 

Metod: Kvalitativ metod 

Exkluderingskriterier: 

datamaterial som inte 

särskilda boende för personer 

med demenssjukdom från 

boenden för andra äldre 

personer och/eller 

diskuterade grupphem.  

Urval: 49 artiklar varav 28 

från USA, 6 från 

Storbritannien, 3 från 

Australien och 12 från andra 

länder.  

Analysmetod: 

innehållsanalys 

De anhöriga upplevde det 

som svårt att fatta beslutet 

om att deras demenssjuke 

familjemedlem ska flytta in 

på särskilt boende. De 

kände skuldkänslor, sorg 

och misslyckande men även 

en känsla av lättnad och att 

deras livskvalité ökade. 

Tidigt bra samarbete mellan 

personal kan underlätta 

övergången. En viktig del 

var att personalen stöttade 

anhörigvårdarnas beslut om 

att lämna över vården. 

Hög 
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