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Abstrakt 

Bakgrund: Den senaste tiden har anhörigas situation inom äldrevården fått ökad 

uppmärksamhet. Många anhöriga ansvarar idag för vården av äldre i hemmet men 

anhöriga har även en viktig roll för personer som bor på särskilt boende. Det 

anhörigstöd som finns är ofta fokuserat på anhöriga som vårdar äldre i ordinärt 

boende. Anhöriga har en speciellt viktig roll för personer med demenssjukdom, som 

har begränsad förmåga att föra sin egen talan. Även anhöriga till personer på särskilt 

boende har behov av stöd för att inte själva drabbas av ohälsa. 

  

Syfte: Syftet med studien är att beskriva upplevelsen av stöd från sjuksköterskor hos 

anhöriga till personer med demenssjukdom som bor på särskilt boende. 

  

Metod: Studien baseras på åtta semistrukturerade intervjuer som utgjorde grunden 

för en kvalitativ innehållsanalys. 

  

Resultat: I resultatet framkom två domäner; stöd och brist på stöd. Inom dessa 

framträdde fem kategorier; känna trygghet, känna sig delaktig, känna sig 

välkommen, känna sig ensam, känna maktlöshet. 

  

Slutsats: Stödet från sjuksköterskor är viktigt för att skapa förutsättningar för en 

meningsfull och hanterbar livssituation för anhöriga. Att känna delaktighet i vården 

har stor betydelse för anhöriga. När anhöriga upplever ett gott stöd kan det få 

positiva effekter även för den äldre. Brist på stöd kan däremot påverka anhörigas och 

den äldres livssituation negativt. 

  

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

  

  

 

 

 

 

 



Abstract 

Background: In recent time relatives have been given more focus when discussing 

care of elderly. Many relatives are responsible for care of older people living in their 

own homes. But relatives are also important for older people living in nursing homes. 

Support for relatives is often focused on relatives caring for older people in their own 

homes. Relatives are especially important for people with dementia who have limited 

ability to speak for themselves. Support is also important for relatives to older people 

living in nursing homes to avoid poor health. 

  

Aim: The purpose of this study was to describe experience of support from 

registered nurses given to relatives to persons with dementia living in nursing 

homes. 

  

Method: The study is based on eight semistructured interviews which were analysed 

with qualitative content analysis. 

  

Results: The results showed two domains; support and lack of support. Five 

categories emerged; feeling safe, feeling involved, feeling welcome, feeling alone and 

feeling powerless. 

  

Conclusion: The support from registered nurses is important for creating a 

meaningful and manageable life situation for relatives. To feel involved in the care is 

of great importance for relatives. When relatives experience a satisfying support it 

can have positive effects not only for themselves but also for the elderly. Lack of 

support can have a negative impact on the health of relatives and the elderly. 

  

Keywords: relative, support, experience, dementia, nursing home 

 

 

 

 

 

  

 



Sammanställning 

Varför denna studie behövdes? 

- Det är viktig att belysa anhörigas upplevelse av stöd från sjuksköterskor. 

- Det behövs mer kunskap om anhöriga till äldre på särskilt boende, med mer 

kunskap kan hälso- och sjukvården bättre möta deras behov av stöd.  

- Anhörigas kunskap om de äldre är viktigt för omvårdnaden och ett gott stöd från 

sjuksköterskan underlättar för den anhöriga att delge denna kunskap.  

 

Vad visar resultatet? 

- När anhöriga får vara delaktiga, känner trygghet och känner sig välkommen så 

upplever dom stöd från sjuksköterskan. 

- När anhöriga upplever brist på stöd från sjuksköterskan uppkommer känslor av 

maktlöshet och ensamhet.  

 

Hur ska resultatet användas för att påverka i verksamhet, utbildning och 

forskning? 

-Resultatet kan användas som diskussionsunderlag vid förbättringsarbete på den 

egna verksamhet när det kommer till stöd till anhöriga.  

- Resultatet kan användas för att öka sjuksköterskor kunskap om det stöd som 

anhöriga behöver. 

-Resultatet visar på ett  behov av riktlinjer och rutiner kring hur stödet till anhöriga 

till äldre personer boende på särskilt boende ska vara utformat.  
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Introduktion 

Världens befolkning blir allt äldre. Uppskattningsvis kommer andelen äldre i behov 

av vård att nästan fördubblas fram till 2050 i de industrialiserade länderna. Den 

snabbt åldrande befolkningen i världen innebär en utmaning för hälso- och 

sjukvården och anhörigas insatser kommer att få ökad betydelse för vården 

(Capistrant, 2016). I Sverige finns det uppskattningsvis 1,3 miljoner anhöriga som 

hjälper och stödjer en person i sin närhet (Anhörigas riksförbund, u.å.). När det 

gäller äldre personer beräknas så mycket som 75 % av all vård och omsorg av äldre 

utföras av anhöriga. I nuläget vistas ca 20 procent av befolkningen som är 80 år och 

äldre på särskilda boenden (Magnusson, 2016) och de har anhöriga som har behov av 

stöd. Därför är det betydelsefullt att studera hur anhöriga upplever stödet från 

sjuksköterskor. Denna kunskap är viktig för att hälso- och sjukvården ska kunna bli 

bättre och vara rustade att möta anhörigas behov. 

 

Bakgrund 

De senaste årtiondena har anhörigas situation i äldreomsorgen uppmärksammats 

allt mer. Under 90-talet uppmärksammades många brister i vården och omsorgen av 

äldre. Detta ledde till att en nationell handlingsplan för äldrepolitiken utarbetades 

och att utredningar om vård i livets slutskede genomfördes. Utredningen (SOU 

2001:6) fokuserade på äldres situation vid livets slutskede. Äldre personer 

framställdes som en särskilt utsatt grupp men stor vikt lades också på anhörigas 

situation och behov av delaktighet och stöd. Den internationella hospicerörelsen 

framväxt har också haft avgörande betydelse för att uppmärksamma anhörigas 

situation. Den palliativa vården syftar till att öka livskvaliteten både för den som är 

sjuk och deras anhöriga. God symtomlindring och teamarbete är viktigt samt att ge 

anhöriga stöd och göra dem delaktiga i vården (Anderson, 2013). 

 

Sedan 2009 är alla kommuner enligt Socialtjänstlagen (5 kap 10 §) skyldiga att 

erbjuda stöd till personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre 

eller som stödjer en närstående med funktionshinder (SFS, 2001:453). En anhörig 

kan beskrivas som en person inom familjen men kan även omfatta andra personer 

som ger stöd eller vård till en person de har en nära relation till (Socialstyrelsen, 

2016). I den här studien definieras anhöriga som en person som stödjer och har en 

relation till den enskilde boende på särskilt boende. Det finns många begrepp som 
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används för att beskriva den enskilde boende på särskilt boende. Exempelvis 

används brukare, boende, patient, äldre. I den här studien används begreppet den 

äldre.  

 

Stöd till anhöriga kan bestå av en kombination av insatser och åtgärder som syftar till 

att minska den fysiska och psykiska belastningen och därmed minska risken att de 

drabbas av ohälsa. Stödet ska också bidra till en ökad livskvalité och välbefinnande 

för anhöriga och de som vårdas (Anhörigas riksförbund, u.å.). De flesta typer av 

anhörigstöd som finns riktas till anhöriga som hjälper och stöttar en äldre person 

som bor i ordinärt boende medan anhöriga till äldre boende på särskilt boende sällan 

uppmärksammas (Socialstyrelsen, 2016). Särskilt boende är ett samlingsnamn för 

olika typer av boenden för personer som behöver olika typer av stöd. Bland annat 

äldreboende, servicehus, sjukhem eller vård- och omsorgsboende (1177 vårdguiden). 

Med särskilt boende avses en bostad eller plats för heldygnsvistelse tillsammans med 

insatser i form av vård och omsorg för äldre personer med behov av särskilt stöd 

(Socialstyrelsens termbank).   

 

Demens är en beteckning för olika sjukdomar i hjärnan som påverkar kognitiva 

funktioner som till exempel minne, tankeförmåga, språkförmåga och försämrad 

orienteringsförmåga. Andra vanliga symtom är personlighetsförändringar och olika 

typer av beteendestörningar som exempelvis oro, ångest och misstänksamhet 

(Marcusson, Blennow, Skoog & Wallin, 2011). Förekomsten av demens är starkt 

förknippat med hög ålder och i Sverige finns omkring 160 000 personer som har 

någon typ av demenssjukdom (Molin, 2015). Demenssjukdomar innebär en succesiv 

försämring och leder till ett allt större behov av stöd och hjälp för att klara det 

dagliga livet. Demens anses vara den vanligaste orsaken till att äldre personer 

behöver flytta till särskilt boende (Dehlin & Rundgren, 2014). När en person 

drabbats av demenssjukdom innebär detta en stor förändring för anhöriga. I de 

nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom framhävs att 

anhöriga ska erbjudas stöd i form av avlösning, utbildningsprogram, 

kombinationsprogram samt psykosociala stödprogram. Dessa insatser ska erbjudas 

tidigt i sjukdomsförloppet och ges under längre tid (Socialstyrelsen, 2016).  För att 

skapa trygghet och behålla en god livskvalitet är det viktigt att snabbt erbjuda stöd 

till anhöriga. Därefter bör olika typer av stödinsatser ges kontinuerligt under hela 
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sjukdomstiden (Kjällman Alm, 2014). Anhörigas roll blir extra viktig när den äldre 

personen har begränsad förmåga att föra sin egen talan exempelvis vid 

demenssjukdom då förmåga att minnas, förstå och ta beslut är försämrad. För 

personer med demens som bor på särskilt boende tar anhöriga ofta på sig rollen som 

företrädare, denna uppgift blir allt tydligare ju mer demenssjukdomen fortskrider 

(Legault & Ducharme, 2009). Många anhöriga upplever det naturligt att ställa upp 

och hjälpa en äldre person, det kan upplevas både givande och meningsfullt. Om den 

äldre behöver mycket stöd och hjälp under lång tid kan anhörigas situation bli tung 

och påfrestande. Då finns det risk att anhöriga börjar åsidosätta sina egna behov. 

Utan tillräckligt med stöd finns risk att anhöriga själva drabbas av ohälsa 

(Socialstyrelsen, 2016). 

 

Hennings, Froggatt och Payne (2013)  beskriver att anhöriga till äldre med 

demenssjukdom på särskilt boende ofta upplever förvirring och begränsning i den 

roll det innebär att vara anhörig. Henning et.al menar att anhöriga till äldre med 

demenssjukdom på särskilt boende är extra utsatta och därför är det väldigt viktigt 

att hälso- och sjukvårdspersonalen aktivt bekräftar och stödjer dessa anhöriga. 

Givens, Prigerson, Jones och Mitchell (2011) visar att anhöriga till äldre personer 

med demenssjukdom boende på särskilt boende upplevde rädsla kring den äldres 

mående och en känsla av maktlöshet. Givens et.al menar också att stöd till anhöriga 

upplevdes mycket viktigt för att klara av svåra faser och situationer. Studien visade 

att vid de enheter där hälso- och sjukvårdspersonal fokuserat mer på stöd till 

anhöriga så upplevde anhöriga ett större välbefinnande.  Likande resultat framkom 

också i Williams, Zimmerman och Williams (2012) studie, att psykosocialt och 

känslomässigt stöd upplevs mycket viktigt av anhöriga vid svåra situationer.  

En svensk studie belyser hur anhöriga som tidigare vårdat en person med 

demenssjukdom upplever flytten till särskilt boende och vilket stöd de behöver för att 

bäst klara denna omställning. Framträdande var att anhöriga såg det självklart att 

fortsätta ha en nära relation till den äldre. Tillräckligt med information om 

demenssjukdomen och dess utveckling hade stor betydelse för att de anhöriga skulle 

kunna förbereda sig på vad som väntar och därmed lättare kunna anpassa sig till 

situationen. Av största vikt var också att anhöriga kände sig välkomna och att de sågs 
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som en naturlig samarbetspartner i vården kring den äldre (Johansson, Olsson 

Ruzin, Graneheim & Lindgren, 2014). 

 

Anhöriga till personer med demenssjukdom kan behöva fatta svåra beslut och ställas 

inför svåra situationer.  Dessa beslut kan upplevas mycket svåra att fatta och 

anhöriga behöver stöd för att orka. I en studie framkom att anhöriga som fick socialt 

stöd i form av strukturerade samtal med sjuksköterska var mer nöjda med vården än 

anhöriga som endast kontaktades via telefon. De hade även ökad kunskap om 

situationen och kände sig mer trygga att fatta beslut (Reinhardt, Chichin, Posner & 

Kassabian, 2014). 

 

Socialt stöd och känsla av sammanhang 

Anhöriga kan behöva stöd och hjälp för att upprätthålla en god hälsa och 

välbefinnande och därmed förebygga att de själva drabbas av ohälsa. Stöd från 

sjuksköterskor på särskilt boende består till stor del av socialt stöd i form av samtal 

där sjuksköterskan lyssnar på och bekräftar de anhöriga i den situation de befinner 

sig i. Enligt Cadzow och Servoss (2009) kan socialt stöd förebygga fysisk och psykiskt 

ohälsa. Socialt stöd kan också öka förmågan att hantera stressfulla situationer 

(Nezlek & Allen, 2006). Brist på socialt stöd kan däremot leda till psykisk stress, 

känslomässiga problem och fysisk ohälsa som t.ex. depression (Strine, Chapman, Balluz 

& Mokdad, 2008).  

 

Stensletter, Bruvik, Espehaug och Drageset (2016) visade i sin studie på ett samband 

mellan vårdtyngd, socialt stöd och känsla av sammanhang. Anhöriga som upplevde 

ett gott socialt stöd och en lägre vårdtyngd sågs också ha en högre livskvalité och 

upplevde en högre känsla av sammanhang. Begreppet känsla av sammanhang 

grundades av Antonovsky (1991) som studerade vad som påverkar en människas 

hälsa och välbefinnande. Han intresserade sig för varför vissa personer klarar av att 

hantera svårigheter bättre än andra och vilka faktorer som bidrog till hälsa. Den 

upplevda hälsan beror på i vilken utsträckning människan upplever känsla av 

sammanhang. En person som upplever en hög grad av sammanhang har lättare att 

hantera svårigheter som uppstår (Antonovsky, 1991).  
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Känsla av sammanhang består av tre delar; begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Begriplighet innefattar förmågan att förstå, förklara och bedöma 

olika händelser, i hur stor utsträckning personen upplever att världen känns 

begriplig och inte kaotisk och oförklarlig. Människan mår bra av att kunna förstå 

varför saker och ting händer. Personer som är bra på att uppleva begriplighet 

drabbas mer sällan av ohälsa (Antonovsky, 1991). Hanterbarhet innebär förmågan 

att möta och hantera olika händelser. En hög grad av hanterbarhet gör att förmågan 

att klara av svåra situationer ökar, utan att känna sig orättvist behandlad eller som 

offer för omständigheterna. Hanterbarhet avser också i hur stor utsträckning 

personen upplever sig ha tillräckligt med resurser för att möta olika situationer 

(Antonovsky, 1991). Meningsfullhet står för i vilken utsträckning människan känner 

att livet har en mening, känner delaktighet i det som händer och upplever sig kunna 

påverka situationen. För att uppleva hälsa är det viktigt att känna att de utmaningar 

vi ställs inför som värda att engagera oss i. Personer som är bra på att hitta en 

mening med händelser som inträffar mår bättre än personer som inte gör det 

(Antonovsky, 1991). Det krävs en god balans mellan dessa tre delar för att människan 

ska uppleva en hög grad av hälsa och därmed ha god förmåga att hantera svårigheter 

som uppkommer (Antonovsky, 1991). Enligt Antonovsky finns det ett samband 

mellan hur en person upplever sin livskvalitet och känslan av sammanhang. För att 

kunna ge stöd till anhöriga är det viktigt att veta vilka faktorer som kan leda till hög 

respektive låg livskvalitet (Antonovsky, 1991).   

 

Forskning kring vilket stöd som anhöriga till äldre på särskilt boende behöver är 

fortfarande begränsad (Baumbusch & Phinney, 2014). Vår erfarenhet är att många 

anhöriga vill fortsätta att vara engagerade och delaktiga i vården och ha en nära 

relation till de äldre efter att de flyttat till särskilt boende. För anhöriga till personer 

med demenssjukdom innebär flytten till särskilt boende en stor omställning som kan 

vara svår att hantera och kan framkalla svåra känslor som till exempel skam och 

skuld över att inte orka längre (Müller, Lautenschläger, Meyer & Stephan, 2017). Ofta 

har dessa anhöriga hjälpt och stöttat den demenssjuke under lång tid. För dem 

innebär flytten till särskilt boende början på en ny fas och de kan behöva stöd att 

hitta denna nya roll. De successiva försämringar som demenssjukdomen medför kan 

vara svåra att hantera och vår erfarenhet är att många anhöriga har behov av fortsatt 

stöd. Men det kan vara svårt att veta vilken typ av stöd som anhöriga behöver. I 
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denna studie har vi därför valt att undersöka anhörigas upplevelse av stöd från 

sjuksköterskor. För att få en så bra bild som möjligt om vad stöd innebär har 

begreppet stöd vidgats till att även innefatta upplevelsen av brist på stöd. 

  

  

Syfte 

Syftet med studien är att beskriva upplevelsen av stöd från sjuksköterskor hos 

anhöriga till personer med demenssjukdom som bor på särskilt boende. 

  

  

Metod 

Design 

Valet av metod och design bör anpassas efter studiens syfte. Syftet med denna studie 

var att beskriva anhörigas upplevelser av stöd från sjuksköterskor. Alltså att studera 

personers levda erfarenheter av ett fenomen och söka förståelse om den innebörden, 

något som är utmärkande för den kvalitativa forsknings utgångspunkten (jfr. 

Henricson, 2012). 

  

Urval och deltagare 

Syftet med kvalitativa studier är att öka informationsvärdet och skapa en grund för 

djupare och mer kompletterande uppfattningar om det fenomen som ska belysas. 

Det innebär att urvalet av deltagare görs systematiskt utifrån några medvetet 

fastställda kriterier (Holme & Solvang, 2006). För att skapa ett så brett underlag som 

möjligt för att besvara studiens syfte är det önskvärt att välja deltagare som kan ge 

informationsrika beskrivningar och god variation, genom att bland annat försöka få 

variation i ålder, kön och relation (Henricson, 2012). I denna studie användes 

följande inklusionskriterier; att deltagaren skulle vara en anhörig till en äldre person 

boende på ett särskilt boende i Umeå kommun, att den äldre skulle ha en 

demenssjukdom och att den anhöriga skulle haft kontakt med sjuksköterskor under 

minst sex månader. Det eftersträvades variation gällande kön, ålder och den 

relationen anhöriga hade exempelvis make, maka, son och dotter. Tillgång till 

eventuella deltagare efterfrågades genom externa kontakter, tre sjuksköterskor 

arbetande på tre olika särskilda boenden i Umeå kommun. Urvalet skedde genom ett 
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snöbollsurval, där processen utgår från att de som genomför studien finner de 

deltagare som är av intresse att intervjua. En version av urvalet är att den första 

aktören som identifieras kan identifiera fler som ingår i gruppen (jfr. Aspers, 2011). 

Av totalt elva tillfrågade så tackade åtta ja till att delta. Detta får anses vara ett antal 

som kan ses lämpligt i förhållande till att detta är en studie gjord i utbildningssyfte 

samt med hänsyn till tidsaspekten. Deltagarnas ålder varierade mellan 40- 80 år och 

sex av de åtta var kvinnor. 

  

Datainsamling 

Den intervjuform som valdes för att bäst passa studiens syfte och vår kunskapsnivå 

var semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Användandet av öppna frågor innebär 

att intervjuaren endast formulerar övergripande stödord och kräver skicklighet och 

erfarenhet av intervjuaren. En semistrukturerad intervjuguide tillåter däremot 

intervjuaren att ha ett antal öppna frågor samt ha möjligheten att följa upp med 

följdfrågor (Henricsson, 2012; Aspers, 2011). När namn på eventuella lämpliga 

deltagare tagits fram kontaktades de via telefon och informerades om studien och ett 

informationsbrev (bilaga 1) skickades med post eller mejl. En tid efter brevutskicket 

kontaktades de eventuella deltagarna igen via telefon och frågan om medverkan i 

studien ställdes. För att öka känslan av trygghet och öppenhet tillfrågades deltagarna 

var de kände sig mest bekväma att genomföra intervjun och vid vilken tidpunkt. 

Henricsson (2012) menar att det är eftersträvansvärt att genomföra alla intervjuer på 

samma plats för att vara garanterad avskildhet och kunna möblera rummet optimalt 

vilket det reflekterades över. Samtidigt är det viktigt att deltagarna känner trygghet i 

intervjusituationen och att underlätta logistiskt för dem. Därför beslutades att 

deltagarna erbjöds välja plats och tid för intervjun. Hälften av intervjuerna utfördes i 

deltagarnas hem, övriga genomfördes på offentliga platser som studierum på 

bibliotek och universitetsområdet. Intervjuerna genomfördes under en 

tvåveckorsperiod. Vid intervjutillfällena informerades deltagarna om att intervjun 

spelades in, att deltagande var frivilligt samt att de när som helst kunde avbryta sin 

medverkan i studien. Deltagarna informerades även om att deras deltagande var 

anonymt och att all insamlad data skulle behandlas konfidentiellt. De fick möjlighet 

att ställa frågor och underrättades om att studiens resultat skulle finnas tillgänglig 

för dem vid intresse. Under intervjun uppmanades deltagarna att berätta om sin och 

den äldres bakgrund, situationen när den äldre flyttade in på särskilt boende och 
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upplevelsen kring detta. Deltagarna fick sedan redogöra för situationer när de känt 

stöd från sjuksköterskan och vad de upplevt kring dessa. Sedan ombads deltagarna 

att berätta om situationer när de inte känt stöd från sjuksköterskan och vad de 

upplevt kring dessa. Avslutningsvis efterfrågades hur deltagarna önskade att stödet 

från sjuksköterskor såg ut och vad de upplevde som viktigt gällande detta. En 

översikt över intervjufrågorna ses i bilaga 2. 

  

Etiska betänkanden 

Innan genomförandet av studien granskades upplägget och designen av en 

handledare knuten till universitetet gällande eventuella etiska svårigheter och 

ställningstaganden. Eftersom detta var ett studentarbete krävdes inget etiskt tillstånd 

från regional etikprövningsnämnd. Upplägget och designen bedömdes genomförbar. 

När en kvalitativ intervjustudie genomförs finns det några etiska aspekter som är 

viktiga att ta hänsyn till. Enligt Sjuksköterskornas internationella etiska kod (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016) ska sjuksköterskor som bedriver forskning försäkra sig 

om deltagarnas rätt till information, självbestämmande, konfidentialitet och att 

deltagarna inte kommer till skada.  Informationen som varje deltagare ska ha tillgång 

till innan eventuell medverkan i en studie, är enligt Henricson (2012) den 

övergripande planen, syftet med studien, vilken kunskap som avses förvärvas, vad 

deltagaren kan förvänta sig vara med om och vilken tid som kommer tas i anspråk. 

Autonomiprincipen står som grund vid informerat samtycke, där deltagarna med sitt 

självbestämmande avgör om en studiemedverkan är intressant. Det är enligt 

Henricson (2012) forskarens ansvar att säkerställa att deltagarna fått information om 

studien, att de har förmåga att förstå informationen och fatta besluta samt att valet 

ska vara frivilligt. Ett informerat samtycke innebär att deltagarna är införstådda att 

de när som helst kan avbryta sin medverkan utan konsekvenser och att medverkan är 

frivillig. Henricson (2012) menar att konfidentialitet är att bevara studiedeltagarnas 

rätt att vissa uppgifter ska vara privata och att integriteten ska skyddas.  Detta bör 

ske genom att förvara datamaterial säker så att det inte sprids till obehöriga samt att 

vid redovisning av resultatet presentera det på ett sådant sätt att inget kan härledas 

till en enskild deltagare. Beauchamp och Childress (2009) menar att göra-gott-

principen och inte-skada-principen bör hållas isär även om de behandlar samma 

fenomen. Att göra-gott-principen innebär bland annat att forskaren ska använda den 

minst riskabla metoden för studiedeltagarna, inte-skada-principen innebär bland 
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annat att forskaren har ett ansvar att säkerställa att studiedeltagarna inte kommer 

till skada under studiens gång (Henricson, 2012). I denna studie tillämpades göra-

gott-principen på sådant sätt att intervjuerna gjordes enskilt i en för deltagarna trygg 

miljö till skillnad om exempelvis gruppintervjuer valts som metod för insamlandet av 

material. Då kan påverkan av andra deltagare ske samt att vissa deltagare kanske 

inte känt sig trygga med att uttrycka sina upplevelser och känslor. Konfidentialitet 

kan också vara svårare att garantera vid metoder som använder sig av 

gruppintervjuer eller fokusgrupper. Inte-skada-principen tillämpades i denna studie 

enligt de etiska betänkanden som finns gällande uppsatser på studentnivå vid Umeå 

universitet som exempelvis informerat samtycke, konfidentialitet för deltagarna och 

säker förvaring av det insamlade datamaterialet följdes. 

  

Dataanalys 

Av åtta genomförda intervjuer transkriberades fyra intervjuer var och materialet 

avidentifierades. Samtliga transkriberade intervjuer lästes var för sig samt 

tillsammans för att skapa en gemensam utgångspunkt. Gemensamt för många 

kvalitativa analysmetoder är att materialet bör läsas flertalet gånger (Henricson, 

2012), vilket också skedde i denna analysprocess. Lundman och Hällgren Graneheim 

(2008) menar att kvalitativ innehållsanalys är en metod som är applicerbar på olika 

sorters texter och tolkningen kan ske på olika nivåer.  Graneheim och Lundman 

(2004) konstaterar också att metoden tillåter olika svårighetsgrad och är därför 

lämplig oavsett vilken kunskapsnivå individerna som genomför studien besitter. I 

denna studie användes därför en kvalitativ innehållsanalys där materialet 

analyserades inspirerad utifrån Graneheim och Lundmans (2004) arbete gällande 

kvalitativ innehållsanalys. Lundman och Hällgren Graneheim (2008) benämner 

begreppet domän som stycken av en text som handlar om ett specifikt område och 

utgör en grov struktur som är möjlig att identifiera med en låg grad av tolkning. 

Lundman och Graneheim menar också att domäner kan utgå från delar i den 

transkriberade texten som sammanfaller med den använda intervjuguiden.  I detta 

arbete delades den transkriberade texten upp i två domäner, stöd och brist på stöd 

utifrån använda frågeställningar och en första tolkning av materialet. Därefter 

identifierades meningsenheter i enlighet med Graneheim och Lundman (2004)  där 

de benämner meningsenheter som mindre delar av den transkriberade texten som 

hör ihop genom sitt innehåll. Meningsenheterna kondenserades så att materialet 



10 
 

blev hanterbart samtidigt som innehållet bevarades. Lundman och Hällgren 

Graneheim (2008) beskriver kondensering som en process där texten görs kortare 

och mer lätthanterlig även om innebörden är densamma. Det kondenserade 

materialet abstraherades till koder, genom kodningsförfarandet kunde gemensamma 

underkategorier och kategorier utläsas. Lundman och Hällgren Graneheim (2008) 

menar att en underkategori eller kategori är innehållsmässigt närbesläktade men 

skiljer sig åt innehållsmässigt mot andra kategorier.  Hsieh och Shannon (2005) 

visar att vid användandet av kvalitativ innehållsanalys kan två ansatser vid 

analysarbetet användas, den induktiva och den deduktiva ansatsen. Den deduktiva 

ansatsen innebär att analysarbete utgår från en teori eller modell medan den 

induktiva ansatsen innebär att förutsättningslöst analysera materialet. I denna studie 

har en induktiv ansats använts i analysprocessen. Fokus har legat på det manifesta 

innehållet i materialet, inte det latenta. Schreier (2012) menar att i kvalitativ 

innehållsanalys är det mest fördelaktig att fokusera på det manifesta innehållet vilket 

innebär det uppenbara och begripliga medan det latenta innehållet innebär det 

underliggande, osagda innehållet vilket kräver en djupare och mer avancerad 

tolkning.  Nedan visas ett exempel på hur analysprocess har genomförts (tabell 1).  

 Tabell 1. Exempel på analysprocessen. 

Domäner Meningsenheter Koder Underkategorier Kategorier 

 Stöd - Jätteviktigt för 
mig… ha full insyn 
när det gäller 
behandling och 
läkemedel. 
 
- jättedelaktig… det 
sa hon; jag gör 
ingenting utan att 
jag först kontaktat 
dig. 
 
- … att jag ville bli 
väldigt inblandad. 
Ska de ändra 
mediciner så var 
det mitt beslut att 
ta. 

 
Fortsätta ha 
kontroll 
 

 

Vill inte släppa 
taget 
 
 

 
Aktivt 
beslutstagande 

Ha kontroll 
 

Känna sig 
delaktig 
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Giltighet och tillförlitlighet 

Lundman och Hällgren Graneheim (2008) menar att för att avgöra hur trovärdig en 

studies resultat är bör man inom den kvalitativa metoden använda sig av begreppen 

överförbarhet, tillförlitlighet och giltighet, till skillnad mot den kvantitativa 

metodens begrepp som validitet, reliabilitet och generaliserbarhet.  Lundman och 

Hällgren Graneheim (2008) menar att överförbarheten på en kvalitativ studies 

resultat handlar om i vilken utsträckning resultatet kan överföras till andra grupper 

eller situationer. I denna studie kan överförbarheten anses vara ganska god då urval, 

deltagare, datainsamling samt vald analysmetod har redovisats, detta för att klargöra 

och möjliggöra för andra att studera ämnet. En svaghet när det gäller överförbarhet i 

den genomförda studien är att alla deltagare var bosatta i Umeå och mötte 

sjuksköterskor som för tillfället arbetade på de tre utvalda särskilda boendena. Det är 

möjligt att fler upplevelser framkommit om anhöriga boende på andra orter eller 

andra särskilda boenden inkluderats.  Det är också möjligt att ytterligare perspektiv 

framkommit om fler intervjuer genomförts. 

Gällande tillförlitlighet menar Lundman och Hällgren Graneheim (2008) att det är 

viktigt att de ställningstaganden som tas under studie- och analysprocessen 

kontinuerligt bekräftas av de som utför studien. Det är av vikt att hela tiden föra en 

dialog och ha ett pågående reflektionsarbete för att vara öppen för de olika 

tolkningsmöjligheterna som uppkommer. I denna studie lästes först alla åtta 

transkriberade intervjuer enskilt för att sedan läsas tillsammans. Därmed gavs 

möjlighet att gå igenom materialet flera gånger och tillsammans reflektera över 

tolkningsmöjligheter. Hela analysprocessen utfördes tillsammans vilket kan anses 

öka resultatets tillförlitlighet. Under hela processen har även diskussioner och 

reflektioner förts kring den analys som gjorts. Det som inte utfördes gemensamt var 

intervjuerna av deltagarna, då fyra intervjuer var utfördes. Detta för att efterlikna ett 

så vardagligt samtal som möjligt och skapa trygghet och tillit i intervjusituationen, 

något som är viktigt när det gäller kvalitativt utformade studier (Holme & Solvang, 

2006). Även transkriberingen av utförda intervjuer genomfördes enskilt, detta för att 

snabbt komma framåt i analysprocessen. Graneheim och Lundman (2004) påpekade 

att tillförlitligheten av ett resultat kunde påverkas negativt om datainsamlingen 

pågick över lång tid och att det var av vikt att innehållsanalysen påbörjas skyndsamt. 

I denna studie eftersträvades det att ha genomfört intervjuerna under en 
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tvåveckorsperiod för att sedan transkribera materialet och kunna påbörja analysen. 

Detta kan också anses tillstyrka tillförlitligheten i denna studies resultat. 

Lundman och Hällgren Graneheim (2008) menar att hur riktigt en studies resultat 

är handlar om graden av giltighet. Det kan ses genom att resultatet på ett korrekt sätt 

lyfter fram det som är representativt eller typiskt för det som avsågs beskrivas.  I det 

här fallet gjordes det genom en kontinuerlig diskussion med den handledare som 

ansvarade för studien som granskade de framtagna resultaten och analysprocessen 

dit. Lundman och Hällgren Graneheim (2008) menar också att studiens giltighet kan 

visas genom urvalet av deltagare vilket bör vara noggrant beskrivet för att bedöma de 

tolkningar som gjorts. I den här studien så redovisas urvalskriterierna gällande 

deltagare samt antal deltagare. I studien presenteras resultatet med hjälp av citat 

vilket Lundman och Hällgren Graneheim (2008) menar möjliggör att studiens 

giltighet kan belysas.  

 

 

Resultat 

Syftet med denna studie var att beskriva upplevelsen av stöd från sjuksköterskor hos 

anhöriga till personer med demenssjukdom boende på särskilt boende.  Vid 

innehållsanalysen av materialet framkom två distinkta domäner, stöd och brist på 

stöd. Inom dessa domäner var upplevelsen av stöd och upplevelsen av brist på stöd 

tydliga gemensamma faktorer. Inom domänen stöd urskildes tre kategorier; känna 

trygghet, känna sig delaktig, känna sig välkommen. Dessa framkom ur sju 

underkategorier; vara informerad, känna förtroende, få kontakt med 

sjuksköterskan, ha kontroll, bli lyssnad på, bli sedd och bli hjälpt att möta andra.  

Inom domänen brist på stöd framkom två kategorier; känna sig ensam och känna 

maktlöshet. Dessa framkom ur fyra underkategorier; bli dåligt bemött, bristande 

förtroende, ingen lyssnar och brist på information. Resultatet presenteras genom 

att varje domän redovisas var för sig med kategoriindelning samt att 

underkategorierna markeras inom varje kategori med fet och understruken text. 

Nedan i tabell 2 ses en resultatöversikt.  
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Tabell 2. – Resultatöversikt 

 

Domäner Underkategorier Kategorier 

Stöd 

Vara informerad 

Känna trygghet Känna förtroende 

Få kontakt med sjuksköterskan 

Ha kontroll 
Känna sig delaktig 

Bli lyssnad på 

Bli sedd 
Känna sig välkommen 

Bli hjälpt att möta andra 

Brist på stöd 

Bli dåligt bemött 
Känna sig ensam 

Bristande förtroende 

Ingen lyssnar 
Känna maktlöshet 

Brist på information 

 

 

Domänen Stöd 

Domänen stöd samlade de delar av de anhörigas upplevelser när de kände stöd från 

sjuksköterskan. Känslan av stöd kunde variera mycket för deltagarna i studien, både 

gällande utformning och över tid.  Det som var gemensamt var bland annat att stödet 

från sjuksköterskan upplevdes som viktigt i den anhöriges vardag, att det upplevdes 

lättare att hantera sin livssituation med stödet från sjuksköterskan och den 

information denne kunde erbjuda. Oron och ängslan för den äldre kunde mildras om 

stödet från sjuksköterskan fungerade och därigenom kunde den egna livssituationen 

och måendet förbättras. 

  

Känna trygghet 

Att känslan av trygghet var viktigt var någonting som deltagarna uttryckte på flera 

sätt. Att vara informerad om den äldres tillstånd och mående gjorde det lättare att 

hantera den egna livssituationen. Som en av deltagarna uttryckte det: ”Det är lättare 
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att hantera om man får information.” Att få information kontinuerligt och snabbt 

gjorde att deltagarna kände sig trygga. Att få information gjorde även att deltagarnas 

eget mående upplevdes bättre. Att känna förtroende var viktigt för upplevelsen av 

trygghet. Deltagarna upplevde att en god relation med sjuksköterskan skapade 

trygghet och förtroende.  En av deltagarna berättade: “ Ja, jag brukar säga mycket 

till sköterskan när jag pratar med henne. I och för sig har vi väldigt bra kontakt så 

att vi kan prata om många saker och sådär.” Att få kontakt med 

sjuksköterskan var också en viktig del i att känna stöd. Det var viktigt att det fanns 

en avspänd kommunikation mellan sjuksköterskan och de anhöriga och att 

sjuksköterskan fanns tillgänglig. Deltagarna upplevde det som viktigt att 

sjuksköterskan var närvarande för samtal. “Vi har haft flera spontana möten med 

sjuksköterskan. Ofta har det varit något när jag kommit som jag ville informera 

sjuksköterskan om då. Och dom har ju ett rum så dom är rätt ofta tillgängliga”. 

  

Känna sig delaktig 

Deltagarna upplevde att ha kontroll var betydelsefullt och det var det viktigt att 

känna sig delaktiga i vården av den äldre. Flera av deltagarna beskrev hur de under 

många år ensam skött och haft kontroll över den äldres vård. Bara för att den äldre 

flyttat så försvann inte känslan av att vilja ha kontroll. En deltagare uttryckte det 

som: ”Ja, det är en del i sorgeprocessen att man är med. Därför släpper man inte 

bara taget för att han har flyttat dit”. Många av deltagarna upplevde en vilja att inte 

släppa taget och vara aktiv i beslutstagandet. När sjuksköterskan involverade dem i 

vården kunde de fortsätta vara delaktiga och inte känna att de tappade kontrollen. 

För alla deltagare var det också mycket viktigt att bli lyssnad på, att sjuksköterskan 

lyssnade på dem och att det de hade att säga togs på allvar. Det beskrevs av en av 

deltagarna som en förutsättning för att kunna var delaktig: “Det känns naturligtvis 

bra att man tas på allvar och så, känns som en bekräftelse att de lyssnar på mig”. 

Flera av deltagarna kände att de hade mycket kunskap om den äldre och att det var 

viktigt att sjuksköterskan tog tillvara på den så att den vård som bedrevs blev så bra 

som möjligt. En av deltagarna berättade om en situation där hon var tveksam till den 

äldres medicinering och sjuksköterskan tog fasta på hennes kunskap och påbörjade 

medicinjusteringar: “Jag var emot det, jag ville inte. Då började de sätta ut dom, en 

och en i taget. Och det blev så mycket bättre!”. 
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Känna sig välkommen 

Att bli sedd och bekräftad var någonting som var viktigt för de flesta deltagarna. 

Både som en individ med en egen historia och som en tillgång i vården för den äldre. 

Att vara del av och bli bekräftad som en del av ett lag runt den äldre. En av 

deltagarna beskriver att sjuksköterskorna på boendet alltid frågar hur hon mår och 

ser henne som en egen person: “ Dom har frågat hur jag mår; hur mår du?” Många 

av deltagarna upplevde också att om både anhörig och den äldre kände sig välkomna 

på boendet underlättade det för båda parterna att hantera den livssituation de 

befann sig i. Deltagarna kände också att för att känna stöd och lugn så var det 

betydelsefullt att bli bra bemött och känna sig välkommen, vilket en av deltagarna 

beskriver efter att hennes partner flyttat till särskilt boende: ”Bara den där känslan 

att komma in på en plats där dom tar emot mig, tar emot honom på ett 

välkomnande sätt”. Deltagarna hade ett behov att bli hjälp att möta andra i 

samma situation. De önskade få möta andra anhöriga för att utbyta erfarenheter, 

känna sig välkomna och bekväma i den nya livssituationen som det innebar att vara 

anhörig till en äldre person boende på särskilt boende. De önskade att 

sjuksköterskan fanns där som ett stöd och var en relationsförmedlare. Som en av 

deltagarna säger: “ … ville komma i kontakt med såna som var i samma sits som 

mig”. 

  

Domänen Brist på stöd 

Den andra domänen som framkom var brist på stöd. Det var anhörigas upplevelse 

när de inte kände stöd från sjuksköterskan eller när stödet var otillräckligt. Många 

anhöriga beskriver att de upplevde stor ensamhet och maktlöshet i samband med 

bristen av stöd från sjuksköterskan.  Att bristen på stöd också innebar att till viss del 

leva i ovisshet då de anhöriga upplevde att sjuksköterskan brast i att informera i den 

grad den anhörige behövde för att känna trygghet och lugn. 

 

Känna sig ensam 

Att bli dåligt bemött var något som många deltagare upplevt. Deltagarna upplevde 

det som att de var besvärliga och krävande när de ifrågasatte rutiner och åtgärder. En 

av deltagarna beskriver känslor av utsatthet och ensamhet då sjuksköterskans 
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oförstående och raljanta bemötande skapade en upplevelse av totalt brist på stöd och 

förståelse. Deltagaren beskriver en händelse där hen ifrågasätter tagna åtgärder av 

sjuksköterskan: “Då fick jag till svar en gång; du är rolig du. Jag förstår inte, jag är 

inte rolig, jag är helt allvarlig. Det kändes fruktansvärt, att hon förlöjligade mig”. 

Vissa deltagarna upplevde att känslan av ensamhet och brist på stöd från 

sjuksköterskan ledde till starka tvivel på sig själv och sin kunskap om den äldre och 

dennes behov. Deltagarna uppgav också att det skapades en känsla av ensamhet när 

de inte fick gehör för vad de upplevde som rätt och fel. En av deltagarna berättar om 

situationer där hen försöker diskutera med sjuksköterskan angående tagna åtgärder 

men inte får gehör. Detta leder till att deltagaren till sist börjar tvivla på sig själv och 

sin kunskap: ”Jag visste ju någonstans inom mig att jag hade ju rätt. Men samtidigt 

blev man ju så slut och trött så jag tänkte att jag kanske hade fel. Det är kanske mig 

det är fel på”. Deltagarna upplevde att det fanns ett bristande förtroende mellan 

sjuksköterskan och anhöriga. Vissa deltagare beskrev sig som avvaktande tills dess 

att sjuksköterskan hade visat sig värdig deras förtroende, på grund av tidigare 

upplevelser med sjuksköterskor. De kände att vid vissa tillfällen fördjupades 

förtroendekrisen och de kände stor besvikelse över brutna löften. En av deltagarna 

berättar om återkommande situationer där hen försökt få igenom åtgärder för den 

äldre men ingenting hade hänt trots löften från sjuksköterskan: “... verkligen 

kommer ta tag i det och göra någonting. Men det har inte riktigt funkat så. Det är 

klart då tröttnar man ju och blir besviken”. 

  

Känna maktlöshet 

Deltagarna beskriver känslan av att ingen lyssnar på dem. Flera av deltagarna 

upplevde stor frustration och maktlöshet i sitt möte med sjuksköterskan. De 

upplevde att det inte var någon som lyssnade på vad de hade att berätta. Hur mycket 

de än försökte så nådde de inte fram, vilket ledde till stor frustration. Rädsla för att 

den äldres livskvalité hotades och att ingenting förändrades trots att de påpekade så 

många gånger. Som en av deltagarna uttryckt det: ”Jag pratade med sköterskan, jag 

var arg, jag grät och var förtvivlad. Jag var förbannad, jag var allt. Inget 

gensvar”. Många deltagare upplevde att de behövde tjata och tjata för att nå fram 

och att det var svårt att få sjuksköterskan att agera. Deltagarna upplevde att 

situationen med den äldre var brådskande, men möttes inte av den förståelsen från 

sjuksköterskan vilket ledde till en känsla av maktlöshet. Många deltagare beskrev att 
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de gett kring åtgärder de önskat för den äldres skull, då ingenting hände. Som en 

deltagare beskrev det: “Ibland så glömmer dom det man har sagt så man får 

upprepa det nästan intill tjatighet ibland… Ibland har det hänt att jag tröttnat och 

gett upp”.  Brist på information var en vanlig orsak till upplevelsen av brist på 

stöd. När anhöriga inte fick information om den äldre vid akuta händelser och 

planerade vårdåtgärder skapade det starka känslor av frustration och maktlöshet. En 

av deltagarna berättade om sin frustration över att det är så svårt att få information 

från sjuksköterskan: “... försök förstå hur det känns att sitta hemma och inte veta 

vad som händer. Och hela tiden behöva tigga och be om information”. 

  

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att beskriva upplevelsen av stöd från sjuksköterskor hos 

anhöriga till personer med demenssjukdom som bor på särskilt boende. Detta 

resulterade i två domäner, stöd och brist på stöd. Inom domänen stöd finns 

kategorierna känna trygghet, känna sig välkommen och känna sig delaktig samt 

redovisade underkategorier.  Inom domänen brist på stöd finns kategorierna känna 

sig ensam och känna maktlöshet samt redovisade underkategorier.  

Resultatet diskuteras utifrån Antonovskys teori om att känsla av sammanhang. 

Enligt Langelius-Eklöf och Sundberg (2014) är meningsfullhet den viktigaste delen 

av känsla av sammanhang och därför bör störst fokus ligga på detta område. Om 

situationen inte upplevs meningsfull är risken stor att det inte heller känns hanterbar 

eller begriplig. I diskussionen har vi därför valt att främst lyfta fram kategorin 

delaktighet och dess motsats kategori maktlöshet. 

Personer som upplever en hög grad av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

har också en hög känsla av sammanhang vilket innebär en bättre förmåga att hantera 

problem och svårigheter som uppstår. En låg känsla av sammanhang innebär 

däremot en ökad risk att drabbas av sjukdom och ohälsa (Antonovsky, 1991). Enligt 

Eriksson och Lindström (2007) finns ett starkt samband mellan känslan av 

sammanhang och livskvalitet. Ju starkare en person upplever känsla av sammanhang 

desto högre livskvalitet.  Liknande resultat mellan känsla av sammanhang och 

livskvalitet framkom i en studie på äldre personer (Dezutter, Wiesmann, Apers, & 
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Luyckx, 2013).  Studien lyfte fram att personer med en stark känsla av sammanhang 

mer sällan drabbas av depression och upplever ett högre välbefinnande. Att det finns 

ett samband mellan hälsa och känsla av sammanhang bekräftas också av Andrén och 

Elmståhl (2008) som studerat anhöriga som vårdar personer med demenssjukdom. 

Resultatet visade ett tydligt samband mellan upplevelsen av vårdtyngd, upplevd 

hälsa och känsla av sammanhang. Kunskapen om detta samband kan vara till hjälp 

för sjuksköterskan när det gäller att stötta anhöriga och identifiera vilka anhöriga 

som kan behöva extra behov av stöd.  

Resultatet i denna studie visar att anhöriga upplevde det som mycket viktigt att 

fortsätta var delaktig i den äldres liv och i vården på det särskilda boendet. Att vara 

delaktig innebar att den anhöriga kände att deras kunskaper om den äldre togs 

tillvara och att den anhöriga upplevde sig ha mer kontroll över sin livssituation. 

Hertzberg och Ekman (2000) visar i sin studie att anhöriga upplever det viktigt att få 

vara delaktig i vården av den äldre. En delaktighet som kunde ta sig uttryck i olika 

former, både gällande att vara med och ta beslut om åtgärder men även att få vara 

delaktig i den praktiska vården kring den äldre upplevdes som viktigt. Heinrich, 

Neufeld och Harrison (2002) menar att anhöriga söker stöd för att de vill vara 

delaktiga i vården och de beslut som tas kring den äldre oavsett om det gäller vård i 

det egna hemmet eller på särskilda boende. Att få vara delaktig i beslutsprocessen är 

något som är viktigt för de anhöriga när det söker stöd från vårdpersonal (Hertzberg 

& Ekman, 2000; Heinrich, Neufeld & Harrison, 2002). Heinrich et al (2002) påvisar 

att anhöriga förlitar sig på relationen med sjuksköterskan för att skapa sig möjlighet 

till delaktighet och inflytande. För att öka sitt inflytande försökte anhöriga fördjupa 

relationen med sjuksköterskan. Något som inte klart kan utläsas i denna studie, där 

kan det möjligtvis ses att anhöriga väljer mer formella vägar för att öka sitt inflytande 

och sin delaktighet som medverkan på kallade möten men det fanns även en önskan 

om en avslappnad relation till sjuksköterskan. 

Helgesen, Larsson och Athlin (2012) menar att anhöriga till stor del själva väljer sin 

uppgift och att fokus i den rollen ofta är att garantera den äldres välbefinnande. Det 

gör den anhörige genom olika roller, exempelvis som talesperson och företrädare för 

den äldres behov av vård eller översyn av dennes allmäntillstånd. I denna studie har 

liknande resultat kunnat ses, då anhöriga upplevt ett stort behov av att vara delaktiga 

och behålla kontrollen över den äldres vård. Något som också Holmgren, Emami, 
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Eriksson och Eriksson (2013) visar i sin studie. De menar att hälso- och sjukvården 

har behov av att förändra sin syn på anhöriga och den roll som de får på de särskilda 

boenden. Det är av yttersta vikt att anhöriga i större utsträckning får stöd i att vara 

delaktig i vården och omsorgen av den äldre. Det för att anhörigas delaktighet skapar 

positiva effekter för den anhörige, den äldre och i förlängningen för vården i stort.  

Resultatet visade att anhöriga kände stöd när de upplevde att sjuksköterskan 

lyssnade på vad de hade att säga och att deras synpunkter togs på allvar, både 

gällande vården och deras kunskap om den äldre. Liknande resultat framkom i 

Legault och Ducharmes (2009) studie som visade att anhöriga vill bli lyssnade på och 

bli tagna på allvar. Viktigt var också att vårdpersonalen respekterar den kunskap 

anhöriga har om den äldre och tar tillvara på den. Genom att göra det möjligt för 

anhöriga att känna sig delaktiga så gör man deras värld mer meningsfull. Känsla av 

sammanhang bidrar det till att anhöriga får lättare att hantera den situation de 

befinner sig samt ett ökat välbefinnande i livssituationen. 

Motsatsförhållandet till att känna stöd från sjuksköterskan och att var delaktig i 

vården av den äldre är brist på stöd och känslan av maktlöshet. Anhöriga upplevde 

brist på stöd när de upplevde att sjuksköterskan inte lyssnade och tog dem på allvar. 

Även otillräcklig information från sjuksköterskan bidrog till känslan av brist på stöd 

och maktlöshet över den situation de befann sig i. I Hertzberg och Ekmans (2000) 

studie framkom att anhöriga upplevde det svårt att få tillgång till information om den 

äldre och dennes mående vilket ofta ledde till en känsla av osäkerhet. Hertzberg och 

Ekman visar också att anhöriga kände sig förbisedda, frustrerade och 

misstänksamma när de inte fick gehör eller respons på sina tankar och förslag på 

åtgärder. Liknande resultat framkom i denna studie. Anhöriga upplevde frustration, 

vanmakt och bristande förtroende när de inte fick någon respons på sina kunskaper 

om den äldre eller på föreslagna åtgärder.     

Information var också viktigt för att anhöriga skulle känna trygghet och därmed 

uppleva stöd. Haesler, Bauer och Nay (2007) visar i sin litteraturöversikt att 

anhöriga upplevde det viktigt att få information om den äldres hälsa. Det var viktigt 

att kommunikationen från sjuksköterskor till anhöriga baserades på ärlighet, att 

sjuksköterskan var snäll, välkomnande och öppen i sitt bemötande. Det var också 

viktigt att anhöriga fick uppmuntran att vara involverade och delaktiga i vården av 
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den äldre.  Funk och Stajduhar (2013) visar också i sin studie att anhöriga generellt 

upplevde det mycket positivt och av stor betydelse att få tillfälle att samtala med 

vårdpersonalen, det sågs som ett stort stöd.  Resultatet i denna studies visar på 

liknande upplevelser från deltagarna angående vad de upplevde som viktigt gällande 

stödet från sjuksköterskor, ett snabbt och kontinuerligt informationsflöde var av stor 

betydelse. Anhöriga upplevde att information om den äldre ledde till trygghet vilket 

också medförde att anhörigas mående förbättrades. Att sjuksköterskan hade ett 

välkomnande sätt, var tillgänglig samt tog tillvara på den anhöriges kunskap om den 

äldre var också värdefullt. 

Delaktighet kan innebära väldigt olika saker för olika personer och hur involverade 

anhöriga vill vara varierar mycket från person till person. Därför är det viktigt att ta 

reda på vilket sätt varje anhörig vill vara delaktig i vården och regelbundet följa upp 

anhörigas behov av stöd då behovet kan förändras över tid och påverkas av 

förändringar i den äldres hälsotillstånd. Genom att låta anhöriga få vara med och ta 

beslut och därmed ha kvar en känsla av kontroll över situationen och vården kring 

den äldre kan sjuksköterskan hjälpa anhöriga att öka känslan av meningsfullhet. 

 

Metoddiskussion 

Beträffande de metodkällor som används i studien så är några av de vetenskapliga 

artiklarna av äldre datum. Detta kan ha påverkat planeringen och analysprocessen då 

nya tillvägagångssätt kan ha tillkommit i nyare artiklar. I arbetet med studien 

prioriterades dock vetenskapliga artiklar som var välkända och med etablerade 

forskare som varit aktuella under specialistutbildningen. Liknande tankesätt gällde 

vid valen av metodböcker som källor, en stor del av källorna som används är 

studentlitteratur. Henricson (2012) menar att i så stor utsträckning som möjligt bör 

vetenskapliga artiklar användas vid genomförande av vetenskapliga studier men 

avvägningen gjordes att då denna studie är gjord i utbildningssyfte så bör inte valet 

av studentlitteratur påverka analysen och resultatet negativt. Det kan vara så att 

användandet av studentlitteratur kan ge en bättre kunskap gällande metoder vilket i 

sin tur ger en positiv påverkan av riktigheten i den analys som utförts. 

Det som också bör reflekteras över gällande metoden och det utförda analysarbetet 

är att vår erfarenhet att utföra kvalitativa intervjuer inte kan jämföras med en erfaren 

forskare. Därför är det möjligt att en erfaren forskare kunnat få ut mer ur 
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intervjuerna och deltagarnas upplevelser gällande stöd och brist på stöd från 

sjuksköterskor. Likadant i analysarbetet av det framkomna materialet, att det är 

möjligt att en erfaren forskare kunnat tolka och uppnå andra abstraktionsnivåer och 

att resultatet då sett annorlunda ut. Samtidigt är den kvalitativa metoden sådan att 

forskaren är en subjektiv medspelare i processen (Holme & Solvang, 2006) och den 

erfarenhet som vi har som sjuksköterskor på särskilda boenden ger en inblick som är 

viktig i framtagandet av denna studies resultat. 

Gällande urval av deltagare så var en övervägande del av dessa kvinnor, huruvida det 

har påverkat resultatet är svårt att veta. Den befolkningsgeografiska populationen i 

Sverige är sådan att kvinnor i större utsträckning blir äldre än män (SCB, 2011). De 

vårdar i högre utsträckning sina män, vilket gör det trovärdigt att deltagarna i 

studien till största del var kvinnor. Beträffande härkomst utifrån klass och etnicitet 

så var det inget som diskuterades med deltagarna då fokus var att beskriva en 

enskilds individs upplevelse av stöd från sjuksköterskor. Det är möjligt att 

variationer av upplevelsen av stöd kan skilja sig åt relaterat till klass och etnicitet 

men då behövs en mer fördjupad analys än den som genomfördes i denna studie. Vi 

menar ändå att resultatet har viss bäring trots att aspekter som klass och etnicitet 

inte har tagits med i resultatanalysen. Holme och Solvang (2006) menar att för- och 

nackdelar gällande en studies resultat alltid bör övervägas i förhållande till deltagare 

och samhället i stort. Beträffande denna studie så kan en stor fördel vara att studien 

belyser upplevelsen av stöd hos en grupp av anhöriga där inte så stort fokus funnits 

tidigare. Många anhöriginsatser har varit inriktade på anhöriga till äldre personer 

boende i ordinärt boende och deras behov av stöd medan anhöriga till äldre på 

särskilt boende inte varit i fokus (Socialstyrelsen, 2016). Att belysa denna grupp av 

anhöriga är också av betydelse för samhället i stort då andelen äldre i befolkningen 

ökar (SCB, 2011). Det kan leda till att fler äldre kommer att vistas på särskilt boende 

och anhöriga är då en viktig del i vården av de äldre. Nackdelar som kan ses är bland 

annat att studien kan upplevas kränkande för deltagarna om inte deras upplevelser 

tolkats rätt, vilket inte går att garantera.  Det finns exempel på studier där resultatet 

presenteras för deltagarna innan publicering som en del av valideringsprocessen. 

Detta har inte gjorts i denna studie med hänseende till den tidsplanen som funnits. 
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Slutsats 

Den slutsats som framkommit är att det är viktigt att uppmärksamma anhörigas 

behov av stöd. I nuläget finns det områden som behöver förbättras för att anhöriga 

ska få ett fullgott stöd. Exempelvis måste sjuksköterskor låta anhöriga vara delaktiga 

i den äldres vård om behov av det finns, för att skapa en meningsfull och begriplig 

tillvaro. Anhöriga upplever att det viktigt med stöd från sjuksköterskan och när 

stödet inte finns eller brister skapar det en känsla av ensamhet och maktlöshet. När 

anhöriga känner en delaktighet i vården och upplever ett gott stöd från 

sjuksköterskan så kan det få positiva effekter även för den äldres hälsa och 

välbefinnande. Samtidigt kan den äldres hälsa och livssituation påverkas negativt om 

den anhöriga upplever brist på stöd och känner sig maktlös. 

  

Kliniska implikationer och framtida forskning 

Utifrån resultatet ses ett behov av riktlinjer och rutiner kring hur stödet till anhöriga 

till äldre personer boende på särskilt boende ska vara utformat. I de nationella 

riktlinjerna kring vård och omsorg vid demenssjukdom framhävs anhörigas behov av 

stöd men fokus ligger helt på anhöriga med äldre boende i ordinärt boende. 

Beträffande stödet för anhöriga med äldre boende på särskilt boende saknas 

riktlinjer (Socialstyrelsen, 2016). 

Resultatet visar att det finns brister i stödet till anhöriga. Utan tydliga riktlinjer ser 

anhörigstödet väldigt olika ut i olika verksamheter samt att varje sjuksköterska själv 

ansvarar för att utforma stödet till de anhöriga. Därför är det viktigt med rutiner så 

att anhöriga upplever att de får det stöd de behöver. Resultatet kan användas som 

diskussionsunderlag på den egna verksamhet beträffande förbättringsarbeten när det 

kommer till stöd till anhöriga. Det kan vara av värde för sjuksköterskor att få en 

samsyn över hur man kan möta en anhörig i behov av stöd.   

Det finns ett behov att fokusera framtida forskning på anhöriga till äldre boende på 

särskilt boende och deras behov av stöd. Samt att studera hur verksamheten på 

särskilda boenden är organiserad för att lyfta och medvetandegöra anhörigas behov. 
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 Bilaga 1 - informationsbrev 

  

  

Förfrågan om deltagande i studie angående anhörigas 

upplevelse och behov av stöd från sjuksköterskor. 
   

Vi är två sjuksköterskor som går sista terminen på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning 

mot vård av äldre. Under våren ska vi skriva en magisteruppsats vid Umeå Universitet. Syftet med vår 

studie är att beskriva upplevelsen av stöd från sjuksköterskor hos anhöriga till personer med 

demenssjukdom boende på särskilt boende. 

  

Många anhöriga vill fortsätta att vara delaktiga i omvårdnaden och på olika sätt stödja och hjälpa sina 

närstående efter att de flyttat till särskilt boende. Vi arbetar båda som sjuksköterskor i Umeå kommun 

och har erfarenhet av betydelsen av anhörigas insats och delaktighet men även att många anhöriga 

behöver mycket stöd för att kunna hantera de svårigheter och successiva försämringar som 

demenssjukdomen medför. Vi har också upplevt att det kan vara svårt att veta vilket stöd anhöriga 

behöver. Därför är vi intresserade av dina erfarenheter som anhörig. Genom att få ta del av dina 

erfarenheter hoppas vi kunna förbättra stödet till anhöriga och därmed även vården av den 

demenssjuke.  

  

Vi söker nu dig som är anhörig till en person med demenssjukdom boende på särskilt boende och som 

är villiga att delta i intervjuer angående detta. Ditt deltagande innebär att en av oss kommer att 

intervjua dig om dina erfarenheter. Intervjun kommer att genomföras i ditt hem eller på annan plats 

som vi kommer överens om. Intervjun planeras att pågå i ca 30-60 minuter. Intervjun kommer att 

spelas in för att senare kunna skrivas ut i text. Allt material kommer att behandlas konfidentiellt vilket 

innebär att ingen kommer att kunna identifiera vad just du sagt. Deltagandet är frivilligt och kan 

närsomhelst under studiens gång avbrytas. 

  

Ansvarig handledare för studien är Björn Nygren, institutionen för omvårdnad vid Umeå Universitet. 

Kontaktuppgifter: e-post  bjorn.nygren@umu.se Tel: 073-705 03 15. 

För intresseanmälan och övriga frågor vänligen kontakta Johanna eller Elin på kontaktuppgifter 

nedan. Tack! 

  

  

Johanna Nilsson och Elin Palm 

  

  

Johanna: 073-039 58 53, nilsson.johanna84@gmail.com 

Elin: 070-268 66 01 , elinpalm81@gmail.com 
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Bilaga 2 – intervjufrågor 

  

Intervjumall 

  

  

● Kan du berätta lite om dig själv? 

● Kan du berätta om hur det var för dig när din … (make, mamma)  flyttade in på 

särskilt boende? 

● Fick du frågan från sjuksköterskan vid inflyttningen om hur du vill ha 

stöd/information? 

● Vad upplever du som viktigt gällandet stödet från sjuksköterskor? 

  

● Kan du berätta om ett möte med en sjuksköterska där du kände stöd? 

● Hur upplevde du stödet från sjuksköterskan? 

● Kan du beskriva hur det kändes? 

● Kan du berätta om fler situationer där du upplevde stöd från sjuksköterskor? 

  

● Kan du berätta om ett möte med en sjuksköterska där du inte kände tillräckligt med 

stöd? 

● Vad upplevde du inte fungerade? 

● Hur kändes det? 

● Kan du berätta om något tillfälle när du känt dig ensam i det här?   

● Kan du berätta om fler situationer där du inte kände tillräckligt med stöd? 

 


