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Abstrakt 

Bakgrund: När en person drabbas av demenssjukdom förändras hela vardagen för 

den drabbade men även för de anhöriga. Invanda mönster och rutiner ändras och de 

drabbade tvingas hitta ett nytt sätt att leva på. En demenssjuk person kräver mycket 

tillsyn och stöd och den anhöriga måste hela tiden finnas till hands. För anhöriga kan 

det innebära att de försummar sina egna behov och får mindre tid till egentid utanför 

hemmet. 

Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva anhörigas upplevelser av att vårda en 

demenssjuk i hemmet. 

Metod: Detta är en litteraturstudie där åtta studier med kvalitativ forskningsmetod 

har analyserats. Studierna togs fram via databaserna CINAHL, PubMed samt Scopus 

och kvalitetsgranskades därefter.  

Resultat: Att vara anhörig till någon som drabbas av demenssjukdom är en stor 

omställning för alla nära anhöriga. Olika upplevelser visar sig såsom förändring i 

relationen till partnern, känslan av ensamhet och sorg och hur det är att ta hand om 

någon som drabbats av demenssjukdom. Det finns olika sätt att hantera denna 

förändring och det har visat sig att stöd från familj och vänner är en viktig del i att 

kunna hantera acceptera sjukdomen och livets förändringar.   

Konklusion: Resultatet visar att anhöriga som vårdar en demenssjuk upplever 

rollförändringar samt att det behövs mer information till de anhöriga. 

 

Nyckelord: Demens, anhörig, upplevelse, omvårdnad, livsförändringar.  

 

 

  



 
 

Abstract 

Background: The whole life is changing when a person suffers from dementia. 

Habits and routines changes and they have to find a new way to live. A person with 

dementia requires a lot of supervision and support and the relatives must constantly 

be there to help. For the relatives it may mean that they neglect their own needs and 

have less time to do things alone outside the home. 

Aim: The aim of this study was to describe spouses’ experiences of caring for a 

person with dementia at home. 

Method: This is a literature study where eight qualitative articles have been 

analyzed. The studies were found through the databases CINAHL, Pubmed and 

Scopus and were thereafter quality controlled.  

Results: Being a relative of someone suffering from dementia is a big adjustment for 

all close relatives. Different experiences show themselves as changes in the 

relationship with the partner, the feeling of loneliness and grief and how it is to take 

care of someone suffering from dementia. There are different ways to deal with this 

change and it has been shown that support from family and friends is an important 

part of being able to manage the disease and accepting life changes. 

Conclusion: The results show that relatives caring for a person with dementia 

experience role changes and that they need for more information. 

 

Keywords: Dementia, spouse, experience, caregiving, life changes. 
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Bakgrund 

Demenssjukdomar är ett samlingsbegrepp för flera sjukdomar som drabbar hjärnan. 

Symtomen skiljer sig åt beroende på vilken sorts demenssjukdom man drabbats av. 

Den vanligaste formen av demenssjukdom är Alzheimers sjukdom. Andra större 

demenssjukdomar är vaskulär demens, frontallobsdemens samt olika blandformer, 

t.ex. Lewy Body demens (Edberg 2009).  

Demenssymtomen utvecklas över tid, beroende på vad som är den bakomliggande 

orsaken till sjukdomen. Hur lång tid sjukdomsförloppet är kan variera, hos vissa kan 

det vara kort och intensivt medan hos andra kan det pågå i upp till 20 år. Det finns 

olika grader av demens, mild demens, måttlig demens och svår demens. Mild demens 

innebär att personen själv och de närmaste märker att glömskan får konsekvenser för 

vardagen. Personen kan i det här stadiet klara sig hemma med lite anpassning, 

påminnelser och hjälp. Måttlig demens är den fas när personen i allt ökande grad 

förlorar greppet om tillvaron. Minnet i det här stadiet är dåligt och likaså förmågan 

att lösa problem såsom påklädning, matlagning och tvätt blir alltmer komplicerat. 

Känslan av att förlora fler och fler funktioner kan orsaka ångest, oro, depression och 

ilska. Vid svår demens kan personen endast minnas brottstycken från sitt tidigare liv, 

personen har glömt vem familjemedlemmarna är och känner inte alltid igen deras 

ansikten och röster. Personen kan inte heller längre orientera sig i tid och rum, 

förstår inte vad andra säger och ordförrådet är mycket begränsat. En person med svår 

demens är beroende av hjälp dygnet runt (Drivdal Berentsen, 2010). 

Olika typer av demenssjukdomar 

Alzheimer sjukdom anses inte var en sjukdom, utan en grupp av sjukdomar som 

varierar beroende på ålder, orsaker och ärftliga faktorer. Hos en person som får 

sjukdomen före 65 års ålder är symtomen vanligtvis tydligare och mer omfattande än 

hos en person som drabbas vid en högre ålder. En yngre person får dessutom tidigare 

en betydande nedsättning på minnet, handlingsförmågan och språkförmågan. 

Alzheimers sjukdom är en sjukdom som utveckas långsamt och det sviktande minnet 

är ofta huvudproblemet. Andra symtom uppkommer ofta efter flera år och alla 

drabbade får inte alla symtom (s. 356). Nedsatt minne är något som visar sig tidigt 

vid Alzheimer, talrubbningar uppkommer också och då är det främst problem med 

att hitta ord som först uppträder. Förmågan att orientera sig tidsmässigt försämras 
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även det tidigt medan svårigheter att orientera sig i rum och situation är vanligare vid 

måttlig till svår demens. Apraxi, agnosi och framträdande förändringar i beteendet är 

något som förekommer främst när sjukdomen utvecklats till svår grad. (Drivdal 

Berentsen, 2010). 

 

Vaskulär demens är den näst vanligaste demenssjukdomen och gemensamt för de 

vaskulära demenssjukdomarna är att skadan beror på minskad syretillförsel till 

hjärnan, vilket främst kan vara orsakat av en blodpropp eller en blödning. Det finns 

olika typer av vaskulär demens. Vanligast är att många små proppar sätter sig i 

hjärnans blodkärl och på så sätt stryper syretillförseln eller att det bildas ett par 

större proppar. Symtomen för vaskulär demens kan se väldigt olika ut beroende på 

vart i hjärnan skadan sitter. Till skillnad från de andra demenssjukdomarna kommer 

symtomen väldigt hastigt och märkbart och oftast kan patienten berätta precis när 

besvären började. Sjukdomen utvecklas stegvis och personen som har drabbats av 

sjukdomen kan efter en ganska stabil period plötsligt försämras (Edberg, 2009).  

 

Frontotemporallobsdemens drabbar främst tinning - och pannloberna och drabbar 

främst yngre personer. Eftersom skadan sitter i frontalloberna drabbas framförallt 

sociala och praktiska funktioner. Det som i första hand visar sig vid 

frontotemporallobsdemens är förlusten av hämningar. Det är även vanligt att 

personer som drabbas av frontotemporallobsdemens blir aggressiva och rastlösa. 

Personer som drabbas av denna sorts demenssjukdom har dock väl bevarade 

minnesfunktioner och sjukdomen kan därför lätt förväxlas med psykiatriska tillstånd 

(Edberg, 2009). 

 

Lewy Body demens drabbar främst den vita substansen i hjärnan och typiskt är att 

symtomen varierar under samma dag, från omfattande besvär till relativt lätta 

besvär. Vanliga symtom vid Lewy Body demens är trötthet, nedsatt 

uppmärksamhetsförmåga, hasande gång och stelhet. Minnessvårigheterna uppträder 

främst senare i sjukdomsförloppet. Något som dock uppträder ofta är 

vanföreställningar (Edberg, 2009).  

 

Beteende och psykologiska symtom vid demenssjukdom 

Beteende och psykologiska symtom (BPSD) är en benämning som avser beteende 
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förändringar som uppträder vid demenssjukdom och som är svåra för omgivningen 

att begripa sig på och hantera. Personer i omgivningen bör tolka BPSD som ett sätt 

för den demenssjuke att kommunicera på och inte som en “störning”. Det är även 

viktigt att försöka förstå de bakomliggande orsakerna till beteendet. De olika 

symtomen som ingår i BPSD är bl.a. skrik, oro, ångest, nedstämdhet och apati 

(Edberg, 2009). 

 

Edberg (2009) menar att det finns en rad tänkbara orsaker till olika beteende, t.ex. 

aggressivitet. Den som drabbats av demenssjukdom får med tiden allt svårare att 

tolka och förstå omgivningen men även uttrycka sig. Dessa svårigheter leder till att 

den demenssjuke kan få en lägre stresströskel, blir alltmer beroende av sin omgivning 

och dessutom får omgivningen svårare att tolka den sjuke. Detta kan skapa oroliga 

situationer där den demenssjuke kan bli aggressiv. En sådan situation kan t.ex. vara i 

samband med toalettbesök och intimhygien då personen inte förstår vad som ska 

göras och då känner sig trängd. Många personer med nedsatt kognitiv förmåga 

upplever den situationen som skrämmande, dels för att personen i fråga måste vara 

avklädd och dels för att det kan finnas personer i omgivningen som personen inte 

känner igen.   

Anhörigas upplevelse 

När en person drabbas av demenssjukdom kan det påverka anhöriga och andra 

närstående då invanda mönster och förhållanden förändras. Att en person drabbas av 

en demenssjukdom kan för den anhöriga innebära att denne försummar sina egna 

behov och kan då drabbas av utmattning och försämrad hälsa, både fysiskt och 

psykiskt. Det kan även vara svårt för den anhöriga att upprätthålla ett socialt 

umgänge då denne hela tiden måste finnas till hands för den sjuke. Att vårda en 

person i hemmet kan även innebära tunga lyft, hjälp vid måltider och toalettbesök 

samt att finnas där och hjälpa och övervaka personen med demenssjukdom 

(Socialstyrelsen, 2010). 

 

I en studie av Stoltz et. al (2004) framkom det en anhörig som vårdar en person med 

demens i hemmet upplevde en rad olika upplevelser. Allt eftersom personen med 

demens blev sämre ökade frustrationen hos den anhöriga, den anhöriga tvingades 

även att göra uppoffringar i sitt eget liv. Den anhöriga kände att de hela tiden var 

tvungen att övervaka den sjuke på grund av dennes förändrade uppfattning om 
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verkligheten. Det framkom vidare att den anhöriga kämpade med känslor av skuld 

och otillräcklighet i att ge vård. Många anhöriga kände en oro på sin förmåga att ta 

hand om det ekonomiska och sin egen hälsa. Vidare tas det upp att de anhöriga 

upplevde en brist på frihet och social isolation var en följd av detta. Det som tydligast 

framkom var den höga bördan och lidande som fanns hos de anhöriga. Den höga 

bördan var kopplat till ett finansiellt missnöje, den anhöriges ålder, 

beteendestörningar hos den sjuke och negativa reaktionen från människor i 

allmänhet. Många upplevde en förlust av kamratskap relaterat till 

kommunikationssvårigheter och förlust av ömsesidighet i relationen. De anhöriga 

upplevde sig även socialt isolerade från familj och vänner (Stoltz et al, 2004). 

 

I en studie av O’Shaughnessy et. al. (2010) framkom det att anhöriga upplevde att de 

tappade kontakten med deras make/maka i takt med att demenssjukdomen 

fortskred. Vidare framkom det att anhöriga upplevde en sorg över att inte längre 

kunna dela tankar och upplevelser med sin make/maka. Många anhöriga beskrev 

vidare att deras identitet försummades och att de blev mer som en vårdare än en 

anhörig. 

 

Motiv och syfte 

När en anhörig drabbas av en demenssjukdom kan det påverka familjen då 

livssituationen förändras. Som anhörig kan det innebära försämrad hälsa, både på ett 

fysiskt och psykiskt plan (Socialstyrelsen, 2010). För att sjuksköterskan ska kunna ge 

bättre stöd till familjen är det viktigt att få en djupare förståelse i hur det är att leva 

med en demenssjuk person.  Med anledning av detta är syftet med denna 

litteraturstudie att beskriva anhörigas upplevelse av att vårda en demenssjuk i 

hemmet.  

 

Metod 

Sökmetoder 

För att besvara vårt syfte med studien har vi använt oss av Cinahl, PubMed och 

Scopus för att söka artiklar. Vi valde att använda oss av dessa databaser eftersom att 

de är inriktade på omvårdnad och för att vi tyckte att det fanns mest relevanta studier 

i dessa databaser. Sökorden som användes var: dementia, experience, child, spouses, 

Alzheimer, caregivers, home care, family och caring. Vidare gjordes manuell sökning 
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genom att gå igenom källhänvisningar i de studier vi hittat genom databassökning. 

Arbetet kommer endast att visa de sökningar som ingår i studien (Bilaga 1).  

 

Urval 

Urvalet av studierna baserades på relevans mot syftet. Detta för att författarna ville 

belysa upplevelsen av att vårda en demenssjuk i hemmet. Inklusionskriterierna var 

att studierna skulle vara peer-reviewed granskade, kvalitativa och skrivna på 

engelska. Exklusionskriterierna var studier producerade före år 2004 samt att 

studierna inte skulle vara gjorda med anhöriga till en demenssjuk boende på ett 

vårdhem. Urvalet av studier kom att ske i tre steg (Bilaga 1), där det första urvalet 

bestod i att välja ut de studier författarna ansåg hade en rubrik som svarade mot 

syftet. I steg två lästes abstrakten från de studier som valdes ut i steg ett. Om 

abstraktet svarade mot syftet lästes studien sin helhet i steg tre. Kvalitetsvärdering 

gjordes med hjälp av en checklista från Forsberg och Wengström (2013) på de studier 

som lästes igenom i steg tre.  Samtliga studier redovisas i en artikeltabell (bilaga 2). 

Därefter granskades studierna var för sig för att sedan jämföras och se vilka som hade 

liknande innehåll. Resultatet diskuterade författarna sedan tillsammans för att 

avgöra vilka studier som var av tillräckligt god kvalitét för att sedan kunna användas i 

litteraturstudien. Det slutliga urvalet blev åtta studier där alla bedömdes vara av 

tillräckligt god kvalité för att kunna ingå i denna litteraturstudie. Alla studier som 

inkluderades i denna litteraturstudie var kvalitativa och publicerade mellan 2009-

2013. 

 
Analys 
Enligt Polit och Beck (2010) kan litteraturstudier hjälpa till att inspirera till nya 

frågeställningar och idéer. I en litteraturstudie studeras materialet noggrant och allt 

eftersom går man djupare in i litteratur för att hitta svar på det man söker. När alla 

relevanta studier är lästa, abstraherade och kritiskt granskade analyseras materialet 

(s. 183). Kvalitativ metod innebär att ett begrepp och fenomen beskrivs och de 

personer som ingår i studien har en mer aktiv än passiv roll. Fenomenen är abstrakta 

och innefattar upplevelser, känslor, beteenden och attityder (Polit och Beck, 2010, s. 

62-63). Analysarbetet började med att båda författarna läste igenom texterna var för 

sig och reflekterade därefter över textens innehåll först enskilt och därefter 

tillsammans. Författarna översatte även texterna till svenska tillsammans. Då 
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texterna hade studerats identifierade författarna olika meningsenheter som sedan 

kondenserades. Dessa kodades för att sedan abstraheras till underkategorier och 

kategorier. Koder som beskrev samma fenomen sorterades och bildade sex 

underkategorier som sedan abstraherades samman till tre kategorier. Om författarna 

kände sig osäkra på innehållet diskuterades det igenom tillsammans.  

Forskningsetisk reflektion 

Vid en litteraturstudie bör vissa etiska överväganden göras beträffande urval och 

presentation av resultat. Det är viktigt att välja studier som fått tillstånd från en etisk 

kommitté eller en studie där det gjorts noggranna etiska överväganden. Alla studier 

som ingår i litteraturstudien ska enligt Forsberg och Wengström (2013) redovisas. De 

åtta studier som ingår i denna litteraturstudie är alla etiskt granskade och godkända 

eller är studier där noggranna etiska övervägande har gjorts. Av de åtta studierna var 

det fem som var etiskt godkända och i alla åtta hade deltagna själva valt att delta.  

 

Resultat 

Tabell 1. Översikt av huvud- och underkategorier som framkommit i resultatet 

Huvudkategori Underkategori 

Att underkasta sig 
livsstilsförändringar  

Förändringar i vardagslivet 
Ensamhet och sorg 

Att känna nya behov av support Bristande information 
Stöd från familj och vänner 

Att komma till rätta med sitt liv Finna mening 
Acceptans 

 

Att underkasta sig livsstilsförändringar 

Litteraturstudien visar under denna kategori olika förändringar och upplevelser som 

påverkar relationer, vardagslivet och ens psykiska välbefinnande. Resultatet visade 

att livsstilsförändringar i form av känslor av ensamhet, isolering och stress förekom 

men även förändringar av sömnvanor och den anhörigas sociala liv. 
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Förändringar i vardagslivet 

Studier visar att när en maka/make drabbas av demenssjukdom blir det en stor 

omställning i vardagslivet för partnern och familjen. I en studie av Stokes et al. 

(2012) framkom det att sjukdomen medförde att hela livet förändrades och att 

vårdarrollen var tidskrävande och utmattande. Vidare fann Stokes et al. (2012) att 

anhöriga beskrev att hela deras liv förändrades som en följd av sjukdomen. De 

anhöriga beskrev att de var tvungna att anpassa sig till förluster och förändringar så 

som ekonomiska förändringar, förändringar i relationen och ändrade framtidsplaner. 

Andra förändringar i vardagslivet som framkom i olika studier var brist på socialt 

umgänge. Flynn och Mulchay (2013) beskriver att de flesta ansåg att det krävs mycket 

planering och hjälp från andra anhöriga för att kunna göra saker utanför hemmet.  

 

I en studie av Svanberg et al. (2010) framkom det att de flesta ungdomar som lever 

med en förälder som har en demenssjukdom upplever att det blev ändrade roller i 

familjen. De beskrev att det som föräldern gjorde förr men inte kunde göra nu på 

grund av sjukdomen fick barnen göra. Något som även framkom var att barnen 

tvingades växa upp snabbare än andra barn i samma ålder.  

 

Förändrade sömnvanor var en förändring som framkom i en av studierna. Simpson et 

al. (2013) beskriver att de flesta som vårdade en med demenssjukdom i hemmet hade 

drabbats av ändrade sömnvanor. De beskrev att deras sömnvanor numera berodde på 

hur den demenssjuka personen sov om nätterna. Var han/hon vaken mycket så 

resulterade det i att den anhöriga också var vaken. En fru som deltog i studien 

beskrev att de sov i olika sovrum nuförtiden för att hon inte skulle bli störd av hennes 

make om nätterna.  

 

Eriksson et al. (2012) beskriver att de flesta kvinnorna upplevde deras relationer och 

familjer som normala och fungerade före sjukdomen drabbade partnern, de flesta av 

kvinnorna beskrev förändringar i strukturen i deras partnerskap när de började vårda 

sin partner. Sjukdomen orsakade att relationen fick mer konservativa positioner. För 

majoriteten av kvinnorna ledde makens sjukdom till en heteropolarisation i deras 

egna liv.  
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Stokes et al. (2012) och Lockeridge et al. (2012)  beskriver i sina studier att något som 

anhöriga hade extra svårt att förstå, var när partnern blev aggressiv och många 

upplevde aggressiviteten som något som väckte rädsla och uppgivenhet.  

 

I en studie av Shanley et al. (2011) upplevde de anhöriga att se sin partner eller 

förälder gå igenom slutstadiet av demensen var mycket skakande, samtidigt som de 

gjorde allt för att kunna ge kamratskap och omsorg till den personen. De anhöriga var 

mycket medvetna om att de inte kunde kontrollera den fysiska nedgången och fann 

det mycket svårt att bevittna vad de såg som att personen hade låg livskvalitet.  

Ensamhet och sorg 

I de flesta artiklarna upplevde de anhöriga att ensamheten var det som var mest 

påfrestande. Flynn och Mulcahy (2013) beskriver i sin studie att männen upplevde 

ensamheten som det värsta. En man som de intervjuade beskrev det så här: “On a 

personal basis, well, the loneliness, that’s the biggest problem I have. It has had a 

huge impact on the girls. My daughter got married and had her first child, but 

going through those events doesn’t mean anything to (spouse’s name); it just goes 

completely over her head. The excitement you would have between a mother and 

daughter is gone.” 

 

Resultat visar också att anhöriga till personer med demenssjukdom känner ensamhet 

och sorg i samband med förlorad kontakt och närhet med den person som stått 

närmast och betytt allra mest. I en studie av Shanley et al. (2011) framkom det att 

många anhöriga upplevde ensamhet när många vänner och en del familjemedlemmar 

drog sig undan från såväl personen med demenssjukdom och personen som vårdade 

denne. Något som även framkom var att många anhöriga inte hade energin till att 

upprätthålla ett socialt nätverk utanför hemmet och att den anhöriga därför upplevde 

ensamhet.   

 

Stokes et al. (2012) tar upp några av orsakerna till varför de anhöriga kände sig 

isolerade och ensamma, känslan att inte kunna prata om sjukdomen, rädslan att 

andra inte ska förstå, tvingas dra sig undan från sociala aktiviteter, rädslan för 

negativa reaktioner samt att bli övergiven av vänner och släkt som kände sig osäkra 

på hur de skulle förhålla sig till partnern med sjukdomen.  
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Att känna nya behov av support 

Resultatet visade att anhöriga fick stöd och information från olika instanser.  

Emellertid upplevde de anhöriga att de inte fått tillräckligt med information inom en 

rad olika grupper. Samt hur de upplevde det stöd de fått eller inte fått från familj och 

vänner. Det tas även upp vad som gör att inte alla anhöriga söker det stöd de 

egentligen behöver, detta kunde bero på okunskap om vilket stöd som fanns att tillgå.  

 

Bristande information  

I en studie av Lockeridge et al. (2012) framkom det att anhöriga upplever stor 

besvikelse över att de inte har fått någon information av sjukvården om vad tidig 

debut av demens betyder. Vidare framkom det att de anhöriga var generellt 

omedvetna om att yngre personer kan drabbas av demens och det behövdes en längre 

tid av övertalning innan partnern besökte läkaren för undersökning. I en studie av 

Flynn och Mulcahy (2013) framkom det att deltagarna i studien tyckte att de borde få 

kunskap och information från det att diagnosen blir ställd och sen vad som kan 

komma att förväntas av sjukdomen under sjukdomens förlopp.  

 

I studien av Lockeridge et al. (2012) framkom det att anhöriga tyckte sig inte få vara 

delaktiga då viktiga beslut skulle tas och att de blev lämnade att berätta besluten för 

sin partner, utan stöd. Vidare framkom det att anhöriga tyckte att det var jobbigt att 

berätta att maken/makan inte längre fick köra bil och att det ofta blev konflikter i 

relationen när beslut som dessa blev tagna. De flesta tyckte att de skulle få vara 

delaktiga i sådana beslut och många kände sig maktlösa då de inte fick vara 

delaktiga.   

 

Stokes et al. (2012) och Lockeridge et al. (2012) beskriver i sina studier att många 

upplevde brist på information kring ekonomiskt och praktiskt stöd. Vidare beskrevs 

det att många av de anhöriga önskade att de fått mer relevant information och att 

leva i okunskap gav ökad ångest och rädsla. Det beskrevs vidare att samhällets 

okunskap om sjukdomen orsakade att de anhöriga kände att de inte hade möjlighet 

att prata om deras egna erfarenheter, inte ens med de som stod dem närmast. I en 

studie av Shanley et al. (2011) framkom det att många av de anhöriga beklagade sig 

på samordnad hjälp i att identifiera och komma åt tillgängliga resurser under loppet 

av sjukdomen.  
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I Eriksson et al. (2012) studie framkom det att många ansåg, att söka stöd och hjälp 

från andra insatser, som en börda på samhället och att det bidrog till att personer 

med större problem blev utan stöd. Många upplevde att sökte man hjälp hade man 

själv misslyckats att vårda sin make. Det framkom vidare att många av de anhöriga 

hade en tendens att nedvärdera deras egna behov av stöd.  

 

Stöd från familj och vänner 

Många anhöriga tycker att det är viktigt att få stöd från både familj och vänner för att 

klara av att ta hand om den demenssjuka. Lockeridge et al. (2012) påpekar att vissa 

deltagare i deras studie upplevde att de tappade sina nära vänner i samband med att 

deras partners demenssjukdom fortskred. Många av de anhöriga trodde att det 

berodde på att de skämdes eller på något sätt var rädda för sjukdomen. I studien som 

Flynn och Mulcahy (2013) har gjort framkom det att de anhöriga var tvungna att ta 

hjälp från deras barn eller andra anhöriga för att kunna göra saker utanför hemmet.  

 

Många ungdomar som levde med en förälder som drabbats av demenssjukdom 

upplevde inte att de behövde mer information om vad sjukdomen innebar utan tyckte 

att deras föräldrars ärlighet om sjukdom var det viktigaste. Många ungdomar 

använde sig av speciella personer för att söka stöd. De värderade även stödet från 

deras vänner eftersom att de fungerade som en distraktion från situationen i hemmet 

(Svanberg et al. 2010). 

 

I en studie av Shanley et al. (2011) framkom det att de anhöriga uppskattade stöd 

psykosocialt lika mycket som praktiskt, med det menas stöd i form av erkännande av 

deras roll, hjälpa till med svåra beslut eller bara att ha en empatisk person att prata 

med. De anhöriga drog nödvändigtvis ingen skarp åtskillnad mellan instrumentala 

och psykosociala behov. Vidare framkom det att kontinuitet i stödet var mycket 

uppskattat. 

 

I en studie gjord av Flynn och Mulcahy (2013) framkom det att förändringar i 

relationen mellan den demenssjuka, deras barn och andra som hjälpte till att vårda 

personen med demenssjukdom upplevdes som psykiskt påfrestande. De beskrev även 

att anhöriga tyckte det var jobbigt att alla ville ta del av vårdandet på olika sätt. 
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Shanley et al. (2011) samt Stokes et al. (2012) beskriver att ett av de största behoven 

som den anhöriga uttryckte var att få empati och förståelse från vänner och familj, 

empati var dock något som många av de anhöriga inte upplevde att de fick. Detta 

orsakade i sin tur att den anhöriga kände isolation och stress. Vidare fann de att de 

anhöriga var tvungna att bibehålla sin egen hälsa så mycket som möjligt i situationen. 

Detta hjälpte dem att hantera stressen av att vara vårdare såväl som deras egen 

identitet och intressen i livet, något som ansågs vara extra viktigt efter att personen 

med demenssjukdom gått bort. 

Att komma tillrätta med sitt liv 
Resultatet tar upp hur partnern/vårdaren kan känna skuld till den sjuka samt hur de 

accepterar sjukdomen. Resultatet visar vidare på hur de anhöriga fann mening med 

att vårda sin partner i hemmet genom känslor som att ge tillbaka och meningsfullhet. 

Genom att se positivt på situationen samt att hitta mening med sjukdomen gjorde att 

de anhöriga lättare kunde acceptera sjukdomen. 

 

Finna mening 

Shim et al. (2013) beskriver att många av de anhöriga kände att de gav tillbaka 

kärleken som deras fru givit dem under deras gifta år. Många kände sig även 

tacksamma att få möjligheten att ge tillbaka till sin partner. Något som de även tar 

upp är att många beskrev deras bröllopslöften som ett löfte, i sjukdom och i hälsa och 

genom att vårda sin partner bibehålla det löftet.   

 

Många anhöriga fann mening i att ta hand om sin partner i hemmet istället för att 

han/hon skulle hamna på ett vårdhem. De anhöriga upplevde att de gjorde de trodde 

att den demenssjuka upplevde som meningsfullt och viktigt. En annan anledning till 

att anhöriga fann mening i att vårda en demenssjuk i hemmet var kärleken till deras 

make/maka. De flesta anhöriga tyckte inte att deras make/maka skulle bo på ett 

vårdhem utan tyckte att de skulle få bo i deras egna hem (Shim et al. 2013). 

Acceptans 

I en studie gjord av Shim et al. (2013) framkom det att accepterande av situationen 

för den anhöriga innebar att acceptera sjukdomen, hantera förändringar i deras 

planer och att anpassa sig till partners begränsningar. Det innebar även att acceptera 
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att det hela tiden skedde förändringar i deras liv. Genom att acceptera situationen 

och genom att ha en positiv attityd hade de anhöriga möjlighet att se bortom 

förlusterna och fokusera på välsignelserna i livet istället. Många beskrev att vara 

tacksam, vara optimistisk, känna sig välsignad, fokusera på det positiva, se saker på 

den ljusa sidan och hitta humorn i saker var viktiga inställningar för att acceptera 

situationen.  

 

Många ungdomar beskrev att, för att kunna acceptera att ens förälder/anhörig har 

drabbats av demenssjukdom var de tvungna bilda ett nytt förhållande gentemot 

föräldern/anhöriga. Detta för att kunna acceptera förlusten av föräldern/anhöriga 

som de en gång kände (Svanberg et al. 2010). 

 

Diskussion  

Metoddiskussion 

Den mest lämpade ansatsen för denna litteraturstudie var att använda sig av 

kvalitativ forskningsmetod då det var upplevelser som skulle studeras. Kvalitativ 

forskningsmetod valdes för att författarna skulle få en ökad förståelse inom området. 

Forsberg och Wengström (2013) menar att kvalitativ forskning ger en ökad möjlighet 

att få insikt och förståelse för olika individers sociala verklighet. Vidare pekar de på 

att insikten ger läsaren en ökad förståelse för varför vissa människor reagerar på ett 

visst sätt samt vilka tankar och känslor som ligger till grund för personernas 

beteende.  

 

Inom kvalitativ forskning användes begrepp som giltighet, tillförlitlighet, 

överförbarhet och delaktighet. Det vill säga, om fler studier pekar mot samma 

resultat ger det en ökad trovärdighet (Lundman och Graneheim, 2013). Resultatet i 

samtliga studier tog upp liknande upplevelser och känslor vilket gav hög trovärdighet 

till litteraturstudien. När författarna sökte efter studier till litteraturstudien fick de 

många resultat, det vill säga ett stort underlag till att göra litteraturstudien. 

Författarna bedömde att studierna de valt hade en god trovärdighet och svarade väl 

mot syftet. Inklusions- och exklusionskriterier som valdes var lätta att följa då det är 

forskat mycket kring detta område. Författarna valde att inkludera studier som 

innehöll upplevelser från både män, kvinnor och ungdomar för att de skulle få ett 
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bredare perspektiv på syftet samt att belysa olika upplevelser då dessa personer har 

levt nära inpå en person som drabbats av demenssjukdom.  

 

Styrkan i denna litteraturstudie var att författarna hade tydliga ramar på deras 

sökningar vilket ledde till att sammanlagt åtta artiklar inkluderades i 

litteraturstudien. Samtliga intervjuer i artiklarna skedde på en plats som deltagarna 

själv hade valt. De flesta av deltagarna valde att intervjuerna skulle ske i deras egna 

hem. I alla artiklar som ingår i denna litteraturstudie hade deltagarna blivit 

tillfrågade om de ville delta samt fem av artiklarna var etiskt granskade av en 

kommitté. Studierna som ingick i denna litteraturstudie pekade alla mot samma syfte 

vilket var en fördel då artiklarna skulle analyseras och granskas.  

 

En svaghet i studien är att artiklarna översattes till svenska från engelska med hjälp 

av lexikon av författarna. Detta kan ha påverkat resultatet eftersom att det inte går 

att garantera att översättningen är helt korrekt då det kan bli feltolkningar av ord och 

meningar. Emellertid så har författarna varit noggrann i denna översättning och 

under hela arbetet diskuterat detta med varandra. En annan svaghet i denna studie 

kan vara att deltagarantalet mellan män, kvinnor och ungdomar skiljer sig åt. Det kan 

skilja sig i sysslor i hemmet eller andra praktiska sysslor. Författarna valde dock att 

inte skilja på detta i resultatdelen då de ville belysa upplevelserna oberoende av kön 

eller ålder. Författarna önskade dock att studiernas resultatdelar skulle ha visat mer 

ingående på vilket stöd och information som deltagarna hade fått under tiden som de 

vårdade deras demenssjuka partner i hemmet.  

 

Studierna som ingick i denna litteraturstudie var fem av åtta studier etiskt granskade 

samt att deltagarna hade fått välja frivilligt om de ville medverka i alla åtta studier. 

Författarna ansåg att detta var viktigt att ta ställning till vid urvalet av studier. 

Författarna ansåg även att det mest trovärdiga resultatet skulle uppnås om alla 

deltagarna deltog frivilligt.   

Resultatdiskussion 

Litteraturstudien beskriver i resultatet att anhöriga kände en sorts rollförändring då 

deras partner drabbades av demenssjukdom samt att den anhöriga kände förlust av 

den partner som är ens livskamrat. Det framkom att många upplevde det som att 
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påbörja en ny relation med den sjuke. I litteraturstudien framkommer det även att 

den anhöriga upplever det jobbigt att se ens partner försämras samt att partnerns 

identitet skiftar. Att vara anhörig till en person med demenssjukdom innebär oftast 

en rollförändring från att ha varit maka/make till att bli vårdare. Vårdandet beskrivs 

som en emotionell belastning och att situationen kan förvärras vid stress eller vid 

brist på kunskap (Edberg, 2009). I resultatdelen kunde författarna tyda att de yngre 

personerna som lever med en anhörig som drabbats av demenssjukdom upplevde att 

det blev en sorts rollförändring i hemmet. De upplevde att de fick ta hand om 

föräldern samt göra de sysslor föräldern tidigare gjort men som han eller hon inte 

längre klarade av. Ungdomarna upplevde även att de fick växa och bli mognare 

snabbare än vänner i deras egen ålder. 

När en person drabbas av demenssjukdom innebär det att de nära anhöriga också 

drabbas. Man brukar säga att demenssjukdom är en anhörigsjukdom. Stöd från 

familj och andra närstående är något som också kan komma att ändras i takt med att 

en person drabbas av demenssjukdom. En del vänner och bekanta kanske är rädd för 

sjukdomen och vet inte hur man ska bete sig. Många anhöriga blir tvungna att vara 

hemma med den demenssjuka då han eller hon successivt blir försämrad och i och 

med detta kräver mer tillsyn. Har man tidigare haft en stor umgängeskrets kan detta 

vara något som många upplever som förändringar i livet samt att många upplever det 

ledsamt att inte ha något socialt umgänge utanför hemmet (Stokes et. al, 2012). 

 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa upplevelsen av att vårda en 

demenssjuk i hemmet och resultatet visade på en förändring i vardagslivet. Resultatet 

visade att stöd och information borde vara centralt samt att det är något som många 

upplever saknas. Resultatet visar att de anhöriga sökte stöd hos vänner och familj 

istället för att vända sig till olika instanser. Detta för att de flesta upplevde att de inte 

fick stöd från t.ex. kommun. Stödet var något som många upplevde som bristande 

och att det saknades tillräckligt med information om stödet som fanns att tillgå. Att ta 

hand om någon i hemmet är ett arbete som vara 24 timmar om dygnet och det i sig 

kan skapa oro och ångest över att man inte ska vara tillräcklig både för sin partner 

men även personer som är i ens omgivning (Shanley et al, 2011 & Stokes et. al, 2012 & 

Lockeridge et.al, 2012). Sävenstedt (2009) menar ett anhöriga har en stor betydelse 

när det gäller vård i hemmet och att de har varit utgångspunkten för att skapa olika 

former av stödsystem. Vidare anser Sävenstedt (2009) att den viktigaste formen av 
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stöd är telefonrådgivning och stödtelefontjänster. I vår litteraturstudie framkom det 

inte att detta skedde utan att de anhöriga själv fick se till att få stöd. Utifrån resultatet 

är det troligt att med hjälp av telefonrådgivning och andra stödformer via telefonen 

kan det minska oron för de anhöriga som vårdar en demenssjuk i hemmet. Något 

som även skulle minska oron var om det fanns mer stödgrupper, på så vis skulle den 

anhöriga få möjlighet att prata med andra anhöriga som är i samma situation. Detta 

kan medföra att man får ett bredare socialt nätverk som i sin tur ökar livskvalitén 

bland de anhöriga.  

 

Benzein et al. (2009) fann att under de senaste decennierna har familj och 

närstående mer och mer involverats i vården och har främst fungerat som en resurs. 

Utifrån resultatet i vår litteraturstudie kan detta medföra att anhöriga tar på sig mer 

ansvar och att den anhöriga anser att det är han eller hon som ska vårda sin partner. I 

resultatet var det många av deltagarna som sökte stöd hos vänner och familj upplevde 

sig inte få det stöd de behövde, de upplevde istället att vännerna och familjen vände 

dem ryggen. Vidare kan detta bero på att vännerna och andra närstående tyckte att 

de inte fick hjälpa till på sitt sätt då den primära vårdaren lätt kan tycka att det är 

han/hon som vet bäst vad partnern har för behov.  

 

Många anhöriga tyckte att det var smärtsamt att se sin partners identitet förändras 

samt deras beteendeförändringar. Vissa av dessa förändringar kunde t.ex. vara 

aggressivitet (Stokes et al, 2012 & Lockeridge et al, 2012). Edberg (2009) skriver att 

aggressivitet och andra beteendeförändringar beror på att den demenssjuka får i takt 

med att sjukdomen fortskrider allt svårare att tolka och förstå sin omgivning och får 

även svårare att uttrycka sig. Edberg (2009) skriver vidare att detta beror på att den 

demenssjuka får en lägre stresströskel, blir alltmer beroende av sin omgivning och 

samtidigt får omgivningen svårare att förstå vad den demenssjuka vill. Utifrån 

resultatet i vår litteraturstudie är det viktigt att anhöriga får information om dessa 

beteenden så att anhöriga lättare kan anpassa vården efter detta. Vidare är viktigt att 

sjuksköterskorna informerar om vad man ska göra om det uppstår en aggressiv 

situation. Det är också viktigt att man förklarar för de anhöriga att det inte är deras 

fel utan att det är sjukdomen som gör att dessa symtom uppstår.  
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Litteraturstudien visar att de anhöriga fick anpassa vardagen och att acceptera 

sjukdomen för det den var. Förändringarna medförde att de anhöriga inte fick lika 

mycket tid till egen social aktivitet eftersom att den demenssjuka krävde allt mer 

tillsyn och hjälp i vardagen. Detta gjorde att de anhöriga inte längre kunde gå ut och 

träffa vänner utan att be om hjälp från någon annan anhörig. Isolering och ensamhet 

var därför något som många av deltagarna upplevde. Detta beror nog till största del 

på grund av bristande möjligheter att få stöd och hjälp från både familj och från olika 

instanser. De anhöriga upplevde att de tappade sin egen identitet i takt med att deras 

partners demenssjukdom fortskred och att de behövde ha tillsyn dygnet runt. 

Anhöriga upplevde också att de förlorade kontakten samt att de var tvungna att skapa 

en ny relation med den demenssjuka för att klara av att hantera sjukdomen och 

situationen (Flynn och Mulchay, 2013, Stoke et al, 2012 & Shanley et. al, 2011). 

 

I litteraturstudiens resultat framkom det även att anhöriga upplever ensamhet och 

isolation i samband med att partnern drabbas av demenssjukdom. Resultatet visar att 

förändringarna hade startat redan innan en diagnos hade ställts. De anhöriga 

upptäckte tidigt att deras partner fick försämrat minne och blev allt mer förvirrade. 

De anhöriga var tvungna att anpassa vardagen samt att lära sig att acceptera 

sjukdomen (Shim et. al, 2013). Förändringarna blev allt mer omfattande i takt med 

att sjukdomen fortskred och det blev ett större och mer tidskrävande arbete/ansvar 

för den anhöriga. I takt med att sjukdomen fortskred och att partnern blev sämre och 

behövde mer hjälp och uppmärksamhet, desto mindre tid till socialt umgänge fick 

den anhöriga. Många anhöriga upplevde därför isolation och ensamhet (Shanley et al, 

2011). Utifrån vårt resultat är anhöriggrupper något som borde finnas i större 

utsträckning detta skulle medföra att den anhöriga kände sig mindre ensam och 

mindre isolerad samt att de skulle ta sig utanför hemmet några timmar varje vecka. 

Betydelsen för omvårdnad 

Föreliggande studie ger en utökad kunskap och fördjupad förståelse för hur anhöriga 

känner gentemot att ha en partner med demens samt att vårda honom/henne i 

hemmet. Detta i sin tur kan leda till att sjuksköterskan lättare ska kunna anpassa 

undervisningen om sjukdomen till de anhöriga. Det är även viktigt att sjuksköterskan 

förstår hur den anhöriga känner och vad som kan göras för honom eller henne, för att 
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ge ett bättre bemötande och stöd. 

 

Konklusion 

När en person drabbas av demenssjukdom drabbar det inte bara individen själv utan 

även anhöriga runtomkring. Anhöriga får en ny roll i hemmet som vårdare vilket 

orsakar stora påfrestningar och förändringar i vardagslivet. Rollerna i hemmet 

förändras och de anhöriga tvingas att sätta sina egna behov åt sidan.  I bakgrunden 

framkom det att när en person drabbas av demenssjukdom kan det påverka anhöriga 

och andra närstående, detta då invanda mönster och förhållanden förändras. 

Ungdomar som har en förälder som har drabbats av demenssjukdom tvingas växa 

upp snabbare än andra som är i samma ålder.  

 

Vi upplevde under sammanställningen av vårt resultat att anhöriga fick slita mer i 

hemmet och att de anhöriga inte hade fått någon information om hur man ska gå 

tillväga för att vårda en med demenssjukdom. Vi tror att information och olika 

stödgrupper kan gynna anhöriga som vårdar en demenssjuk i hemmet. Detta för att 

de anhöriga ska få ta del av annan kunskap från andra i samma situation. 

Information om vad demenssjukdom innebär är viktigt att få så att anhöriga kan 

anpassa vården och sin livssituation. Genom att få information om vad 

demenssjukdom innebär tror författarna att livskvalitén hos den drabbade ökar. Att 

som sjuksköterska ge stöd och information medför att anhöriga får en annan syn på 

att söka hjälp och stöd och på så sätt få en bättre levnadssituation. 

 

Sammanfattningsvis anser vi att det krävs mer stöd och information till dem som 

vårdar en anhörig, men för att detta ska finnas krävs det en ökad förståelse bland 

vårdpersonal, genom den här litteraturstudien kan vårdpersonalen få ökad kunskap. 

Den ökade kunskapen medför att vårdpersonalen kan ge mer stöd och information 

till den anhöriga som i sin tur kan ge en bättre omvårdnad. 
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Datum Databas Sökord Begränsningar 
Antal 

träffar 

Urval 

1* 

Urval 

2** 

Urval 

3*** 

14-04-
09 

Scopus Experie
nce* 

Demen
t* 

Family
* 

Care* 

Subject Area: 
Nursing 

Published: 
2004-Present 

Language: 
English 

238 10 5 2 

14-04-
09 

CINAHL Demen
t* AND 

Child* 
AND 

Family
* 

Peer-Rewied 
Subject: 

Dementia 

87 7 4 2 

14-04-
09 

CINAHL Care* 
AND 

Demen

t* AND 
Spouse

*  

Peer-Rewied 
Subject: 

Spouses 

167 11 3 2 

14-04-

10 

Pubmed Demen

t* AND 
Care* 

AND 
Spouse

* AND 
Experie

nce*  

Published: 

2004-2014 

90 5 3 2 



 

 

Bilaga 2. Tabell 2 - Artikeltabell 

Författare, 

År, 
Tidsskrift, 

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat 
Godkänd 
kvalité 

Carter, P. 
& 

Simpson, 
C. (2013) 
 

Clinical 
nurse 

specialist 
27(6) 
298-306. 

 
England 

Dementia 
caregivers’ 

lived 
experience of 
sleep 

Syftet med studien 
var att undersöka 

anhörigas/vårdare
ns upplevelse av 
sömn 

Deltagarna blev 
kontaktade och 

blev frågade om de 
ville ingå i en studie 
i olika 

fokusgrupper. 20 
personer blev 

tillfrågade och i 
slutändan var det 
15 stycken som 

deltog, 10 kvinnor 
och 5 män. 

Det var en kvalitativ 
studie. Deltagarna 

blev intervjuade och 
under tiden så 
antecknade 

forskarna och 
sammanställde 

sedan. 
Kvalitativ 
analysmetod. 

Resultatet visar att 
anhörigas sömn 

blev störd och att 
de flesta upplevde 
minskad sömn. 

Många beskrev 
även att de sov 

lättare. Några 
deltagare beskrev 
att det var för att 

de var oroliga för 
den sjuka som de 

inte sov om 
nätterna.  
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Författare, 

År, 
Tidsskrift, 

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat 
Godkänd 
kvalité 

Shanely, 

C., 

Russell, 

C., 

Middleton, 

H. & 

Simpson-

Young, V. 

(2011) 

Dementia 

10(3) 

325-340 

Australia 

 

 

 

Living 
through end-

stage 
dementia: 
The 

experiences 
and 

expressed 
needs of 
family carers 

Syftet med studien 
var att undersöka 

upplevelsen och 
behov hos 
anhöriga/vårdaren 

till en person i 
slutet av sin 

demens.  

Studien använde 
sig av ett 

ändamålensligt 
urval för att 
rekrytera 15 

stycken 
familjemedlemar. 

Fem makar och fem 
män samt två 
söner och tre 

döttrar.  

Det var en kvalitativ 
studie, där man 

använde sig av 
semi-strukturerade 
djupgående 

intervjuer baserade 
på öppna frågor 

kring breda 
ämnesområden. 
Samtalen spelades 

in.  

Resultatet visar att 
vårdarna upplevde 

en stor variation av 
upplevelser. Några 
huvudområden 

som kom upp var 
dock att få stöd, att 

måsta lita på 
andra, hantera 
ensamheten och se 

en anhörig sakta 
tyna bort. 
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Författare, 

År, 
Tidsskrift, 

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat 
Godkänd 
kvalité 

Flynn, R. 
& 

Mulcahy, 
H. (2013). 
 

British 
Journal 

och 
cammunit
y nursing 

18(12) 
598-606 

 

Ireland 

Early-onset 
dementia: 

the impact 
on family 
care-givers 

Syftet med den 
här studien var att 

undersöka 
effekterna på 
familjemedlemmar 

som vårdar en 
med demens. 

Den södra 
regionchefen för 

Alzheimers-
förbundet på Irland 
skickade ut brev till 

olika personer som 
vårdade en 

demenssjuk i 
hemmet. I brevet 
var det information 

om studien. 7 
stycken deltog i 

studien, 5 män och 
2 kvinnor. Den 
demenssjuka fick 

vara över 65 år 
men han/hon skulle 

ha fått diagnosen 
före 65 års ålder. 
Deltagarna skulle 

kunna engelska och 
förstå det bra. 

Vårdaren/anhöriga 
skulle vara över 16 

år. 

Face-to-face 
intervjuer, semi-

strukturerade och 
djupgående 
intervjuer. 

Intervjuerna 
spelades in med 

tillstånd från 
deltagaren. Eftersom 
att studien skulle 

vara anonym fick 
varje deltagare ett 

nummer (P1-P7).  
 

Deskriptiv kvalitativ 
metod. 

Många av 
deltagarna i 

studien hade en 
negativ upplevelse. 
Det var flera som 

beskrev att de 
upplevde en dålig 

koppling mellan 
sjukdomen och den 
service och hjälp 

de fick. Deltagarna 
beskrev även att 

de tyckte att det 
sociala livet 
försvann och om de 

skulle göra något 
krävde det lång 

planering. Manliga 
deltagare upplevde 
ensamheten som 

det värsta. Några 
få upplevde en 

fysisk påverkan av 
att vårda en med 

demens.  
 
 

 

Ja 



 

 

Författare, 

År, 
Tidsskrift, 

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat 
Godkänd 
kvalité 

Eriksson, 

H., 

Sandberg, 

J. & 

Hellström, 

I. (2012) 

Internatio

nal 

Journal of 

Older 

People 

Nursing 8, 

159-165 

Sweden 

 

 

 

 

 

Experiences 
of long-term 

home care as 
an informal 
caregiver to 

a spouse: 
gendered 

meanings in 
everyday life 
for female 

carers 
 

Studiens syfte var 
att undersöka 

genusaspekten av 
långsiktig 
omvårdnad bland 

kvinnor som ger 
vård i hemmet för 

en make som lider 
av demens.  
 

 

 

 

Totalt rekryterades 
12 kvinnor till 

studien. Kvinnorna 
var av alla av 
svensk härkomst 

var mellan 66 och 
80 år och hade levt 

med sin partner 
mellan 39-4år.  
 

 

 

 

 

 

 

Insamlingen av data 
gjordes under en 

femårs period, 
intervjuerna gjorde i 
hemmet och var 

strukturerade kring 
följande områden: 

Hemmet, partnerns 
sjukdom, dagliga 
livet, relationen och 

autonomin.  

Kvinnorna beskrev 
att de hade ett 

normalt förhållande 
gentemot sin 
partner innan han 

drabbades av 
demenssjukdom. 

När partnern hade 
drabbats av 
demenssjukdom 

beskrev kvinnorna 
att det blev 

förändringar i deras 
umgängeskrets. 
Många av 

deltagarna i 
studien 

uppskattade stödet 
som de hade från 
andra kvinnor i 

samma situation.  
 

 
 

 Ja 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

Författare, 

År, 
Tidsskrift, 

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat 
Godkänd 
kvalité 

Lockeridg
e, S. & 

Simpson, 
J. (2013) 
 

Dementia 
12(5), 

635-651. 
 

England 
 

The 
experience of 

caring for a 
partner with 
young onset 

dementia: 
how younger 

carers cope 

Syftet med den 
här studien var att 

undersöka 
vårdares 
upplevelser av 

relationen med 
deras partner som 

har nydebuterad 
demens. 

Deltagarna 
rekryterades från 

regionalchefen för 
Alzheimersförbunde
t i nordvästra 

England. 
Inklusionskriteriern

a var att den 
anhöriga var den 
primära vårdaren 

och att partnern 
fått sin 

demensdiagnos 
innan 65 års ålder. 
Även personer som 

hade förlorat sin 
parter de senaste 

1-3 åren kunde 
också delta i 
studien. Sex 

stycken deltog i 
studien, 3 kvinnor 

och 3 män. 

Det var en kvalitativ 
studie. Semi-

strukturerade 
intervjuer angående 
upplevelsen av att 

vårda en anhörig 
med 

demenssjukdom. 
Intervjuerna 
fokuserade på 

vårdarnas liv med en 
demenssjuk. 

Intervjuerna hölls på 
en plats där 
deltagarna föredrog. 

2 deltagare blev 
intervjuade på 

Alzheimersförbundet
s kontor och 4 
stycken blev 

intervjuade hemma. 
Intervjuerna var 

mellan 50-90 
minuter långa. Alla 

intervjuer spelades 
in och analyserades 
efteråt. 

Vårdarna beskrev 
den tidiga 

demensdiagnosen 
som en lång period 
med oro. Många 

upplevde även att 
det var lång 

väntetid innan de 
fick veta att deras 
partner hade en 

demenssjukdom. 
Användandet av 

förnekande 
skapade konflikter i 
relationen och det 

ledde även till 
förlust av tillit. 

Vårdarna beskrev 
att ju längre 
gången partnern 

blev i sin 
demenssjukdom, 

desto mindre 
vänner fanns kvar. 

De flesta av deras 
vänner tappade de 
kontakten med.  
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Författare, 

År, 
Tidsskrift, 

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat 
Godkänd 
kvalité 

Stokes, 

L., 

Combes, 

H. & 

Stokes, G. 

(2012) 

Dementia 

13(1), 59-

78. 

England  

 

Understading 
the dementia 

diagnosis: 
The impact 
on the 

caregiving 
experience 

Studiens syfte var 
att undersöka hur 

en vårdande 
partner förstår och 
begriper 

informationen 
kring diagnosen. 

I studien deltog 10 
partners boende i 

England, sex 
kvinnor och fyra 
män. 7 av 

deltagarna var 
rekryterade via en 

stödgrupp och tre 
stycken från en 
demensboende.  

Semi-strukturerade 
intervjuer. 

Intervjuerna syftade 
till att locka fram 
deltagarnas 

förståelse för 
demens och hur 

information 
användes begripa 
demenssjukdomen.  

Fenomenologisk 
analysmetod.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Resultatet visade 
att det personerna i 

studien upplevde 
var brist på 
information, 

personlig 
förståelse, 

samhället förstår 
inte, brist av arbete 
hos partnern.  

 
 

 
 
 

Ja 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

Författare, 

År, 
Tidsskrift, 

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat 
Godkänd 
kvalité 

Shim, B., 

Barroso, 

J., Gilliss, 

C. & 

Davis, L. 

(2013) 

Applied 

Nursing 

Research 

(26, 121-

126 

 

 

 

Finding 
meaning in 

caring for a 
spouse with 
dementia 

Studiens syfte var 
att beskriva 

upplevelsen hos 
dem som har 
funnit meningen i 

att vårda sin 
partner som lider 

av 
demenssjukdom 

I studien deltog 
den 11 stycken var 

av sex var kvinnor 
och fem var män. 
Alla var gifta. 

Deltagarna 
rekryterades med 

hjälp av flygblad 
där information 
kring studien fanns, 

där man ombads 
kontakta forskaren. 

 

Semistrukturerade 
intervjuer, 

utgångspunkten för 
intervjuerna var tre 
frågor omkring 

meningen med att 
vårda sin partner. 

Intervjuerna 
spelades in för att 
sedan analyseras 

och delas upp i 
teman. Tematisk 

innehållsanalys. 
 

Många som 
vårdade en 

demenssjuk i 
hemmet fann 
mening genom att 

de trodde att de 
gjorde det den 

demenssjuke skulle 
uppskatta. 
Deltagarna i 

studien 
accepterade 

sjukdomen genom 
att se det positiva i 
situationen samt 

att de fokuserade 
på det roliga.  

 

Ja 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Författare, 

År, 
Tidsskrift, 

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat 
Godkänd 
kvalité 

Svandber
g, E., 

Stott, J. & 
Spector, 
A. (2010) 

 

Aging and 

mental 
health 
14(6) 

740-751. 
 

England 

“Just 
helping”: 

Children 
living with a 
parent with 

young onset 
dementia 

Studiens syfte var 
att undersöka 

upplevelsen bland 
barns som har en 
förälder/närståend

e med 
demenssjukdom. 

12 deltagare blev 
rekryterade av fyra 

engelska demens-
välgörenhetsförenin
gar. 

Inklusionskriteriern
a var att personen 

skulle vara under 
18 år, leva med 
eller ha levt med 

någon anhörig som 
har en 

demenssjukdom 
och vara medveten 
om diagnosen. 6 

tjejer och 6 killar 
från nio olika hem 

deltog i studien. 
Åldern varierade 
mellan 11-17 år. 

Familjerna fick hem 
informationsblad 

om studien och 
blev sedan 

kontaktade för att 
diskutera studien.  

Det var en kvalitativ 
studie. Deltagarna 

fick välja vart de 
ville bli intervjuade, 
alla valde i hemmet. 

Intervjuerna varade 
mellan 44-107 

minuter och blev 
digitalt inspelade. 
Deltagarna blev 

kontaktade efter att 
analysen var gjord 

för att komma med 
feedback och 
kommentarer. 

Intervjumetoden 
som användes var 

semi-strukturerad 
och deras mål var 
att undersöka 

barnets upplevelse 
av diagnosen, deras 

roll i vårdandet och 
effekterna av att 

vårda. Deltagarna 
deltog i 3 kvalitativa 
mätningar.  

Många deltagare i 
studien beskrev att 

de första tecknen 
var att personen 
blev glömsk, 

språksvårigheter, 
konfusion, irritabel 

och kort stubin. 
Deltagarna beskrev 
även att symtomen 

ändrades under 
tiden och att 

demenssjukdomen 
blev centrum i 
deras relation. De 

flesta beskrev att 
de var tvungna att 

skapa en ny 
relation med deras 
förälder. Många 

beskrev även att 
det blev ändrade 

roller, att barnet 
fick göra det inte 

föräldern längre 
klarade av.  

Ja 

 


