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ABSTRAKT 
Bakgrund: Ungefär 100 000 människor i Sverige beräknas lida av Alzheimers 

sjukdom. Vanliga symtom är minnesförlust och nedsatt inlärningsförmåga. Vården 

av de med Alzheimers sjukdom sker ofta i hemmet av en närstående. Dessa 

närstående får inte tillräckligt med information och deras livskvalitet blir sämre. Det 

är därför viktigt att vårdpersonalen kar kunskap om de upplevelser som de 

närstående vårdarna har för att kunna stötta dem. 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa upplevelser av att vårda en 

närstående med diagnosen Alzheimers sjukdom. 

Metod: I denna litteraturstudie har nio empiriska studier kvalitetsgranskats och 

analyserats utifrån en analysmetod med grund i metasyntes. De databaser som 

använts är; Cinahl, PubMed och PsycInfo. 

Resultat: Analysen gav 5 kategorier och 14 subkategorier. De fem kategorierna var; 

1) Vårdarrollen. 2) Vårdandets positiva aspekter. 3) Diagnosens negativa 

konsekvenser. 4) Stöd och hjälp. 5) Det oundvikliga beslutet. 

Konklusion: Resultatet visar på att de som vårdar en närstående med Alzheimers 

sjukdom kan uppleva såväl ökad närhet som en känsla av förlust vilket är något som 

vårdpersonal bör vara uppmärksam på för att kunna stötta. Mer information genom 

sjukdomsförloppet var nödvändigt. Personcentrerad omvårdnad behövdes till följd av 

de skilda upplevelserna hos de närstående. 

Nyckelord: Närstående, upplevelse, Alzheimers sjukdom, omvårdnad. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

Background: About 100 000 persons in Sweden are estimated to suffer from 

Alzheimer´s disease. Common symptoms are memory loss and difficulties learning 

new tasks. The care of those with Alzheimer´s disease often occurs in the home by a 

relative. These relatives do not receive enough information and their quality of life 

worsens. Due to this it is important that the nursing staff have knowledge of the 

experiences the relatives have to be able to support them. 

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

diagnosed with Alzheimer´s disease. 

Method: In this literature study nine empirical studies have been quality checked 

and analyzed with an analyzing method based on Meta-synthesis. The databases used 

were; Cinahl, PubMed and PsycInfo. 

Results: The Analysis resulted in 5 categories and 14 subcategories. The five 

categories were as follows; 1) The caregiver role. 2) The positive aspects of caring. 3) 

The negative consequences of the diagnosis. 4) Support and help. 5) The inevitable 

decision. 

Conclusion: The results showed that those caring for a relative with Alzheimer´s 

disease experience a deepened closeness as well as a feeling of loss which nursing 

staff needs to be aware of to be able to give support. More information was necessary. 

Person centered care was needed due to the different experiences the relatives had. 

Keywords: Relative, experience, Alzheimer´s disease, caregiving. 
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BAKGRUND 

35 miljoner människor runt om i världen är drabbade av en av de demenssjukdomar 

som finns, denna siffra kommer enligt beräkningar att dubbleras vart 20:e år 

(Kjällman Alm et al., 2014) 

 

Tidigare har hjärtinfarkter tagit fler liv per år än demenssjukdomarna, men 2012 dog 

fler i en demenssjukdom än till följd av en hjärtinfarkt (Dehlin och Rundgren 2014, 

437). Totalt lever 160 000 personer med demens i Sverige idag (Kjällman Alm et al., 

2014). Demenssjukdomar delas in i neurodegenerativa demenssjukdomar, vaskulära 

demenssjukdomar och sekundära demenssjukdomar (Drivdal Berentsen 2010, 356). 

 

Hur mycket en person med demens klarar av och hur mycket hjälp de behöver kan 

relateras till den MMT (Mini Mental Test) poäng som de har (Dehlin och Rundgren 

2014, 454). MMT poäng mellan 18-23 räknas som lätt demens och personen behöver 

oftast bara hjälp med mera komplicerade situationer. Vid MMT 11-17 poäng vilket 

räknas som måttlig demens så kan fortfarande personen klara av att bo hemma men 

behöver i regel hjälp med en del dagliga aktiviteter. Slutligen om en person har MMT 

1-10 poäng vilket räknas som svår demens, finns ofta ett behov av ett utökat stöd, 

exempelvis särskilt boende (Dehlin och Rundgren 2014, 454). 

                                                             

Alzheimers sjukdom 

Den demenssjukdom som de allra flesta drabbas av är Alzheimers sjukdom (AS) 

(Drivdal Berentsen 2010, 356). Man uppskattar att ungefär 100 000 personer i 

Sverige lider av denna sjukdom (Hjärnfonden, 2014). 

 

Det är inte klarlagt vad som händer i hjärnan vid AS, en vanlig teori är att sjukdomen 

hindrar hjärncellerna i det drabbade området från att fungera normalt vilket 

påverkar andra celler. Till följd av detta dör cellerna och dessa skador kan inte 

repareras (Alzheimers association, 2014). 

 

Även om det inte hittats någon enskild orsak till sjukdomen så finns det ändå flera 

utpekade riskfaktorer. Dessa innefattar; hög ålder, ärftlighet, diabetes, låg utbildning 

och högt blodtryck (Drivdal Berentsen, 2010, 357). Andra riskfaktorer kan vara våld 
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mot huvudet (Alzheimers association, 2014), övervikt (Hjärnfonden, 2014) och även 

kvinnligt kön (SBU, 2006). 

 

Sveriges befolkning blir till följd av den utvecklade sjukvården äldre än tidigare, på 

grund av detta har antalet insjuknanden i AS ökat (SBU, 2006). Symtom på 

sjukdomen kan variera mellan de drabbade, det är vanligen skillnad i symtombild för 

de som får sjukdomen innan 65-års ålder och de som får den efter (Drivdal Berentsen 

2010, 356). De finns även skillnader i incidens mellan de båda åldersgrupperna, i den 

yngre gruppen så är det ingen skillnad i antalet insjuknade mellan könen medan det 

är en större andel kvinnor som är drabbade i den äldre gruppen (Drivdal Berentsen 

2010, 356). Även sjukdomsförloppet skiljer sig åt, de som får Alzheimers sjukdom 

senare i livet (efter 65-års ålder) tendrar att ha ett lugnare förlopp i sin sjukdom och 

symtomen är mindre uttalade vilket leder till att de lever längre efter insjuknandet än 

de som får den tidigare i livet (Dehlin och Rundgren 2014, 441). 

 

Utvecklingen av sjukdomen delas in i tre faser (Dehlin och Rundgren 2014, 441). 

Symtom under den första fasen utvecklas långsamt, minnet börjat sakta att bli sämre 

och man blir mindre spontan. I denna fas så glömmer man ofta namn (Dehlin och 

Rundgren 2014, 441), nyliga händelser och svårigheter att hitta rätt ord och 

tidsuppfattningen (Drivdal Berentsen 2010, 356). Den första fasen kan pågå i upp till 

tre år (Dehlin och Rundgren 2014, 441). I den andra fasen så förvärras de symtom 

som personen har. Svårigheter att hitta och en nedsatt inlärningsförmåga är vanliga 

problem. Det kan även bli svårare att hitta rätt ord. Brister i Personens ADL kan även 

uppkomma (Dehlin och Rundgren 2014, 442). När man sedan kommer in i den sista 

fasen så blir de kroppsliga symtomen förvärrade (Dehlin och Rundgren 2014, 442). 

Det finns ingen botande behandling tillgänglig men det finns flera läkemedel som kan 

bromsa utvecklingen av sjukdomen och/eller lindra symtom (Hjärnfonden, 2014). 

Exempelvis kolinesterashämmare och memantin vilka kan ge en positiv effekt på 

bland annat de kognitiva funktionerna. 

 

Behovet av god omvårdnad är centralt för de med Alzheimers sjukdom (Drivdal 

Berentsen 2010, 365). På grund av att Alzheimers sjukdom kan skilja sig i uttryck 

mellan olika personer, den ofta bristande sjukdomsinsikten i senare skeden och de 
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närståendes varierande upplevelser blir situationen komplex och omvårdnaden kan 

se olika ut för olika personer. 

 

Att vårda en närstående med Alzheimers sjukdom 

Vården av de som är drabbade av Alzheimers sjukdom tas mer och mer över av 

närstående från sjukvård och hemtjänst (Dehlin och Rundgren 2014, 437), därför är 

det viktigt att man som vårdpersonal även sätter dessa personer i fokus när det 

kommer till information och stöd. 

 

De närstående behöver information om sjukdomsförloppet, medicinering, 

biverkningar och riskfaktorer i vardagen (Dehlin och Rundgren 2014, 454). Dehlin 

och Rundgren (2014, 454) menar att det är viktigt att vårdpersonalen tar hand om 

den demenssjukas sociala nätverk, det vill säga dem som medverkar i dennes vård. 

Socialstyrelsen (2010, 10) rekommenderar flera olika åtgärder för att hjälpa de som 

vårdar en närstående med en demenssjukdom, de största åtgärderna är avlastning 

och psykosocialt stöd, andra åtgärder är bland annat utbildning. Studier har visat att 

närståendevårdarnas mående och livskvalitet kan visa på vilken kvalitet som 

patientens vård har och att deras psykiska mående blev sämre ju längre gången 

patienten var i sin demens (Borghi et al. 2011, Pinto et al. 2009). 

 

I en studie av Lenardt et al. (2010) fann man att de som vårdade en närstående med 

Alzheimers sjukdom i hemmet inte hade fått nog med information. Deras kunskaper 

om Alzheimers kom från media i form av broschyrer och deras egna logiska 

tänkande. Att få adekvat informationen innebar att vårdgivarna kunna planera 

omvårdnaden på bästa sätt under än längre tid (Lenardt et al., 2010). 

 

Det är viktigt att sjuksköterskor har kunskap om hur personer kan uppleva det att 

vårda en närstående med Alzheimers sjukdom för att de ska kunna stötta och hjälpa 

dem på bästa sätt, detta dels för att möjliggöra för god omvårdnad av den sjuka men 

också för att den närstående ska känna sig trygg i in nya roll som vårdare. 

 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa upplevelser av att vårda närstående 

med diagnosen Alzheimers sjukdom. 
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METOD 

Denna litteraturstudies författare valde utifrån syftet att göra en litteraturstudie 

innehållande forskning med kvalitativ design. Kvalitativ metod syftar till att beskriva 

specifika fenomen på djupet och baserar på ett mindre antal individer och många 

variabler (Olsson och Sörensen 2011, 18), vilket stämde väl överens med 

litteraturstudiens syfte att beskriva personers upplevelser. 

 

 I en litteraturstudie används resultat från tidigare forskning som data (Olsson och 

Sörensen 2011, 145). Valet att skriva en litteraturstudie grundar i att man får ett 

högre kunskapsvärde om man sammanställer flera kvalitativa studiers resultat än vad 

varje enskild studies resultat har var för sig (Friberg 2012, 121).  

 

Definitioner 

AS: Alzheimers sjukdom 

Närståendevårdare: Författarna har valt närståendevårdare som ett begrepp för alla 

som vårdar en familjemedlem eller nära vän. 

 

Sökmetod 

Databaserna som användes var PubMed, Cinahl och PsycInfo, anledningen till att 

dessa databaser användes var för att främst få fram artiklar med fokus på 

omvårdnad. I dessa databaser användes sökorden Alzheimer’s disease, family 

caregiver, experience, qualitative, family nursing och family med begränsning till 

årtal från och med år 2000.  

 

De sökord som användes valdes för att få information om personers upplevelser av 

att vårda en närstående med Alzheimers sjukdom. För att se kombinationerna av 

sökord samt antal utfall, se bilaga 1. Enbart de sökningar som resulterat i valda 

artiklar presenteras. 

 

Författarna valde att begränsa sig i tid för att begränsa mängden artiklar men även 

för att exkludera studier vars resultat inte stämmer överens med dagens forskning.  

En sökning bör alltid begränsas så att fokus på sökningen tydliggörs, detta för att 

sortera bort artiklar som inte är av intresse (Willman et al., 2011). Begränsningarna i 

denna studie var Peer-reviewed, abstract available, referenses available, nursing 
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journals, full text och endast artiklar på engelska. Begränsningar valdes för att få 

fram vetenskapliga artiklar med inriktning mot omvårdnad. Artiklar med tillgängliga 

abstrakt valdes för att enkelt kunna avgöra om de var lämpliga att grunda resultat på. 

Sökningarna begränsades till artiklar med tillgänglig fulltext.  Författarna valde att 

begränsade sig till artiklar enbart på engelska för att utesluta artiklar skrivna på 

andra språk. 

 

Urval 

I varje studie ska det tydligt framgå hur författarna valt att definiera sin population, 

det vill säga vilka inklusions- och exklusionskriterier de har använt sig av (Olsson och 

Sörensen 2011, 112). 

 

Denna studies inklusionskriterier är följande: 1) Personer som vårdar en närstående 

med Alzheimers sjukdom. 2) Personer över 18 år. 3) Litteratur med kvalitativ ansats. 

4) Litteratur skriven på engelska. 5) Litteratur som är peer reviewed. 6) Litteratur 

som är publicerad år 2000 eller senare. 7) Litteratur som är etiskt granskad. 

 

Denna studies exklusionskriterer är följande: 1) Litteratur där ej enbart vårdare av en 

närstående med Alzheimers sjukdom deltar och man ej kan särskilja dessa 

närståendevårdares upplevelser. 2) Litteratur som använder sig av demenssjukdom 

som begrepp och inte Alzheimers sjukdom. 3) Litteratur där den som har Alzheimers 

sjukdom även lider av annan kognitiv sjukdom och/eller andra sjukdomar som 

påverkar personens förmåga att fungera i vardagen. 

 

Urvalet av artiklar till resultatet i denna studie gjordes i två led. I det första urvalet 

valdes alla artiklar ut vars rubrik och abstrakt svarade mot studiens syfte, för vidare 

granskning. I urval två granskades hela artiklarna för att bedöma vilka som höll hög 

kvalitet och dessutom svarade mot litteraturstudiens syfte. Bedömningsmallen för 

studier med kvalitativ metod av Olsson och Sörensen (2011, 285) användes vid 

kvalitetsgranskningen. 

 

Nio artiklar blev således kvar och utgör litteraturstudiens resultat. Sju av dessa 

bedömdes hålla hög kvalitet och två bedömdes hålla medelhög kvalitet. Totalt deltog 

369 personer varav 282 var kvinnor och 87 män. Fyra studier var amerikanska 
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(Butcher et al. 2001a, Butcher et al. 2001b, Habermann et al. 2013, Valentino och 

Bulmer 2005), tre var italienska (Vellone et al. 2002, Vellone et al. 2008, Vellone et 

al. 2012), en var finländsk (Välimäki et al. 2012) och en var iransk (Navab et al. 

2012). 

 

Analys 

Författarna i denna litteraturstudie har använt sig av en analysmetod som har sin 

grund i metasyntesen. Detta innebär en granskning av tidigare forskning som senare 

sammanställs till någonting nytt, det vill säga litteraturstudiens resultat (Friberg 

2012, 122).  

 

Artiklar har granskats individuellt ett flertal gånger med huvudfokus på deras 

resultat. I vetenskapliga artiklar finns ofta olika teman benämnda i resultatet, dessa 

teman beskriver sådant forskaren vill belysa (Friberg 2012, 128). Författarna i 

studien har efter individuell granskning av samtliga artiklar, var för sig tagit ut 

kategorier och subkategorier ur texten. Samtliga kategorier och subkategorier 

sorterades sedan gemensamt av författarna så att de som hörde till samma område 

tillsammans bildade nya kategorier och subkategorier. Dessa blev basen för 

litteraturstudiens resultat. Därefter lästes studiernas resultat igenom för att försäkra 

att de nya kategorierna och subkategorierna inte exkluderat viktiga delar. 

 

 Det är viktigt att få en översikt av dessa kategorier för att få en sammanfattning av 

det som ska analyseras i litteraturstudiens resultat (Friberg 2012, 128). I enlighet 

med detta skapade författarna en tabell där alla kategorier och subkategorier 

redovisades.  

 

När analysen gjorts ska enligt Friberg (2012, 129) författaren på ett tydligt sätt 

redovisa valda kategorier och subkategorier och dessas innebörd i text, detta med 

stöd av de granskade artiklarna. Sedan läste det skriftliga resultatet igenom för att 

upptäcka eventuella feltolkningar och motsägelser. 

 

Forskningsetik 

Alla artiklar som används i resultatet av denna studie är etiskt granskade och 

godkända. Detta är viktigt vid genomförandet av en litteraturstudie på högskolenivå 



7 
 

då dessa inte behöver bli etiskt prövade (SFS 2008: 192). Om det inte framgick i 

artikeln om den var etiskt godkänd eller inte, lästes de riktlinjer för publicering som 

den aktuella tidskriften hade och om det där framgick om etiskt godkännande var ett 

krav för publicering. Detta krav finns med för att säkerställa att forskningen som 

använts har utförts utan negativa konsekvenser för de medverkande. 

 

 

RESULTAT 

Resultatet presenteras här via fem kategorier och medföljande subkategorier, se 

tabell 1. 

 

Tabell 1: Översikt av kategorier och subkategorier. 

Kategorier Subkategorier 

Vårdarrollen.  Från familjemedlem till vårdgivare. 

 Ny information och nya 
ansvarsområden. 

Vårdandets positiva aspekter  Att komma nära. 

 Små ljuspunkter. 
 Hopp. 

Diagnosens negativa 

konsekvenser. 

 Förlust. 

 Frustration, oro och tidsbrist. 
 Rädsla för framtiden. 

Stöd och hjälp.  Familj och vänner. 

 Professionell hjälp. 
 Tro. 

Det oundvikliga beslutet  Att nå en brytpunkt. 

 Att ta beslutet. 
 Den nya vårdrollen. 

 

 

Vårdarrollen 

 

Från familjemedlem till vårdgivare 

Studier visar att livet förändras radikalt efter en närstående insjuknat i Alzheimers 

sjukdom (AS) (Välimäki et al. 2012, Vellone et al. 2002, Butcher et al. 2001a). Att 

som närstående vårdare få diagnosen upplevdes svårt och upprörande, diagnosen var 
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omfattande och svår att ta in, närståendevårdarna kunde uppleva chock och 

svårigheter att acceptera diagnosen men även känsla av lättnad förekom (Välimäki et 

al. 2012, Butcher et al. 2001a).  

 

De närstående vårdgivarnas livsstil förändrades i takt med att sjukdomen 

utvecklades. Vissa upplevde att de inte längre hade tid för övriga familjemedlemmar 

eftersom all tid gick till vården av den närstående (Vellone et al. 2002). De upplevde 

att de vara ansvariga för det dagliga livet i familjen samt att på ett respektfullt sätt ta 

hand om sin sjuka närstående. De tog på sig att komma på aktiviteter till dem för att 

bevara de funktioner de hade kvar. De behandlade dem på samma sätt som de gjort 

innan de drabbades av AS (Välimäki et al. 2012, Vellone et al. 2002). 

 

Ny information och nya ansvarsområden 

Studier tyder på att information är av stor vikt vid vård i hemmet av en person med 

AS (Butcher et al., 2001a, Vellone et al., 2002, Valentino och Bulmer, 2005). När 

diagnosen sjunkit in ville de närstående vårdgivarna lära sig om sjukdomen. De 

upplevde att god information var en förutsättning för att de skulle kunna ge god 

omvårdnad, de framhöll även att regelbunden information genom hela 

sjukdomsförloppet var av stor vikt och att information av när och hur man kunde be 

om hjälp behövdes (Butcher et al. 2001a, Vallentino och Bulmer 2005, Vellone et al. 

2002).  

 

Den närstående vårdgivaren tvingas ta på sig nya ansvarsområden. Inledningsvis 

handlar det främst om hushållsuppgifter och i ett senare skede tillkommer stöttning 

vid ADL och medicinering (Butcher et al. 2001b, Valentino and Bulmer 2005).  

 

 

Vårdandets positiva aspekter 

 

Att komma nära 

Studier visar att vårdandet kan bidra till viss tillfredsställelse och närhet (Habermann 

et al. 2013, Butcher et al. 2001a, Valentino and Bulmer 2005, Välimäki et al. 2012, 

Vellone et al. 2012). Vuxna barn som tar hand en förälder med AS ofta njuter i stor 

utsträckning av sina föräldrars sällskap och upplever tillfredsställelse av att få vårda 
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den person som under uppväxten tagit hand om dem. Den sjukes tacksamhet gör att 

den närstående vårdgivaren gläds i sin uppgift (Habermann et al. 2013). Att göra 

något som resulterade i uppskattning gjorde att de ville göra mer. En kärleksfull och 

nära relation var viktig och de närstående upplevde att denna stärktes när de fick 

uppskattning för den omvårdnad de gett. Även små saker som att skratta 

tillsammans, att få se sin närstående må bra eller att få göra dem fina skänkte 

närståendevårdgivarna tillfredställelse och glädje (Habermann et al. 2013, Valentino 

och Bulmer 2005, Vellone et al. 2012, Välimäki et al. 2012).  

 

Vissa vårdgivare upplevde en sammanhållning med sin närstående som de inte skulle 

ha haft om inte den andre var sjuk. De kunde känna ett engagemang på grund av den 

starka relationen från förr (Butcher et al. 2001a).   

 

Små ljuspunkter 

Studier visar att det finns många små saker som kan bidra till förbättrad livskvalitet 

för den närstående vårdgivaren (Butcher et al. 2001a, Valentino and Bulmer 2005, 

Vellone et al. 2002, Vellone et al. 2008, Vellone et al. 2012, Välimäki et al. 2012). En 

faktor som påverkade vårdgivarnas livskvalitet positivt var att den sjuke mådde bra. 

En kvinna berättade att hon hade pengar, ett stort hus och god hälsa men att detta 

inte påverkade hennes livskvalitet lika positivt som de tillfällen när hennes make 

mådde bra (Vellone et al. 2008).  

 

Något som var av stor vikt för vårdgivarnas välmående var att de fick tid till sig själva 

utan att de behövde oroa sig för sin sjuka närstående. Närståendevårdgivarna kunde 

hitta inre balans genom att jobba och lägga tid på fritidsintressen (Vellone et al. 

2008, Vellone et al. 2012, Välimäki et al. 2012).  

 

Vissa närstående vårdgivare menade att det var viktigt att fokusera på de delar i 

relationen och de delar i personen som var oförändrade (Butcher et al. 2001a). De 

vårdande närstående redogör för en rad olika små ljuspunkter i deras liv. Exempel på 

ljuspunkter är humor, uppskattning för små prestationer, medkänsla, nya vänner, 

vänlighet, kärlek, glädjas över det lilla, utflykter och att se den närstående lycklig 

(Valentino och Bulmer 2005). I denna studie framkommer även att de flesta som 
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upplever positiva aspekter i vårdandet ofta har haft tid att anpassa sig i sin roll som 

vårdgivare. 

 

 

Hopp 

Studier visar att många som vårdar en närstående med AS ofta känner hopp men på 

olika nivåer (Vellone et al. 2002, Vellone et al. 2012, Välimäki et al. 2012). Vissa 

hoppades att sjukdomen inte skulle förvärras trots att detta var ett konstaterat 

faktum, andra hoppades på ett “bra år” och fokuserade på att vara glad över de bra 

stunderna även om de var korta. De fanns även de som hade orealistiska 

förhoppningar om mirakelmediciner och tillfrisknande från sjukdomen (Vellone et al. 

2002, Vellone et al. 2012, Välimäki et al. 2012). 

 

 

Diagnosens negativa konsekvenser 

 

Förlust 

Närstående till en person med AS upplever ofta känslor av förlust (Butcher et al. 

2001a, Navab et al. 2012, Valentino och Bulmer 2005, Vellone et al., 2002, Välimäki 

et al. 2012). Förlusten handlar ofta om upplevelsen av att förlora sin närstående även 

om hen rent fysiskt är kvar (Butcher et al. 2001a, Navab et al. 2012, Valentino och 

Bulmer 2005, Vellone et al. 2002). Vårdgivarna upplevde att de förlorat sin 

närstående även om denna fortfarande var vid liv. Den närstående var inte längre sig 

själv, allt tog längre tid, hen kände inte längre igen sin familj och hen blev som ett 

barn. Närståendevårdgivarna beskrev att AS tar personen från sina närstående och 

när de tänkte tillbaka på hur det varit förr kände dem oro och sorg (Navab et al. 2012, 

Vellone et al. 2002, Välimäki et al. 2012). En dotter berättar hur hon förlorade sin 

roll som dotter när hon blev sin pappas vårdgivare (Välimäki et al. 2012). Förlusten 

av den närstående innebar smärta och sorg för vårdgivarna (Butcher et al. 2001a). 

 

Förutom förlusten av den närstående upplevde vårdgivarna att de förlorat sitt sociala 

liv, kontakt med vänner, sin frihet och sitt liv utanför hemmet. De som vårdade en 

partner med AS upplevde förlust av sina drömmar om framtiden och de ”gyllene 

åren” (Butcher et al. 2001a, Valentino och Bulmer 2005, Välimäki et al. 2012). 
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Frustration, oro och tidsbrist 

De närstående till personer med AS upplevde i stor utsträckning frustration, oro och 

tidsbrist (Butcher et al. 2001a, Butcher et al. 2001b, Habermann et al. 2013, 

Valentino and Bulmer, 2005, Vellone et al., 2002, Vellone et al. 2008, Vellone et al. 

2012, Välimäki et al. 2012). Att vårda en närstående innebar svåra och stressiga 

situation fyllda med frustration. Andra känslor som förekom var ilska, medlidande, 

skam och skuld. Även de som upplevde positiva aspekter med vårdandet uppgav sig 

även känna negativa känslor som frustration, oro och tidsbrist. Att vara ansvarig för 

allt innefattande sin närstående kunde leda till ilska och frustration, frustration 

kunde även uppkomma till följd av att ha blivit avfärdad av sjukvårdspersonal i 

samband med utredning och diagnos. De stressfyllda situationerna kunde leda till att 

närståendevårdgivarna inte orkade med på jobbet och att de började bli utbrända 

(Butcher et al. 2001a, Valentino och Bulmer 2005, Välimäki et al. 2012). 

 

Allt eftersom den närstående försämrades i sin demens, blev vårdandet allt mer 

tidskrävande. Detta ledde till tidsbrist och stress för närståendevårdgivarna till följd 

av att de behövdes i allt större utsträckning. De hängav sig helt åt att övervaka den 

närstående och kunde inte ta ledigt eller ägna sig åt tidigare intressen. 

Närståendevårdarna beskrev att vården pågick dygnets alla timmar och att deras 

livskvalitet blivit sämre till följd av detta (Habermann et al. 2013, Valentino och 

Bulmer 2005, Vellone et al. 2002, Vellone et al. 2012). 

 

Vårdgivarna oroade sig för sin närstående, att de skulle vara med om en olycka, skada 

sig eller att de skulle glömma bort att äta. Oron bidrog till extra vaksamhet som i sin 

tur tog på krafterna fysiskt och emotionellt (Butcher et al. 2001b, Välimäki et al. 

2012). 

 

 

Rädsla för framtiden 

Studier tyder på att närståendevårdgivarna oroar sig inför framtiden, bland annat för 

att sjukdomen förvärras och för att själva drabbas av AS (Butcher et al. 2001a, Navab 

et al. 2012, Valentino och Bulmer 2005, Vellone et al. 2002, Vellone et al. 2008, 

Välimäki et al. 2012). Framtiden upplevdes som skrämmande eftersom den var oviss, 

oron var knuten till hur sjukdomen skulle utvecklas och i vilken hastighet. Att inte 



12 
 

veta vad som väntar när det blir för tungt att ensam vårda i hemmet, upplevdes som 

skrämmande. Vårdgivarna oroade sig för att inte själv orka vårda sin närstående och 

att de själva skulle drabbas av fysisk eller psykisk sjukdom. Att få information om 

personer med längre gången AS kunde bidra till ökad oro, det var skrämmande att 

höra att andra personer med AS hade fått problem som exempelvis urin- och 

faecesinkontinens (Butcher et al. 2001a, Navab et al. 2012, Valentino och Bulmer 

2005, Vellone et al. 2002, Vellone et al. 2008, Välimäki et al. 2012).  

 

Studier visar att närståendevårdgivare ofta är rädda att själva drabbas av AS. De som 

var biologiskt släkt med en person med AS oroade sig för att själva drabbas av 

sjukdomen. Närståendevårdgivarna uppgav att det värsta scenariot var att själva 

drabbas av AS. Att se sin närstående bli sämre gjorde att de började tvivla på sitt eget 

liv och hälsa (Navab et al. 2012, Vellone et al. 2002, Välimäki et al. 2012). 

 

 

Stöd och hjälp 

 

Familj och vänner 

Studier visar att familj och vänner är viktiga stöttepelare för de närstående vårdarna 

(Butcher et al. 2001a, Valentino och Bulmer 2005, Välimäki et al. 2012). 

Närståendevårdgivarna beskriver olika sätt att hämta stöd, ett av dem är att vända sig 

till övriga närstående för fysiskt likväl som psykiskt stöd, exempelvis att få hjälp av 

grannar med praktiska göromål. Även relationerna i familjen upplevdes viktiga, 

vårdgivarna försökte hålla sin familj nära och detta hade en positiv inverkan på deras 

situation. Upplevelsen av kärlek och medkänsla kopplades samman med närhet till 

familjen och stöd av vänner (Butcher et al. 2001a, Valentino och Bulmer 2005, 

Välimäki et al. 2012). 

 

 

 

Professionell hjälp 

Professionellt stöd är något som närståendevårdgivarna vill kunna utnyttja, vanligen i 

form av olika stödgrupper, avlastning i hemmet och hjälp med ekonomin. 

Närståendevårdgivarna upplevde att de skulle få en bättre livskvalitet om de fick 
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formellt stöd och hjälp (Butcher et al. 2001a, Valentino och Bulmer 2005, Vellone et 

al. 2002, Vellone et al. 2008, Vellone et al. 2012). När vårdbehovet ökade och 

närståendevårdgivarna började uppleva tidsbrist och stress uppstod önskan om att få 

formell hjälp. Vissa ville ha fysisk hjälp i form av någon som kunde dela ansvaret för 

omvårdnaden, andra ville få ekonomiskt stöd för att kunna anställa en personlig 

assistent. Vissa kände sig skyldiga vid tanken på att ta in hjälp utifrån för att få mer 

tid till sig själva (Vellone et al. 2008, Vellone et al. 2012). Närståendevårdgivarna 

uppgav att de inte fick någon form av hjälp från Italienska National Health Service 

(Vellone et al. 2002, Vellone et al. 2012). 

 

En annan form av hjälp är stödgrupper. Det finns ett flertal föreningar som 

närstående kan gå med i, exempelvis Alzheimer´s Association. I stödgrupperna får 

närstående ventilera sina känslor och prata med personer i samma situation (Butcher 

et al. 2001a, Valentino och Bulmer 2005). 

 

Tro 

Närståendevårdgivarna kunde förlita sig på sin tro under svåra stunder. Tro kan få 

dem att orka fortsätta vårda och vara tacksamma för den närstående inte mår sämre 

(Butcher et al. 2001a). Närståendevårdgivarna berättade att religion kunde ha stort 

inflytande i deras liv och vara det som allt positivt i vardagen utgick ifrån (Valentino 

och Bulmer 2005). 

 

 

Det oundvikliga beslutet 

 

Att nå en brytpunkt 

Studier visar att familjemedlemmar som tar hand om en närstående med AS efter att 

vårdandet i hemmet börjar bli mer intensivt, börjar inse att situationen blivit ohållbar 

på grund av stress och oro (Butcher et al., 2001b, Valentino and Bulmer, 2005). Allt 

eftersom den närstående blev sämre började vårdgivarna oroa sig för den sjukes 

välbefinnande och att deras närstående skulle gå vilse eller vara med om en olycka. 

De började fundera om särskilt boende skulle vara et bättre alternativ. Dessa 

tankebanor förknippades med skuld och detta upplevdes som svårt och känslosamt. 
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Vårdgivarna blev tvungna att lita på andra i vården av sin närstående (Butcher et al. 

2001b, Valentino och Bulmer 2005). 

 

 

Att ta beslutet 

Butcher et al. (2001b) beskriver känslor av sorg efter beslutet om placering på ett 

boende eftersom detta innebar att sjukdomen förvärrats. Beslutet om placering gick 

snabbare när man var ensam med ansvaret. Om familjen inte stöttade beslutet kunde 

det ta lång tid innan placering på ett boende. Närståendevårdgivare som fått stöd i 

sitt beslut av familj och vänner upplevde att deras ångest och oro dämpades. Något 

som kunde hjälpa till att ta beslutet var att rådfråga sjukvårdspersonal för bekräftelse 

av deras tankar kring placering.  

 

Faktorer som påverkade vilket boende som valts var bland annat trevlig personal och 

utbildad personal, god övervakning av den sjuke, renhet och lugn miljö. Många valde 

mindre enheter med mer möjlighet till personlig vård och mer utrymme.  

 

Den nya vårdrollen 

Butcher et al. (2001b) beskriver att första tiden efter flytten till boendet var då de 

närstående ville försäkra sig om att de tagit rätt beslut och att den sjuke nu fick bättre 

vård. Närståendevårdgivarna upplevde att de fattat rätt beslut om kvalitén på vården 

var bra och den närstående tycktes trivas. Initialt bevakade de vården och berättade 

hur tacksamma de var över att få kontinuerliga rapporter om sin närståendes dagliga 

aktiviteter och humör.  

 

Vårdgivarna kunde saknade att ha sin närstående hemma men att deras nya roll nu 

innefattade att besöka ofta och ta med dem ut på aktiviteter. 

 

 

DISKUSSION   

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

närstående med Alzheimers sjukdom och resultatet visade att sjukdomen innebar en 

stor förändring med både positiva och negativa aspekter. I resultatet framkom fem 
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kategorier; vårdarrollen, vårdandets positiva aspekter, diagnosens negativa 

konsekvenser, stöd och hjälp, det oundvikliga beslutet. 

 

 

 

Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens resultat visade att många vårdande närstående upplevde det svårt 

att få diagnosen. Att bli vårdgivare innebar ofta en förändring i relationen och nya 

ansvarsområden som exempelvis hushållsuppgifter, stöttning vid ADL och 

medicinering. Schulz och Martire (2004) menar att det innebär ett stort ansvar och 

stress att vara vårdare åt en närstående. Att ge sin närstående bra vård är mycket 

tidskrävande och innefattar bland annat vardagliga hushållsuppgifter, inhandling av 

mat och personlig hygien av den sjuke (Schulz och Martire, 2004). Som sjuksköterska 

är det viktigt att lyssna på vad patienten och den närstående vårdaren berättar och 

anpassa sig efter deras upplevelser. För att de ska vilja delge sig av deras erfarenheter 

och känslor behövs en trygg relation till den ansvariga sjuksköterskan, detta är 

essentiellt för personcentrerad omvårdnad (Ekman och Norberg 2013, 36-37).  

 

Litteraturstudien visar att många upplevde sig ha bristfällig information om 

sjukdomen och hur denna bäst hanterades. Rose och Lopez (2012) beskriver dessa 

känslor av bristfällig information kring sjukdomen och dess prognos. 

Närståendevårdgivarna upplevde att de inte fick adekvat information varken om 

sjukdomen och dess progression. De upplevde även att de inte fick någon information 

om möjligheter till stöttning från samhället. Sjuksköterskan kan bidra till att den 

närstående vårdgivarens livskvalitet ökar genom personcentrerad omvårdnad. 

Personcentrerad omvårdnad innebär att sjuksköterskan pratar med 

närståendevårdgivaren för att få veta mer om dennes erfarenheter och förväntningar. 

Genom att förse sig med denna information kan sjuksköterskan anpassa hur 

information och stöd ska tillhandahållas till närståendevårdgivaren utifrån dennes 

önskningar (Snellman 2014, 459). Personcentrerad omvårdnad kan således 

underlätta närståendevårdgivarens situation i hemmet och skapa en bättre relation 

mellan dem och sjukvården. Denna form av omvårdnad kan även användas i vården 

av den med demenssjukdom, där är det viktigt att närståendevårdaren kan fokusera 

på de förmågor som fortfarande är intakta och inte lägger fokus på de som försvunnit 
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och att de är medvetna om att förmågor finns kvar som den med demens inte kan 

visa (Norberg 2010, 25). Detta bör sjuksköterskan undervisa närståendevårdarna om, 

dels för att de med demens ska få en värdig vård men även för att 

närståendevårdarna ska få de verktyg som de behöver för att känna sig trygg i sin nya 

roll. 

 

Resultatet i litteraturstudien visar att förändringarna relationen mellan vårdgivaren 

och den närstående i vissa fall kunde betyda en närmare relation. Det var vanligt 

bland de vuxna barnen att känna glädje i att få hjälpa den som hjälpt dem och att de 

uppskattade att få se sin förälder glad och tillfreds med den omvårdnad som de 

kunde ge. Wuest et al. (1994) menar att vårdare kunde uppleva det positivt att få ta 

hand om sin närstående sjuk i Alzheimers sjukdom. Strang och Beck-Friis (2012, 148-

149) beskriver hur många ville hjälpa till när en närstående blev svårt sjuk. Även att 

bara få göra något litet, som att göra den närstående fin, kunde ge vårdaren en känsla 

av tillfredsställelse. Detta stämmer överens med litteraturstudiens resultat vilket kan 

tyda på att vården av en person med Alzheimers sjukdom kan upplevas på samma 

sätt som palliativ vård. Detta kan vara viktigt att ha i åtanke som sjuksköterska när 

man har kontakt med de som vårdar en närstående med Alzheimers sjukdom.  

 

Litteraturstudien visar att små ljuspunkter är viktiga för de närstående vårdarna. Att 

få se den sjuka närstående må bra höljde ofta livskvaliteten hos vårdgivaren. Andra 

små ljuspunkter var bland annat humor, kärlek, vänner och uppskattning.  I studien 

av Kjällman-Alm et al. (2014) framkom att besök av de som stod en nära var något 

som uppskattades. I litteraturstudiens resultat framkom att närståendevårdarna 

upplevde fler positiva aspekter i vardagen när de hade vant sig vid sin roll som 

vårdare vilket stämmer bra överens med det Semiatin och O'Connor (2012) beskriver 

i sin studie. Semiatin och O´Connor (2012) visar på att tron på sin självförmåga i stor 

utsträckning påverkar hur närståendevårdarna ser på sin situation som vårdare. Det 

är rimligt att anta att tron till sin självförmåga ökar i takt med att man lär sig om 

situationen, detta kan i sin tur skänka en trygghet och möjliggöra ett mer positivt 

synsätt. Som vårdpersonal är det viktigt att stötta de närstående i sin nya roll för att 

ge dem en mer positiv syn på sin situation. 
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Resultatet i litteraturstudien visar att många vårdare upplevde att de förlorat sin 

närstående eftersom de psykiskt inte var densamma som tidigare, deras personlighet 

hade förändrats. Vårdarna upplevde sorg över förlusten av den närståendes person, 

över att det aldrig kommer bli som förr och att framtiden inte kommer bli som 

planerat. Detta understryks ytterligare av Kjällman-Alm et al. (2014) som menar de 

närstående saknade den relation de haft med den sjuke och som de nu upplevde 

förlorad på grund av sjukdomen. Litteraturstudien visar att de som vårdade en sjuk 

förälder upplevde förlust av sin roll som barn eftersom de nu var tvungna att vara den 

vårdande. Kjällman-Alm et al. (2013) skriver i sin studie att barn som vårdar en sjuk 

förälder förlorar sin roll som barn och att de tvingas ta på sig att vara förälder åt sin 

egen mamma eller pappa. Det är viktigt att som sjuksköterska uppmärksamma dessa 

förlustkänslor för att kunna ge de närstående god omvårdnad och för att underlätta 

för dem att själva ge god omvårdnad. 

 

Litteraturstudiens resultat visar även på att närståendevårdare upplever att de 

förlorar sitt sociala liv och att vårdandet påverkar jobb och relationer till familj och 

vänner på ett negativt sätt. Rose och Lopez (2012) menar att diagnosen ofta innebär 

att familj och vänner tar avstånd från situationen och därmed från den sjuke och 

dennes vårdgivare, detta leder till en social isolation. Här kan stödgrupper vara av 

stor vikt då de för samman närstående i samma situation vilket kan ge minskade 

känslor av ensamhet och en ökad känsla av sammanhang. 

 

Resultatet i litteraturstudien visade att upplevelser av frustration, oro och tidsbrist 

var vanligt förekommande hos närståendevårdgivarna. Även de som uttryckte sig 

positivt om upplevelsen att vara en närståendevårdare uppgav att de stundtals kände 

dessa negativa känslor. Frustrationen kunde bero på olika anledningar som till 

exempel att inte få hjälp av sjukvårdspersonal, tidsbrist och stress. Att känna 

frustration över behandlingen från sjukvården var något som framkom i studien av 

Kjällman-Alm et al. (2013). Frustration kunde även uppkomma till följd av den 

maktlöshet som upplevdes när den närståendes demenssymptom blir allt mer 

påtagliga (Kjällman-Alm et al. 2013). De Klerk-Rubin (2006, 26) menar att det är 

viktigt att man får uttrycka de negativa känslor, som exempelvis frustration och sorg, 

som uppkommer i samband med att en närstående får AS eftersom att de då blir 



18 
 

mindre tryckande. En viktig del i omvårdnaden av de närstående är att låta dem 

uttrycka sina känslor och bekräfta dem. 

 

Allt eftersom att den närstående försämrades i sin demens började vårdaren att oroa 

sig allt mer, de vakade över dem för att se till att de inte var med om en olycka och att 

de inte glömde att äta. Wuest et al. (1994) beskriver hur närståendevårdgivarna tog 

till olika åtgärder för att undvika att den sjuka var med om en olycka, de satte upp lås 

på olika skåp och rensade huset på föremål som skulle kunna orsaka skada. 

Sjuksköterskan kan bekräfta de känslor som vårdarna känner och hjälpa dem att 

hantera situationen genom att föreslå lösningar och olika problemlösningsmetoder. 

 

Litteraturstudien visar att närståendevårdgivarna upplevde sin situation som stressig 

och att de inte hade nog med tid till att ta hand om sig själv vilket påverkade deras 

livskvalitet negativt. Kjällman-Alm et al. (2013) beskriver att vuxna barn som vårdar 

sin sjuka förälder hade mycket att balansera, de hade ofta ett jobb och en familj att ta 

hand om, tillsammans med att ta hand om föräldern och dennes hushåll. Detta kunde 

upplevas som betungande. Genom personcentrerad omvårdnad kan sjuksköterskan 

jobba i ett team med den närstående likväl som patienten. Tillsammans kan de 

planera hur omvårdnaden ska komma att se ut, vilket är positivt för alla inblandade 

då det ger en mindre stressig situation (Ekman och Norberg 2013, 44-45). Sjögren 

(2013) menar att personcentrerad vård på särskilda boenden underlättar för 

vårdpersonalen, de får en mindre stressig arbetssituation och känner mer 

tillfredsställelse över det jobb som de utför. Detta skulle möjligen kunna överföras till 

de närstående som vårdar i hemmet vilket visar vikten av undervisning i 

personcentrerad omvårdnad från sjuksköterskan till de närstående. 

 

Litteraturstudiens resultat visade att de vårdgivare som var biologiskt släkt med den 

sjuka ofta var rädd för att själva drabbas av Alzheimers sjukdom. Kjällman-Alm et al. 

(2013) beskriver rädslan de vuxna barnen som vårdade en förälder med Alzheimers 

sjukdom hade över möjligheten att själva drabbas av sjukdomen. Det är viktigt att 

vårdpersonal, både i form av läkare och sjuksköterska, pratar med de närstående om 

denna oro för att ge klarhet och trygghet. 
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Enligt lag måste socialnämnden erbjuda stöd till dem vårdar en närstående med AS 

(SFS 2009:549). Litteraturstudiens granskade artiklar kom främst från Italien och 

USA. Genomgående för dessa artiklar var att deltagarna upplevde att de fick dåligt 

stöd från samhället, detta uttrycktes främst i de italienska studierna. Författarna till 

litteraturstudien tror att upplevelserna skiljer sig mellan närståendevårdgivarna i 

Sverige och exempelvis i Italien till följd av att Sverige har lagstiftat att 

närståendevårdgivarna har rätt till stöd. Författarna till litteraturstudien tror att 

viljan att få stöd och hjälp är densamma i de olika länderna men att möjligheten att få 

det skiljer sig. 

 

Resultatet i litteraturstudien visar att närståendevårdgivarna vill ha stöd från 

sjukvården. I ett initialt skede önskas information om sjukdomen och vad som kan 

förväntas av framtiden, när den närstående försämras i sin demenssjukdom så 

behövs stöd för att kunna hantera situationen utan att som vårdgivare komma till 

skada, till exempel med hjälp från hemtjänsten, och sedan när det inte längre går att 

fortsätta vårda i hemmet och ett äldreboende blir aktuellt behövs stöd och 

information för att göra övergången så smidig som möjligt. I detta skede är 

sjuksköterskans roll av stor betydelse. Genom personcentrad omvårdnad kan 

sjuksköterskan anpassa det stöd som ges och därigenom underlätta för den 

närstående vårdgivaren (Ekman och Norberg 2013, 36-37). 

 

Litteraturstudiens resultat tyder också på att tro kunde hjälpa närståendevårdgivarna 

i sitt dagliga liv. Religiösa människor har ofta ett större socialt nätverk att luta sig 

tillbaka på i svåra situationer, detta eftersom de vanligtvis ingår i en församling eller 

liknande. Tro kan förena människor och skapa en känsla av gemenskap och mening. 

Religion kan även bidra med en förklaring till situationen, detta kan skänka tröst till 

närståendevårdgivarna under sjukdomsförloppet (Lundmark 2014, 247-254). Tro 

kan öka individens hälsa genom att skapa känsla av sammanhang, det vill säga 

individens känsla av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky 

1991, refererad i Lundmark 2014, 248). Som sjuksköterska är det viktigt att 

identifiera individens andlighet eftersom detta kan vara en resurs för att förbättra 

närståendevårdgivarens livskvalitet. Vid svåra situationer är det vanligt att individen 

börjar ifrågasätta sin livsåskådning. Människor som ingår i en gemenskap där 

livsåskådningen delas brukar ha lättare att upprätthålla sin andlighet trots svåra 
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livssituationer. I enlighet med detta kan sjuksköterskan hjälpa individen genom att 

förmedla kontakt till, för individen aktuella gemenskaper när denne börjar ifrågasätta 

sin andlighet (Lundmark 2014, 259-261). Personers tro är även viktigt att ha i åtanke 

när det kommer till personcentrerad omvårdnad (Ekman och Norberg 2013, 38). 

 

Metoddiskussion 

I litteraturstudien har författarna valt att begränsa sig till kvalitativa studier. 

Kvalitativa studier används för att belysa individers upplevelser och erfarenheter 

kring ett visst ämne (Friberg 2012, 121). Eftersom litteraturstudiens syfte var att 

belysa upplevelser av att vårda en närstående med Alzheimers, lämpade det sig att 

använda studier med kvalitativ design.  

 

Vid analys av artiklarnas resultat valdes en metod med ursprung från metasyntesen. 

Denna metod innebär att tidigare forskning granskas för att sedan sammanställas till 

en ny helhet som bildar litteraturstudiens resultat (Friberg 2012, 122). Denna metod 

användes för att få en tydlig överblick av tidigare forskningsresultat. En tydlig 

överblick innebar att resultaten enkelt kunde sammanställas till en egen helhet. Det 

ska belysas att metasyntesens tillvägagångssätt varierar i olika litteratur, detta 

innebär att författarnas valda tillvägagångssätt eventuellt inte är av det mest 

tillämpade tillvägagångssättet inom metasyntesen. Vid metasyntes innebär att det att 

studiernas resultat omtolkas vilket innebär att forskaren gör en personlig tolkning av 

studiernas resultat som eventuellt inte stämmer överens med de granskade 

studiernas egentliga resultat, detta exempelvis på grund av att den granskande 

forskaren även tolkat andra delar av studien (Friberg 2006, 107). 

 

För att en studie ska ha validitet krävs det att verkligheten stämmer överens med de 

tolkningar som görs (Olsson och Sörensen 2011, 107). För att komma fram till en 

tolkning av forskningens resultat som stämmer väl överens med verkligheten 

granskades valda artiklar inledningsvis enskilt. Därefter granskades och diskuterades 

de noggrant gemensamt för att jämföra författarnas olika tolkningar. 

 

Urvalet av data till litteraturstudien avslutades med en kvalitetsgranskning av de 

kvarvarande artiklarna. Två av de artiklar som valdes ut höll endast medelhög 

kvalitet och resterande sju artiklar var av hög kvalitet. De två artiklarna av medelhög 
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kvalitet svarade väl mot syftet, likväl som de av hög kvalitet gjorde. Hade det valda 

området varit beforskat i större utsträckning hade författarna eventuellt valt att 

enbart använda artiklar av hög kvalitet i litteraturstudiens data. 

 

Enligt Olsson och Sörensen (2011, 112) så måste kriterierna för urvalet av 

populationen vara väl beskrivna. Inklusions- och exklusionskriterierna i denna studie 

är utförliga och tydligt dokumenterade och de svarar väl mot syftet. Kriteriet att 

studien måste vara skriven under 2000-talet diskuterades mycket mellan 

litteraturstudiens författare. Även om sjukdomen är densamma som innan 2000 så 

har forskningen gått framåt när det kommer till Alzheimers sjukdom och 

medicinering vilket kan påverka upplevelsen av att vårda en närstående som har 

sjukdomen.  Även olika interventioner för de som vårdar en närstående har gått 

framåt och utvecklats. I relation till detta inkluderades enbart forskning från 2000-

talet. Hade området varit mer beforskat hade även en senare tidsgräns kunnat 

användas. 

 

Litteraturstudien inkluderar enbart Alzheimers sjukdom och exkluderar därmed 

andra demenssjukdomar. Författarna valde att göra en litteraturstudie om enbart 

Alzheimers sjukdom eftersom de ansåg att vårdgivarnas upplevelser kan skilja 

beroende på vilken demenssjukdom deras närstående drabbats av. Olika 

demenssjukdomar drabbar olika delar av hjärnan, detta innebär att sjukdomens 

påverkan på personen kan variera (Drivdal Berentsen 2010, 349). 

 

Valet att använda abstract available som ett krav vid artikelsökningen kan ses som ett 

sök bias i och med att endast de artiklar som Medicinska biblioteket vid Umeå 

Universitet har tillgång till visas. Detta kan ha lett till att relevanta artiklar missats. 

Detta krav valdes ändå för att författarna skulle kunna ha tillgång till hela artikeln 

direkt. 

 

En del artiklar i den utförda litteraturstudiens resultat har utförts av samma 

forskargrupper vilket för studien inneburit att det finns en överrepresentation från 

exempelvis Italien som bidragit med tre artiklar till litteraturstudiens resultat. Detta 

innebär att faktorer så som kultur hos forskarna så väl som deltagarna i exempelvis 

de italienska studierna kan ha påverkat litteraturstudiens resultat, detta innebär i sin 
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tur att resultatet överförbarhet eventuellt minskar. Kultur påverkar individens 

synsätt, beteende och emotionella upplevelser (Jirwe et al. 2014, 344). I enlighet med 

detta kan deltagare i studier från olika länder uppleva samma situation olika. Även 

forskarna i de olika studierna påverkas av kultur, detta kan visa sig genom olika 

tolkningar och värderingar vid skapandeprocessen av ett resultat. 

 

Den forskning som använts i litteraturstudien har haft en överrepresentation av 

kvinnliga vårdare jämfört med manliga. Enligt Carlsson och Wennman-Larsson 

(2014, 203-204) skiljer sig inte omvårdnaden och upplevelsen av att vårda en 

närstående med demenssjukdom mellan de olika könen. Det är vanligare att det är en 

kvinna som vårdar, detta beror dels på att kvinnor är mer benägna att ta på sig den 

rollen, bland annat vårdar fler döttrar än söner, men även för att det är fler äldre 

herrar som är gifta (Romoren 2008, 70). Författarna i litteraturstudien har i enlighet 

med detta valt att bortse från könsfördelningen i använd forskning. I litteraturstudien 

belystes både partners, vuxna barns och vänners upplevelse av att vårda sin 

närstående, trots att upplevelserna kan skilja åt. Detta på grund av att vårdarna inte 

alltid bara utgörs av partners. Författarna ville i enlighet med syftet ge en 

sammanfattande helhetsbild av samtliga närståendevårdares upplevelser. 

 

Fyra av litteraturstudiens nio artiklar är amerikanska (Butcher et al., 2001a, Butcher 

et al., 2001b, Habermann et al., 2013, Valentino och Bulmer, 2005) och tre stycken är 

italienska (Vellone et al., 2002, Vellone et al., 2008, Vellone et al., 2012). Författarna 

diskuterade tillsammans hur detta kunde påverka överförbarheten av resultatet då 

det kan finnas skillnader i kultur, samhälle och sjukvård mellan dessa länder och 

bland annat Sverige. 

 

Artiklarna har alla översatts från engelska till svenska, detta gjordes först enskilt av 

författarna och sedan diskuterades översättningarna för att hitta en korrekt 

översättning. Som hjälpmedel användes lexikon. Trotts detta är det möjligt att 

resultatet påverkats av felaktiga översättningar. 
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Forskningsetisk diskussion 

För att undvika att belysa studier som har utförts på ett sådant sätt att någon 

inblandad riskerat att utsättas för negativa konsekvenser har enbart studier som är 

etiskt granskade och godkända valts ut till denna litteraturstudie. 

 

Denna studie har som syfte att belysa personers upplevelser av att vårda en 

närstående med Alzheimers sjukdom, detta innebär att man som forskare inte kan 

enbart tänka på de etiska aspekterna av de deltagande närståendevårdarna i studien 

utan måste även ha i åtanke de som vårdas.  

 

Olsson och Sörensen (2011, 83) skriver om en av de viktigaste punkterna i 

Helsingfors deklarationen, all forskning ska utföras med respekt för de som deltar 

och forskarna ska ta hänsyn till personernas integritet och deras värderingar. De 

upplevelser som de som vårdar en närstående med Alzheimers sjukdom har kan vara 

skamfyllda då frustration och stress kan leda till ilska över situationen vilket kan vara 

jobbigt att behöva erkänna. 

 

 

 

Konklusion 

Litteraturstudien visar att upplevelsen att vårda en närstående med Alzheimers 

sjukdom varierar mellan olika individer men man kan även se en förändring av 

upplevelse beroende på vilken fas i sjukdomen patienten befinner sig i. 

Närståendevårdgivarna upplevde förlust av den sjuke trots att denne fysiskt var 

densamma, detta innebar känslor av sorg och saknad. Negativa känslor som 

frustration, oro och stress var vanliga men även positiva känslor förekom. Initialt 

ville närståendevårdarna få information om sjukdomen och vilken vård som skulle 

komma att bli aktuell. I ett senare skede när ökade vårdinsatser blivit aktuellt 

önskades fysiskt stöd i form av exempelvis hemtjänst, psykiskt stöd i form av 

bekräftelse av beslutet att flytta den sjuke till särskilt boende. 

 

Informationen som fås upplevs stundtals som bristfällig av närståendevårdgivarna. 

Det är av stor vikt att sjuksköterskor har kunskap om upplevelsen att vårda en 

närstående med AS för att kunna ge adekvat information och bidra med det stöd som 
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efterfrågas. På grund av närståendevårdgivarnas varierande upplevelser är det viktigt 

med personcentrerad omvårdnad. Det är viktigt att sjuksköterskan har kunskap om 

den förlust många upplever för att kunna bidra med stöd i sorg bearbetningen.  

 

 

Ytterligare forskning behövs kring vilka stödinsatser som sjukvården kan bidra med 

för att underlätta för närståendevårdgivarna.  
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BILAGA 1, TABELL 2: SÖKTABELL 
Databassökning, vetenskapliga artiklar 

Databas Sökord Begränsningar Antal 
träffar 

Urval 1 * 
Rubrik + 
abstrakt 

Urval 
2 ** 
Hel 

artikel 

Urval 3 *** 
Valda 

artiklar 
(exkl. 

dubbletter) 

#1 
Cinahl 

Alzheimer’s 
disease*, family 
caregiver, 
experience, 
qualitative 

Peer reviewed, english, 
publicerad mellan 
2000-2014. 
Journal subset: 
nursing. 

33 7 2 1 

#2 
PsycInfo 

Alzheimer´s disease, 
family nursing 

Referenses available, 
peer reviewed, 
publicerad mellan 
2000-2014, 
english. 

240 11 7 4 

#3 
PsycInfo 

Alzheimer’s disease, 
family caregiver, 
experience* 
 

Referenses available, 
peer reviewed, 
publicerad mellan: 
2000-2014, 
english 

160 13 7 1 

#4 
PubMed 
 

Experience, 
Alzheimer’s disease, 
family 

Text availability: 
abstract 
Journal categories: 
nursing 

62 7 2 2 

#5 
PubMed 

Alzheimer’s 
disease*, family 
caregiver* 

Text availability: 
abstract, full text. 
Journal categories: 
nursing 

63 9 5 1 

*Antal artiklar där vi läst rubrik och abstrakt. 
**Antal artiklar där vi läst hela artikeln. 
***Antal artiklar som vi har valt att ha med i studien. 
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BILAGA 2, TABELL 3: ARTIKEL ÖVERSIKT. 

Författare, 
År, Tidsskrift, 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet, Etik 

Butcher HK; 
Holkup PA; 
Buckwalter 
KC. 
 

År: 2001. 
 

Western 
Journal of 
Nursing 
Research. 
 

USA 
 

The experience of 
caring for a family 
member with 
Alzheimer's 
disease. 

Syftet med 
denna studie 
är att beskriva 
upplevelsen att 
vårda en 
familjemedlem 
med 
Alzheimers 
sjukdom eller 
en relaterad 
störning. 

In-depth, open-
ended intervjuer. 
Sekundär 
fenomenologisk 
analysmetod.  
 

Efter att ha 
studerat 
intervjuerna i 
föräldrastudien 
ansågs bara 103 
hålla bra kvalitet. 
29 män och 74 
kvinnor. Ålder 
mellan 36 och 86. 
66 var partner, 6 
söner, 21 döttrar, 
2 bröder och 5 
systrar. 

Vårdgivarna upplevde i 
stor utsträckning stress 
och frustration över 
situationen. Upplevelsen 
av förlust och sorg var 
också framstående. God 
information upplevdes som 
väldigt viktig. Deltagarna 
tyckte det var viktigt att 
bevara den sjukes 
integritet och inse sina 
egna begränsningar. De 
upplevde att stöd och hjälp 
i form av organisationer, 
familj, vänner och tro var 
viktigt. Många upplevde 
rädsla för framtiden. 
Många upplevde att de fått 
en närmre relation till den 
sjuke. 

Grad 1 
 

Etiskt prövad 
och godkänd 



31 
 

Butcher, HK; 
Holkup, PA; 
Park, M; 
Maas; M. 
 

År: 2001. 
 

Research in 
Nursing and 
Health. 
 

USA. 

Thematic analysis 
of the experience 
of making a 
decision to place a 
family member 
with Alzheimer’s 
disease in a special 
care unit. 
 

Syftet med 
denna studie 
var att på 
djupet beskriva 
vårdares 
erfarenheter av 
att fatta 
beslutet att 
flytta en 
familjemedlem 
till ett anpassat 
äldreboende. 

Semistruktuerade, 
videoinspelade 
intervjuer. 
Intervjuerna pågick 
1-3timmar. 
Filmerna 
granskades tills 
dess att man 
konstaterat att de 
var ekvivalenta.  

30 intervjuer från 
föräldrastudiens 
256 valdes ut på 
måfå. 6 män och 
24 kvinnor. 9 
partners och 21 
barn. 

Många oroade sig för den 
sjukes säkerhet både i 
form av eventuella skador 
men även att de skulle 
tappa bort sig. Inför beslut 
om placering på ett hem 
kände många deltagare 
skuld över att inte längre 
klara att ta hand om sin 
anhöriga. Många upplevde 
att det var viktigt med den 
bekräftelse de fick i sitt 
beslut efter placeringen då 
de insåg att den sjuke 
skulle få bättre vård på 
äldreboendet än i hemmet. 
Många upplevde att 
placeringen innebar att 
sjukdomen progredierat 
och detta innebar en 
känsla av förlust hos 
deltagarna. Det var för 
många av deltagarna av 
stor vikt att fortsätta vara 
involverade i den sjukes 
liv, detta innebar att de 
ofta besökte boendet. 

Grad 1 
 

Etiskt prövad 
och 
godkänd. 



32 
 

Habermann, 
B; Hines, D; 
Davis, L. 
 

År: 2013. 
 

Clinical 
Nurse 
Specialist- 
The 
international 
journal for 
advanced 
nursing 
practice. 
 

USA. 
 

Caring for parent 
with 
neurodegenerative 
disease: a 
qualitative 
description. 
 

Syftet med 
denna studie 
var att utforska 
de positiva 
upplevelser 
som vuxna 
barn har av att 
vårda en 
förälder med 
antingen 
Alzheimers 
sjukdom eller 
Parkinsons 
sjukdom. 

Semistruktuerade 
bandade intervjuer 
30-60min. 
Analyserades med 
kvalitativ deskriptiv 
analysmetod och 
konventionell 
innehållsanalys.  

34 vuxna barn var 
med i 
föräldrastudien 
och dessa valdes 
ut till studien. 
lägsta ålder: 19år. 
bor med den 
sjuka, minst 3 
timmar vård/dag, 
vårdat i minst 6 
månader och 
vara 
engelskspråkiga, 
ha tillgång till 
telefon, vara 
orienterad till tid 
och rum. den 
sjuka skulle var 
minst 60 år, AD 
diagnosticerad, 
MMT 23 eller 
mindre, fyra eller 
fler beteende 
problem, inte 
sängliggande. 
Andra kriterier för 
de PD sjuka. 

Positiva upplevelser vid 
AD var den tid som den 
sjuke och vårdgivaren fick 
tillsammans och att de 
kom varandra närmre och 
började uppskatta 
varandra mer. Vårdgivarna 
upplevde tillfredsställelse i 
att kunna ge tillbaka den 
vård som de fick under sin 
barndom. Ett fåtal beskrev 
att de kände sig tvungna 
att ta hand om sin sjuka 
förälder för att de inte 
skulle behöva bo på ett 
hem. 

Grad 2 
 

Etiskt prövad 
och 
godkänd. 



33 
 

Navab, E; 
Negarandeh, 
R; Peyrovi, 
H. 
 

År: 2012. 
 

Journal of 
Clinical 
Nursing. 
 

Iran. 

Lived experiences 
of iranian family 
member caregivers 
of persons with 
Alzheimer’s 
disease: caring as 
“captured in the 
whirpool of time”. 
 

Syftet med 
denna studie 
är att förstå de 
upplevelser 
som iranska 
personer som 
vårdar en 
familjemedlem 
med 
Alzheimers 
sjukdom har. 

Inspelade 
semistruktuerade 
intervjuer. 
Innehållet 
analyserades med 
en metod av Van 
Manen. 

Det största 
kriteriet är att 
man ska vårda en 
familjemedlem 
med AD. Man ska 
kunna 
kommunicera 
verbalt och villigt 
deltaga i studien. 
Författaren 
kontaktade 
medlämmar i från 
IAA. 7 kvinnor 
och 1 man. 
åldrarna 25-67. 3 
partners och 5 
döttrar. de hade 
vårdat sin 
anhöriga i 1-11 
år. 

Gemensamt för deltagarna 
var sorg över sjukdomen 
och att inget skulle bli som 
det varit men även stor oro 
för framtiden. Många 
upplevde skuld och ångest 
för sen diagnos och för 
tankar de tänkte ibland. De 
flesta oroade sig för 
framtiden med försämring 
men även en oro för att 
själva drabbas. 

Grad 1 
 

Etiskt prövad 
och 
godkänd. 
 

Etiskt 
resonemang 
finns. 



34 
 

Valentino, 
CC; Bulmer, 
SM. 
 

År: 2005. 
 

American 
Journal of 
Alzheimer´s 
disease and 
Other 
Dementias. 
 

USA. 
 

Using cognitive 
mapping to 
explore women 
caregiver’s 
experiences 

Syftet med 
denna studie 
var att utforska 
kvinnors 
upplevelse av 
att ta hand om 
någon med 
Alzheimers 
sjukdom med 
hjälp av 
kognitiv 
kartläggning. 

Ostrukturerade 
intervjuer (Self-Q 
technique). Mind 
mapping. Den 
Innehållet från alla 
kartor skrevs in i ett 
program som 
analyserade orden 
och organiserade 
dem i olika 
kategorier. Med 
beskrivande 
statistik jämförde 
man kartorna med 
varandra utifrån 
antal lappar och 
likheten i vad som 
stod på lapparna. 

deltagarna blev 
valda utifrån vad 
forskarna visste 
om populationen 
och vilka man då 
ville ha med 
(selektivt urval). 
12 kvinnor med 
18 år som 
minimum och 
som hade vårdat 
sin anhöriga i 
minst 1 år.  

De flesta som medverkade 
i studien upplevde 
frustration, oro för 
framtiden och att de 
förlorade sin fritid och 
kontakt med vänner. Över 
lag var det svårt att 
generalisera resultaten på 
grund av metoden. 

Grad 2 
 

Etiskt prövad 
och 
godkänd. 



35 
 

Vellone, E; 
Sansoni, J; 
Cohen MZ. 
 

År: 2002. 
 

Journal of 
Nursing 
Scholarship. 
 

Italien. 
 

The experience of 
italians caring for 
a family member 
with Alzheimer’s 
disease- 

Syftet med 
denna studie 
är att få en mer 
komplett bild 
av de 
upplevelser 
som italienska 
personer som 
vårdar någon 
med 
Alzheimers 
sjukdom har. 

Inspelade 
semistruktuerade 
intervjuer. 
Analyserades 
fenomelogiskt 
utifrån the Utrecht 
School of 
phenomenology 
(Cohen et al., 
2000) 

6 män och 20 
kvinnor som hade 
tagit hand om sin 
sjuka anhöriga i 
minst 2 år 
tillfrågades när de 
följde med sin 
anhöriga till ett 
rutin besök på 
sjukhuset. 28 
tillfrågades och 2 
tackade nej. 
åldrarna 
varierade mellan 
35-86 år. de 
vårdade runt 15 
timmar per dag. 
19 partners och 7 
barn. 

De flesta upplevde en 
känsla av förlust och sorg 
samt att det påverkade 
vårdgivarens relation med 
andra människor. De 
upplevde också stress, att 
de varit tvungna att ändra 
hela sin livsstil och att de 
inte längre har tid för sina 
intressen. De flesta 
beskrev att de fick lite stöd 
från sjukvården och att 
informationen var 
bristfällig. Många uttryckte 
oro för framtiden och för 
att själva insjukna. De 
flesta upplevde att det var 
deras plikt att ta hand om 
sin sjuke familjemedlem. 
Det upplevdes viktigt att 
bevara patientens 
självständighet och 
integritet. 

Grad1 
 

Etiskt prövad 
och godkänd 



36 
 

Vellone, E; 
Piras, G; 
Talucci, C; 
Cohen, MZ. 
 

År: 2008. 
 

Journal of 
Advanced 
Nursing. 
 

Italien. 

Quality of life for 
caregivers of 
people with 
Alzheimer’s 
disease. 
 

Syftet med 
denna studie 
är att beskriva 
betydelsen av 
livskvalitet för 
vårdare av 
personer med 
Alzheimers 
sjukdom och 
för att 
identifiera 
faktorer som 
påverkar deras 
livskvalitet. 

Inspelade 
semistruktuerade 
intervjuer. 
Förförståelse och 
förväntningar inför 
insamling av data 
reflekterades över 
enligt Cohen et al. 
(2000). Analysen 
utfördes enligt 
Cohen et al. 
(2000). 

11 män och 21 
kvinnor 
rekryterades när 
de följde sin 
anhöriga till 
sjukhuset på rutin 
besök. Vårdat 
minst i två år. 21 
partners, 9 barn 
och 2 vänner. 
åldrarna 28-83. 
25 personer 
bodde oss den 
som den vårdade. 

Faktorer som påverkade 
QOL positivt var att 
patienten hade god hälsa, 
möjlighet till 
självständighet från 
patienten och mer hjälp 
och stöd från sjukvården. 
Faktorer som påverkade 
QOL var oro för 
progression i framtiden 
och den stress de kände 
över sin situation. 

Grad 1 
 

Etiskt prövad 
och 
godkänd. 



37 
 

Vellone, E; 
Piras, G; 
Venturini, G; 
Alvaro, R, 
Cohen, MZ. 
 

År: 2012. 
 

Journal of 
Transcultural 
Nursing. 
 

Italien. 

Quality of life for 
caregivers of 
people with 
Alzheimer’s 
disease living in 
Sardinia, Italy. 
 

Syftet med 
denna studie 
är att utforska 
meningen av 
livskvalitet hos 
personer i 
Sardinien som 
vårdar en 
person med 
Alzheimers 
sjukdom och 
faktorer som 
påverkar deras 
livskvalitet. 

Inspelade 
semistruktuerade 
intervjuer. 
Förförståelse och 
förväntningar inför 
insamling av data 
reflekterades över 
enligt Cohen et al. 
(2000). Analysen 
utfördes enligt 
Cohen et al. 
(2000). 

41 vårdare av en 
person med AD. 
Majoriteten var 
kvinnor runt 60, 
gifta, utan jobb 
och som vårdade 
sin partner runt 
17 timmar varje 
dygn. De flesta 
bodde hos 
personen och 
hade vårdat dem i 
över 4 år. 

De flesta upplevde att oro 
för framtiden och att de 
inte längre hade tid för sig 
själva och sina övriga 
relationer var faktorer som 
påverkade QOL negativt. 
Faktorer som påverkade 
positivt var om sjukdomen 
inte skulle progrediera, om 
de fick mer stöd och hjälp 
från familj och sjukvård 
men även den 
tillfredsställelse de fick av 
att de kan ge den sjuke 
bra vård och även får 
uppskattning. Många sa 
att ekonomisk hjälp för att 
ha råd med assistans och 
ökad information om 
sjukdomen till hela 
befolkningen skulle 
förbättra deras QOL. 

Grad 1 
 

Etiskt prövad 
och godkänd 



38 
 

Välimäki, T; 
Vehviläinen-
Julkunen, K; 
Pietilä, AM; 
Koivisto, A. 
 

År: 2012. 
 

Nursing and 
Health 
Science. 
 

Finland. 

Life orientation in 
Finnish caregivers’ 
of persons with 
Alzheimer’s 
disease: A diary 
study. 
 

Syftet med 
denna studie 
är att beskriva 
livsinriktningen 
av personer 
som vårdar en 
familjemedlem 
med 
Alzheimers 
sjukdom under 
det första året 
efter diagnos. 

Beskrivande 
dagböcker under 2 
veckor. En central 
fråga fanns som 
dagböckerna skulle 
kretsa kring. 
Analyserades med 
empirisk 
innehållsanalys. 

Majoriteten hade 
bara haft sin 
diagnos i under 5 
månader. Bara 
personer som 
den första 
författaren 
träffade under ett 
studiebesök och 
som erbjöd att 
skriva dagbok. 
41-85 år. 

Innan diagnosen upplevde 
många tvivel på sina egna 
observationer på att något 
var fel med sin 
familjemedlem. Många 
upplevde lättnad när 
diagnosen ställdes över att 
deras observationer 
bekräftats. De upplevde 
även det väldigt 
upprörande och svårt att få 
beskedet. Flertalet 
upplevde sig instängda i 
sitt hem och att de inte 
längre kunde göra det de 
brukade. De upplevde 
sorg och oro. Närhet och 
kärlek från den sjuke gav 
mening. Många oroade sig 
för att inte längre orka ta 
hand om den sjuke och att 
själva drabbas. 

Grad 1 
 

Etiskt prövad 
och 
godkänd. 
 

Etiskt 
resonemang 
finns. 

 
 


