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Familjemedlemmars upplevelser i samband med beslutet att flytta en de-

menssjuk anhörig till ett anhörig. 
- en litteraturstudie 
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Luleå tekniska universitet 

 

 

Abstrakt 
 
Demenssjukdom är en folksjukdom som kräver vård och omsorg under lång tid 
för varje individ som drabbas. Det är allmänt känt att anhöriga svarar för mycket 
stora vård- och omsorgsinsatser för äldre. Syftet med denna litteraturstudie var att 
belysa familjemedlemmars upplevelser i samband med beslutet att flytta en när-
stående med demenssjukdom till ett äldreboende. Tio vetenskapliga artiklar analy-
serades med hjälp av kvalitativ manifest innehållsanalys. Analysen resulterade i 
tre huvudkategorier varav två med subkategorier. Att inte klara av vårdandet, svå-
righeten att fatta ett beslut samt skuld och tillfredsställelse över beslutet. Att vårda 
en familjemedlem med demens i hemmet är mycket betungande eftersom den sju-
ke kräver vård dygnet runt. Att fatta ett flyttningsbeslut är det svåraste för den 
som vårdar eftersom det är förknippat med skuldkänslor De oroar sig även för att 
inte vården kommer att bli bra för den sjuke. Efter beslutet känner de flesta vårda-
re att det var det rätta, men de känner sorg, saknad och förlust.  
 
 
Nyckelord: demenssjukdom, familjemedlemmar, vård i hemmet, beslut, anhörig, 
vårdhem 
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Att som familjemedlem vårda en anhörig i hemmet är en speciell situation där många sidor i 

det dagliga livet påverkas. I de la Cuestas (2005) artikel beskrivs vården av en demenssjuk 

person som en av de mest ödeläggande och utmanande upplevelser en vårdare kan utstå. Be-

lastningen av att vårda en demenssjuk person är större än att vårda personer med andra kro-

niska tillstånd. Ofta handlar det om att behandla sin familjemedlem som både en vuxen och 

som ett barn. Att rollerna blir ombytta, plötsligt är man mamma till sin egen mamma. 

 

Det är numera ett allmänt känt faktum att anhöriga svarar för mycket stora vård- och om-

sorgsinsatser för äldre. Främst gäller det äldre makar eller samboende som hjälper varandra, 

men även insatser av närboende barn och andra närstående är betydande. Möjligheterna att bo 

kvar hemma är för många äldre starkt beroende av om den anhörige kan, orkar och vill hjälpa. 

För att kunna göra detta krävs lättillgänglig vård och omsorg av god kvalitet och ett särskilt 

stöd till den anhörige. Socialtjänstlagen säger att äldre ska ha tillgång till god vård och om-

sorg vilket innebär att äldre så långt som möjligt ska ges möjlighet att bo kvar hemma i sin ur-

sprungliga bostad så länge som de själva önskar. I hemmet ska man kunna få hjälp och stöd i 

den dagliga livsföringen. Man ska även kunna få hjälp med personlig omvårdnad eller sjuk-

vård (Socialstyrelsen, 2004). Vidare säger Socialstyrelsen (2004) att anhöriga ska ges stöd för 

sina insatser vilket idag inte fungerar tillfredställande enligt Socialstyrelsen. De anser att det 

är brist på både stöd och erkännande till de anhöriga vilket inte är bra eftersom det är de anhö-

rigas insatser som är avgörande för om personen med demenssjukdom kan bo kvar hemma. 

Anhörigas vård- och omsorgsinsatser har alltid haft och kommer alltid att ha en stor betydelse 

för de äldres livskvalitet. Mellan 1987 -2003 genomfördes en studie kallad Kungsholmspro-

jektet som när det påbörjades innefattade personer som fyllt 75 år. Där framkom det att de-

menssjukdom var den viktigaste orsaken för flyttning till särskilt boende och då i hög ut-

sträckning till ett boende med heldygnsomsorg, sällan till servicehus (Socialstyrelsen, 2004). 

 

Socialstyrelsen (2001) skriver att demenssjukdom är en folksjukdom som kräver vård och 

omsorg under lång tid för varje individ som drabbas. Det är en folksjukdom som påverkar 

både den enskilde vårdtagaren och dennes anhöriga. Sedan 1980-talet har antalet personer 

med demenssjukdom ökat. Det beror i huvudsak på att det blir allt fler äldre i befolkningen. 

Demenstillstånden ökar markant med stigande ålder. Det förekommer dock att demenssjuk-

domar debuterar redan i 40-60 årsåldern. Den vanligast förekommande är Alzheimers demens 

som svarar för cirka 60 procent. Den är något vanligare bland kvinnor än bland män. De-

menssjukdomarna är livslånga och medför svårt psykiskt lidande för de drabbade och deras 

anhöriga. De leder till omfattande handikapp. Ångest och sömnstörningar är också vanliga 
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främst tidigt i demensförloppet. Antalet med måttlig-svår demens uppskattades år 1995 till 

cirka 110 000 personer och med mild/måttlig/svår till 165 000, men enligt en beräkning gjord 

av europeiska demensforskare (EURODEM) rör det sig om färre. I åldern 65-69 år beräknas 

cirka 1 procent ha en demenssjukdom, i åldern 70-74 år är det omkring 3 procent. Förekoms-

ten fördubblas därefter vart femte år och i åldrarna över 90 år uppskattas 21 procent lida av 

demens. 

 

Att demenssjuka personer vårdas i hemmet, av anhöriga, är väldigt vanligt både i Sverige och 

i andra länder. Skemp, Buckwalter och Maas (1999) artikel visar att majoriteten (70 %) av 

personer med demens, i USA, vårdas i hemmet. Vårdaren är oftast maken/makan, sambon, 

dottern eller svärdotter. Orsaken till varför man vårdar i hemmet är ansvarskänslan 

 

Att vårda en demenssjuk är den svåraste utmaningen för en anhörig eftersom en allvarligt de-

menssjuk kräver 24 timmars övervakning. Grunfeld och Glossop (1997) skriver i sin review 

att det även visat sig att den stress som den vårdande anhörige känner ökar i takt med patien-

tens försämring och att stressen av att vårda en dement konstigt nog är värre än stressen man 

upplever av att vårda anhöriga med t.ex. cancer. Att vårda en äldre dement familjemedlem i 

hemmet kan skapa en kronisk stress som kan vara skadlig för vårdgivarens emotionella och 

fysiska hälsa. Anhöriga beskriver att depressionen minskar när personen med demenssjukdom 

flyttat till ett äldreboende (Grunfeld & Glossop, 1997). 

 

Samuelsson, Annerstedt, Elmståhl, Samuelsson och Grafströms (2001) studie visar att alla 

vårdare känner vårdandet som en mycket tung börda och särskilt i början av demenssjukdo-

men. Alla vårdare uttryckte, ilska, oro, trötthet, skuld, sorg och otålighet. Makarna var de som 

upplevde den tyngsta bördan och de uttryckte även isolering. Efter att ha levt så nära varandra 

i många år och nu vara tvungen att acceptera att den närheten försvunnit och att den kvinna de 

gift sig med inte längre finns kvar. För barnen kändes inte bördan lika tung eftersom de har 

sitt eget liv att leva och framtiden framför sig. De barn som tog hand om sina sjuka föräldrar 

gjorde det för att de kände det som sin skyldighet eftersom föräldern vårdat dem när de var 

små. Det visade sig att de flesta ändå kände att de inte gjorde tillräckligt för den sjuke.  

 

De anhöriga som tog hand om de äldre med demens och som var sängliggande kände sig 

mindre deprimerade än de som tog hand om personer med demenssjukdom med enbart ADL- 

hjälp. Detta för att de anhöriga var rädda för att personen med demenssjukdom skulle råka ut 

för en olycka, t.ex. ramla, speciellt när personen kan gå (Matsuu, Washio, Arai & Ide, 2000).  
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Många personer med demenssjukdom förlorar sin förmåga att kunna leva oberoende av andra. 

Majoriteten av dessa fortsätter att leva hemma för hjälpen av anhöriga kostar ingenting. Utan 

denna hjälp av anhöriga skulle personer med demenssjukdom vara tvungna att flytta till ett 

äldreboende, vilket skulle öka kostnaderna dramatiskt. Olyckligtvis kan denna hjälp av anhö-

riga få allvarliga hälsoproblem och privata konsekvenser. Depression är en av de mest bety-

dande, allvarliga konsekvenser för anhöriga och har även övriga riskfaktorer där dödlighet in-

går. Det är visat att personer med demenssjukdom som har beteenden, såsom aggressivitet 

och ilska, ger anhöriga mera depression än de med gradvis försämring av förståndet. Covins-

ky, Newcomer, Fox, Wood, Sands, Dane och Yaffes (2003) studie antyder att anhöriga som 

vårdar personer med demenssjukdom och som har dålig hälsa eller dåliga finansiella resurser 

har högre risk för depression. Det är också skrivet att kvinnor och äkta makar som vårdar har 

en mycket högre risk för depression. I Afrikanska länder har de anhöriga som vårdar en de-

menssjuk en lägre risk för depression än anhöriga i Europeiska länder (Covinsky et al., 2003).   

 

Personer med demenssjukdom blir vanligen beroende av andras hjälp när deras sjukdomstill-

stånd framåtskrider. Även den simplaste mentala aktivitet fordrar hjälp, vilket oftast nödvän-

diggör att dessa personer måste flytta till ett äldreboende. Symptomen av demenssjukdom ut-

görs av minnesförlust, desorientering och olämpligt socialt beteende. Många studier har visat 

att det är att föredra att personer med demenssjukdom får vårdas hemma i stället för på äldre-

boende. Detta för både personen med demenssjukdom och deras familjer. Chiu, Shyu, Liu, 

Wang och Changs (2001) studie framhäver att familjer som tar hand om sina anhöriga med 

demenssjukdom 24 timmar per dygn upplever tilltagande stressnivå. Äkta make/maka rappor-

terar ofta höga nivåer utav psykisk och känslomässig utmattning och även av ekonomisk be-

lastning. Döttrarna till personer med demenssjukdom har rapporterat inskränkningar på sitt 

sociala liv. Familjemedlemmarna hos personer med demenssjukdom måste ofta byta sitt ar-

betsschema eller reducera sina arbetstimmar eller sluta på sitt jobb för att helt kunna vårda 

och ta ansvaret för sina anhöriga. Kombinationen av demensens oåterkalleliga sjukdomspro-

cess och den framåtskridande utvecklingen för anhörigvården för familjen, gör att äldreboen-

de så småningom blir oundviklig. Om arbetskostnaden för att vårda personer med demens-

sjukdom väl övervägs är inte detta mindre kostsamt än att vårdas på ett äldreboende. Det är 

rimligt att anse att när en hög nivå av oförmåga är uppnådd för vården i hemmet är det lämp-

ligt för familjen och samhället att ordna så att personen med demenssjukdom får flytta till ett 

äldreboende (Chiu et al., 2001).   
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Syftet med denna litteraturstudie är att belysa familjemedlemmars upplevelser i samband 

med beslutet att flytta en anhörig med demenssjukdom till äldreboende. 

 

Metod 

Litteratursökning 

I denna litteraturstudie har vi sökt artiklar i databaserna Academic search, Cinahl och Medli-

ne. Vi har även tittat på referenslistor i vetenskapliga artiklar för att på detta sätt få fram det 

material som motsvarade syftet. Sökningen begränsades till åren 1995-2005. De sökord som 

användes var: dementia, family caregivers, at home, decision-making, relative, experience, 

feelings and thoughts. Vi har kombinerat dessa sökord för att nå bästa resultat. Sökningen re-

sulterade i 111 artiklar. Efter att ha läst igenom abstrakten återstod 26 artiklar som helt eller 

delvis svarade mot syftet. Vi valde att avgränsa studien till de tio artiklar som vi bedömde 

vara mest innehållsrika. Därefter kvalitetsgranskade vi dessa tio artiklar enligt Willman och 

Stoltz (2002). Vi bedömde bland annat tydligheten i metodbeskrivningen, syftet och hur resul-

tatet framställdes. Artiklarna nivåbedömdes i en tregradig skala: hög, medel och låg. Resulta-

tet av kvalitetsgranskningen presenteras i Tabell 1 under kolumnen kvalitet.  

 

Analys 

Innehållsanalys är en metod där kvalitativ data analyseras i flera steg. Forskaren tar ut texten-

heter som sedan sammanställs till kategorier. Det är viktigt att forskaren har läst hela texten så 

att textenheten inte tas ur sitt sammanhang och får en ändrad innebörd. Målet är att visa hur 

andra människor upplever sin värld. Riskerna är att man lätt kan förlora information under 

processens gång och att egna tolkningar och värderingar läggs in (Burnard, 1991). Enligt 

Downe-Wamboldt (1991) så är målet med innehållsanalys att få fram en trovärdig slutsats. 

Detta genom att analysera nedskriven data på ett systematiskt och objektivt sätt. I kvalitativ 

innehållsanalys används två ansatser – manifest och latent. Manifest är det synliga och faktis-

ka innehållet (vad texten säger) och latent är det underliggande budskapet (vad texten handlar 

om) (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

I denna litteraturstudie har vi använt oss av kvalitativ manifest innehållsanalys, inspirerad av 

Burnard (1991), där vi använt tillämpliga delar av hans 14 steg. Vår analys skedde i samman-

lagt åtta steg. Vi började med att läsa igenom artiklarna ett flertal gånger för att få en helhets-

bild av materialet. Därefter markerade vi de textenheter som motsvarade vårt syfte.  Dessa 

148 textenheter översattes sedan till svenska, kondenserades och omformades till ”att” satser. 

Sjätte steget var en grov sortering av innehållet – en kodning. Nästa steg var att kategorisera 



 7
dessa och då såg vi att det passade att dela upp kategorierna i tre grupper: före beslutet, un-

der beslutet och efter beslutet. Därefter gjorde vi en kategorisering under varje grupp som re-

sulterade i tre huvudkategorier med subkategorier. Vi har hela tiden gått tillbaka till ur-

sprungsmaterialet för att se till så att inga nyanser gått förlorade. 

 

Tabell 1 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=10) 

Författare, år Typ av studie Deltagare Datainsamlings/ 
analysmetod 

Huvudfynd Kvalitet 

 
Andrén & 
Elmståhl 
2005  

 
Kvantitativ 

 
153 personer, 
alla över 70 år 

 
Enkäter 
 
Statistisk analys 

 
Ett stort antal 
kände sig nöjda 
oavsett vård bör-
dan eller om de-
ras hälsa blev li-
dande pga. vår-
dandet 
 

 
Hög 

Eloniemi-
Sulkava et al. 
2002 

Kvalitativ 64 vårdare varav 
47  var kvinnor  

Telefonintervju 
 
Statistisk analys 

Att makar hade 
högre risk för en-
samhet, depres-
sion och sorg. 
Övriga vårdare 
upplevde en 
känsla av lättnad 
efter flytten 
 

Hög 

Kellett 
1998 
 
 
 
 
 
 

Kvalitativ 
Hermeneutisk-
fenomenologisk 
studie 

14 vårdare inom 
familjen 

Ostrukturerade 
intervjuer 
Hermeneutisk 
metod 

Beskriver vår-
darnas upplevel-
se av att placera 
en anhörig på 
vårdhem – tran-
sition 
 

Hög 
 
 
 
 
 
 

 
Hagen 
2001 
 
 
 
 
 
 

 
Kvalitativ 

 
5 vårdare 
2 döttrar, 2 fruar 
och 1 son 

 
Djupgående in-
tervjuer 
 
Innehållsanalys 

 
Vilka faktorer 
som är mest av-
görande i be-
slutsprocessen att 
flytta en demens-
sjuk anhörig till 
ett vårdhem 
 

 
Hög 
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Tabell 1 (forts) Översikt över artiklar ingående i analysen (n=10) 

Författare, år Typ av studie Deltagare Datainsamlings/ 
analysmetod 

Huvudfynd Kvalitet 

 
Kramer 
2000 

 
Kvalitativ 

 
74 makar 

 
Intervju 
 
Statistisk analys 

 
När personen 
med demens 
hade flyttat upp-
levde närstående 
sig psykiskt bätt-
re och hade tid 
för mera sociala 
aktiviteter och 
vila 
 

 
Medel 

Meiland et al. 
2001 

Kvalitativ 93 informella/ per-
sonliga vårdare 

Intervju 
 
Beskrivande ana-
lys  

När beslutet om 
att flytta den 
demenssjuke till 
ett vårdhem bli-
vit av så visade 
det sig att väntan 
var prövande 
 
 

Hög 

Nolan & Della-
sega 
1999 

Kvalitativ 54 vårdare från 
US & 
48 vårdare från 
UK 

Intervjuer 
 
Innehållsanalys 

Att det inte är så 
enkelt att fatta ett 
beslut samt att 
det är viktigt 
med god relation 
mellan vård-
hemmet och fa-
miljen 
 
 

Medel 

Pushkar et al. 
1995 

Kvalitativ 157 anhöriga 
45 vårdade i 
hemmet och 69 
hade placerat den 
anhörige på vård-
hem 

Intervjuer 
 
Statistisk analys 

Vårdare åbero-
pade patientens 
försämring samt 
sin egen utmatt-
ning som största 
orsak till flytten 
 
 

Hög 

Ryan & Sculli-
on 
2000 

Kvalitativ 6 döttrar, 3 söner 
& 1 fru 

Intervju 
 
Innehållsanalys 

Vårdarna erfor 
tvetydiga känslor 
till att placera en 
närstående på ett 
vårdhem 
 

Hög 
 
 
 
 
 
 
 

Tornatore et al. 
2004 

Kvantitativ 285 familjemed-
lemmar 

Telefonintervjuer 
SAS PROC 
MIXED metod 
(Hierarchical 
multilevel analy-
sis) 

Olika orsaker till 
tillfredsställelse 
efter placering-
en. T.ex. att ju 
längre man vår-
dat innan placer-
ingen, ju högre 
tillfredsställelse 
kände de 

Medel 
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Resultat 

Analysen resulterade i tre huvudkategorier med subkategorier under (tabell 2). Kategorierna 

beskrivs i brödtexten och exemplifieras med citat ur texten. 

 

Tabell 2 Översikt över kategorierna (n=3) 

Kategorier 

Att inte klara av vårdandet 

• Krav, stress och brist på kontroll i vårdandet 

• Tillfredsställelse och otillfredsställelse i vårdandet 

• Ensamhet i vårdandet 

 

Svårigheten att fatta beslutet 

 

Skuld och tillfredsställelse efter beslutet 

• Glädje och sorg efter beslutet 

• Skuld och oro efter placeringen 

 

Att inte klara av vårdandet 

Under denna kategori beskrivs de delar av innehållet i de analyserade artiklarna som handlade 

om upplevelser före beslutet och som bidrog till att beslutet fattades. 

 

• Krav, brist på kontroll och stress i vårdandet 

En del av vårdarna prövade att hålla ut så länge som möjligt, tills dom inte längre kunde klara 

av det. Det upplevdes som ett krav, det skulle bara vara så även om det skulle sluta med ett 

nervsammanbrott (Ryan & Scullion, 2000). Att vårda en demenssjuk familjemedlem i hem-

met visade sig vara väldigt stressande för vårdaren eftersom den sjuke kräver vård dygnet 

runt. Vårdaren kunde inte gå på toaletten i lugn och ro, inte svara i telefonen och inte sova 

(Kellet, 1999; Ryan & Scullion, 2000). Stress uttrycktes som en viktig faktor vilken påverka-

de vårdaren negativt. Stressen gjorde vårdaren irriterad, orolig och gjorde så att vårdaren ofta 

var på dåligt humör (Ryan & Scullion, 1999). Att aldrig kunna planera något i förväg efter-

som det oftast blev störningar i dagsschemat upplevdes som väldigt frustrerande. En del vår-

dare kände att deras fysiska styrka avtog och att deras självkänsla blev lägre och det utlöste 

stress eftersom de insåg att de inte skulle orka vårda så länge till (Meiland, 2001). 
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Vården i hemmet innebär krav, stress och brist på kontroll i vårdandet. Ofta pågick vårdan-

det så länge som det var möjligt och många beskrev att det var försämringen av demen-

sen som var det avgörande för att inte klara av vårdandet. Försämringen innebar bl.a. 

aggressivitet, inkontinens, att de inte kunde lämnas ensamma, vänder på dygnet, slutar 

sova samt fysisk försämring. (Ryan & Scullion, 1999; Pushkar, Reis, Markiewicz & 

Andres, 1995) För en del var det vårdarens försämrade hälsotillstånd, pga. stress, som 

gjorde att den demenssjuke var tvungen att flytta (Tornatore & Grant, 2004).  

 

Ett tydligt exempel beträffande brist på kontroll upplevde vårdarna när de inte hann med den 

anhöriges förflyttningar. Vårdarna vågade inte lämna den anhörige för en sekund p.g.a. att 

denne bl.a. kunde försvinna ur deras åsyn (Ryan & Scullion, 2000).  

   

My sister would come over in the morning. She said you’re going to end up with a 
nervous breakdown (Ryan & Scullion: 2000, s. 1191) 
 
I made the mistake of giving my mother a bell and counted one morning between 
the time I showered her and cleaned her up and did everything, gave her break-
fast, she had rung the bell 37 times. I had run from the kitchen to the bedroom for 
trivial little things that could have waited (pause) 37 times in about 2 hours she 
had rung the bell for me. I threatened to kill her more than once. I wouldn’t do it; 
she’s not worth swinging for.... It got to the stage where her doctor said she had 
to go or I had to go. I’ve had a very interesting, exciting life but this is the bane of 
my life. (Kellet: 1999, s. 1478) 

 

She was getting up and walking about, you couldn’t leave her for a second, (Ryan 
& Scullion: 2000, s. 1191) 
 

 

 

• Tillfredsställelse och otillfredsställelse 

Vårdarna upplevde olika emotionella reaktioner i samband med vårdandet. De kände kärlek 

till sin familjemedlem samtidigt som de hade motstridiga känslor. De upplevde vårdandet som 

en måttlig börda och kände även hög tillfredsställelse. Trots att vårdarnas egen hälsa blev li-

dande så upplevde de tillfredsställelse med att vårda. När den demenssjuke är tillfredsställd så 

känner vårdaren stor glädje. Att se den man vårdar som en person och inte som ett problem, 

gav upphov till en bra relation (Meiland, Danse, Wendte, Klazinga & Gunning-Schepers; 

2001; Andrén & Elmståhl, 2005). De vårdare som ägnade mera tid till att vårda sina anhöriga 

kände sig mera nöjda och tillfredsställda med sig själva. Vårdarna som hade större erfarenhet 

av demenssjukdom förstod bättre och därigenom kunde känna större tillfredsställelse med 

vårdandet (Tornatore & Grant, 2004). 
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När demensen var långt gången hos den sjuke kände vårdarna ingen tillfredsställelse. Vårdare 

som inte hade vårdat en nära anhörig en längre tid kände en mindre tillfredsställelse med vår-

dandet. De utav vårdarna som hade hög ålder och låg inkomst hade också sämre tillfredsstäl-

lelse (Tornatore & Grant, 2004). Om vårdaren var gammal, hade låg inkomst och inga fritids-

aktivitet så gav det negativa upplevelser. (Meiland et al., 2001; Andrén & Elmståhl, 2005).  

Att vårda en familjemedlem samtidigt som man är yrkesarbetande gör att man hamnar i en 

rollkonflikt vilket underminerar tillfredsställelsen (Tornatore & Grant, 2004). 

 

It is nice to see the person I care for clean, comfortable and well turned out, It is 
nice when something I do gives the person I care for pleasure, I get pleasured 
from seeing the person I care for happy and maintaining the dignity of the person 
I care for is important. (Andrén & Elmståhl: 2005, s. 162) 
 
If you have a higher age of the caregiver, lower income, and no other role activi-
ties such as work (paid or unpaid) or study it is related to more negative experi-
ences. (Meiland et al.: 2001, s. 117)   
 

• Ensamheten i vårdandet 

Vårdarna upplevde att de inte fick den hjälp de behövde i vårdandet. De flesta fick lite hjälp 

av andra familjemedlemmar men inget ifrån samhället. Ensamheten framkom mest i samband 

med storhelger, t.ex. julhelgen. Då fick man inte tag på distriktssköterskan eller socialarbeta-

ren utan var helt utelämnad åt sig själv (Ryan & Scullion, 2000). Vårdarna kände sig ensam-

ma om att ta hand om den anhörige, de kunde inte ta hand om den anhörige när det behövdes 

(Nolan & Dellasega, 1999).  

  

I was doing all I could and other people weren’t. I was angry at that. I wasn’t get-
ting any support. I got about two hours a week from my sisters but I got no help 
from statutory service. (Ryan & Scullion: 2000, s. 1191) 
 
I had no help; I don’t think there’s a lot of help from the authorities. I mean this 
business of social workers and the district nurse, if it was Christmas time or holi-
day time, they didn’t come, that wasn’t any help. (Ryan & Scullion: 2000, s. 1191) 
 
I feel as I let him down, not taking care of him in his time of need. (Nolan & Del-
lasega: 1999, s. 728)  

 

Svårigheten att fatta beslutet 

Att placera den demenssjuke på ett äldreboende var ett mycket svårt beslut för de flesta men 

de gjorde det för de ansåg att det var det bästa för den demenssjuke. De upplevde att de inte 



 12
hade något annat alternativ. De flesta diskuterade inte flytten med den demenssjuke och 

ångrade inte heller beslutet att flytta den sjuke (Ryan & Scullion, 2000; Pushkar et al., 1995).  

 

Att fatta detta beslut var både svårt och hjärtslitande. En del vårdare, särskilt makarna, hade 

svårt att fatta ett beslut eftersom det alltid varit maken som fattat avgörande beslut. För döttrar 

och söner var det enklare eftersom de flesta hade en egen familj, de hade flyttat hemifrån.  För 

en del var det rädslan för ensamheten gjorde det svårt att fatta ett beslut som innebar att bli 

ensam kvar hemma. Och för andra var det känslan av att behövas som gjorde att man inte 

kunde fatta detta beslut. Man vill bibehålla kontrollen över den demenssjuke. De som hade 

negativa inställningar mot äldreboende hade svårare att besluta sig för att flytta dit en anhörig. 

Efter att ha fattat beslutet så kände de flesta ingen skuld eftersom de ansåg att de ändå gjort 

allt de kunnat (Hagen, 2001; Kellet, 1999). 

 

Många familjer distanserade sig själva från beslutsprocessen eftersom det var så svårt. Detta 

ledde ofta till att sjukvården fattade beslutet åt dem eftersom de inte själva såg att situationen 

blivit ohållbar (Ryan & Scullion, 2000; Kellet, 1999; Meiland et al., 2001). En del insåg att de 

inte skulle klara av att fatta detta beslut själva utan någon annan, oftast sjukvården, var tvung-

en att fatta det åt dom. Detta även om det skulle innebära att familjemedlemmen blev tvungen 

att hämtas med ambulans (Hagen, 2001; Ryan & Scullion, 2000).  

 

It was very hard. I always said that she would never have to go into a nursing 
home. (Ryan & Scullion: 2000, s. 1192) 
 
Well, what can I say? What can you do, eh? I really don’t have many other op-
tions; I feel like this is what I’ll probably have to do. There’s no guilt really, be-
cause I think I’ve certainly tried everything else I could possible do. (Hagen: 
2001, s. 51) 
 
The decision was really made for us by the hospital. (Ryan & Scullion: 2000, s. 
1191) 
 

 

Skuld och tillfredsställelse över beslutet 

Under denna kategori beskrivs de delar av innehållet i de analyserade artiklarna som handlade 

om upplevelser efter beslutet. 

 
• Glädje och sorg över beslutet 

De som vårdat en familjemedlem länge i hemmet, innan placeringen på äldreboende, kände 

högre tillfredsställelse efteråt. De som vårdat en demenssjuk familjemedlem har förståelse för 
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vad vården innebär och har därmed realistiska förväntningar på äldreboendet. De som ofta 

besöker sin familjemedlem känner högre tillfredsställelse. Dels för att skuldkänslorna minskar 

och dels för att de får en god relation med vårdpersonalen vilket i sin tur skapar ett förtroende 

(Tornatore & Grant, 2004).  

 

En del vårdare uttryckte lättnad när vården upphört och kände inte heller ånger över beslutet. 

När beslutet väl var fattat så kändes det som en lättnad för vårdaren, äntligen får de tid för sig 

själva och sina intressen. Och de känner att den anhörige blir väl omhändertagen (Pushkar et 

al., 1995; Ryan & Scullion, 2000; Eloniemi-Sulkava, Rahkonen, Suihkonen, Halonen, Henti-

nen & Sulkava, 2002). Många män upplevde att de fick mera tid för sina fritidsaktiviteter och 

det sociala livet efter placeringen, samtidigt som de kände sorg, förlust, och depression (Kra-

mer, 2000). 

 

En del längtade efter sin familjemedlem och saknade omhändertagandet. De hade svårt att 

finna någon annan sysselsättning när vården upphört eftersom den pågått så länge (Nolan & 

Dellasega, 1999). De upplevde en påtaglig ensamhet efter att hustrun flyttat eftersom de flesta 

hade levt tillsammans i många år (Kramer, 2000). När vårdarna väl bestämt sig för att flytta 

familjemedlemmen och fått en plats i kön till ett äldreboende så blev väntan en tung belast-

ning. Glädjen över att äntligen ha fattat ett beslut fick stå tillbaka pga. att familjemedlemmen 

inte kunde flytta på en gång (Meiland et al., 2001). Vårdarna kände en stor sorg och depres-

sion pga. sin ensamhet (Eloniemi-Sulkava et al., 2002). Samtidigt som vårdarna kände glädje 

över flytten av den demenssjuke familjemedlemmen så kände de även sorg och förlust över 

personlighetsförändringen som den anhörige genomgått samt den tid de haft tillsammans 

(Ryan & Scullion, 2000; Eloniemi-Sulkava et al., 2002; Kellet, 1999). 

 

I’m quite happy with him being there, because he’s well looked after. (Ryan & 
Scullion: 2000, s. 1192) 
 
I felt miserable about it. It was very sad, we were 52 years together. (Ryan & 
Scullion: 2000, s. 1192) 
 
Well I used to sit and cry, knowing what she used to be like and how she is now. 
(Ryan & Scullion: 2000, s. 1192) 

 

• Skuld och oro över placeringen 

Lägre självförtroende hos vårdaren visade på en känsla av skuld efter placeringen. Skuldkäns-

lor visade sig hos de flesta vårdarna. De kände flytten som ett misslyckande (Pushkar et al., 

1995; Ryan & Scullion, 2000).  De som var äkta makar kände äktenskapslöftet (i med och 
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motgång och tills döden skiljer oss åt) som väldigt avgörande i vårdrollen. Barn som vår-

dade föräldrar kände det som sin plikt att vårda en sjuk förälder eftersom de blivit så väl om-

händertagna som barn. Detta gjorde att de flesta kände skuld efter placeringen och de ställde 

sig frågan om de hade gjort nog, var detta verkligen sista utvägen. Det var ett misslyckande 

för de vårdande när de hade placerat den anhörige på ett äldreboende (Hagen, 2001; Kellet, 

1999; Ryan & Scullion, 2000).    

 

Ett problem var att vårdarna ofta hade en negativ inställning mot äldreboende och det gjorde 

att de kände oro för placeringen. De trodde inte att äldreboendet klarade av att sköta den an-

hörige och de kändes som att äldreboendet bara var en förvaringsplats innan döden (Hagen, 

2001). En del kände placeringen som ett svek mot familjemedlemmen och de kände sig oroli-

ga för vårdkvaliteten på boendet. De var kluvna i sitt beslut och kände både lättnad och skuld. 

En del tenderade att ångra sitt beslut. De kände sig oroliga över att deras anhörige inte får den 

tillsyn denne behöver (Nolan & Dellasega, 1999). Den största oron för placeringen var de 

ekonomiska utgifterna. De flesta hade sparat pengar under hela sitt yrkesverksamma liv och 

nu skulle dessa besparingar gå åt till äldreboendet (Kramer, 2000). När vårdandet av den an-

hörige hade pågått en längre tid, i flera år, hade familjemedlemmarna svårt att acceptera att 

andra skulle ta över deras roll som vårdare. De var oroliga att personalen på äldreboendet inte 

skulle förstå sina anhörigas personliga behov av vård, hur de ville bli skötta (Kellet, 1999). 

  

You feel so guilty that you were so inadequate as a daughter or as a child of a 
parent that has to be put into a residential care. The guilt is so terrible, and it 
doesn’t get any easier, as time goes on you still feel guilty, but you try your best to 
male things as tolerable as possible. (Ryan & Scullion: 2000, s. 1192) 
 
I just thought I’d lost my mother an I felt that she felt that I’d let her down. I just 
couldn’t come to terms with it, I cried and cried. (Ryan & Scullion: 2000, s. 1192) 
 
She’s not being looked after or having her hair done as she wants it (Nolan & 
Dellasega: 1999, s. 727) 
 
In most cases I think the money problems are the greatest concern to people. I’ve 
worked hard to make my money and I wish there was some way I could keep it. 
(Kramer: 2000, s. 150) 
 

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa familjemedlemmars upplevelser i samband 

med beslutet att flytta en närstående med demenssjukdom till ett äldreboende. Vår analys re-

sulterade i dessa tre huvudkategorier: att inte klara av vårdandet, svårigheten att fatta ett be-
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slut samt skuld och tillfredsställelse över beslutet. Det framkom att de som vårdar behöver 

stöd både under och efter vårdandet men framförallt i samband med flyttningsbeslutet.  

   

Resultatet som handlar om att inte klara av vårdandet får stöd i Galvin, Todres och Richard-

sons (2005) artikel som beskriver hur en make vårdar sin demenssjuka fru. Han beskriver att 

relationen ändrats från att hon varit hans fru och jämlike till att ha blivit helt beroende av ho-

nom. Han upplever en ökad vårdroll i takt med att hon försämras. Ett stort stöd för honom var 

dagvården där han fick lämna henne några timmar/dag samt kommunens sjuksköterska som 

han samtalade med och fick stöd och råd från. För honom innebar vårdrollen att bli isolerad 

från det sociala livet eftersom vännerna slutade hälsa på och han kunde inte åka iväg med 

henne någonstans (Galvin et al., 2005). Vi drar slutsatsen att när man vårdar en person som 

kräver vård dygnet runt så ställer man in livet efter den sjuke. Vårdarens egna behov läggs åt 

sidan. Detta resulterar i att man blir expert på att vårda just sin närstående och därför blir det 

nästan omöjligt att tänka sig att någon annan ska överta denna roll. Man tror inte att någon 

annan klarar av det och samtidigt upplevs flytten som ett hot. Att flytta en närstående till ett 

äldreboende innebär ofta ensamhet för den som blir kvar i hemmet. Det blir svårt att få dagar-

na att gå eftersom det blir så mycket tid över för en själv. 

 

Svårigheten med att klara av vårdandet belyses av Mitrani och Czaja (2000) som kom fram 

till att vårda en anhörig som har en demenssjukdom är extremt utmanande. Många av dessa 

familjemedlemmar har negativa erfarenheter av depression och stress. Det visade sig även att 

de flesta som har en demenssjukdom vårdas i hemmet utav en familjemedlem. Därför är det 

viktigt att det utarbetas strategier som hjälper familjemedlemmarna att möta kravet av vår-

dandet. Trots att det är viktigt med stöd till vårdarna finns det en begränsning i att förstå vilka 

strategier som skulle vara effektiva för att maximera resurserna till familjemedlemmarna (Mi-

trani & Czaja, 2000). 

 

Våra resultat om att stress leder till försämrad hälsa visas även av Skemp et al., (1999). Den 

visar på både positiva och negativa resultat med vårdandet. Den vanligaste bördan som rap-

porteras är stress, överansträngning och depression men vårdarna känner även tillfredsställel-

se och glädje i vårdandet. Vårdarens hälsoproblem som t.ex. ökade läkarbesök, ökad läkeme-

delsförbrukning och försämrat immunförsvar är sammankopplat med den pågående stress som 

vården innebär. Döttrar berättar att det är först när föräldern dött som de förstår hur svår vård-

tiden varit. De som vårdar en demenssjuk i hemmet rapporterar ett stort behov av någon att 

prata med och hjälp med att förstå vilka resurser som finns tillgängliga. Vårdarna har ingen 
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aning om hur de ska skaffa adekvat hjälp under vårdandet. Om professionella vårdare be-

höver utbildning för att vårda demenssjuka, varför behöver inte familjemedlemmar som vår-

dar i hemmet samma utbildning? (Skemp, Buckwalter & Maas, 1999). 

 

Vårt resultat visar att det är viktigt för de som vårdar en demenssjuk att få stöd. Stoltz, Undén 

och Willman (2004) har gjort en litteraturstudie över erfarenheter av stöd till familjemedlem-

mar som vårdar äldre i hemmet. Artikeln visade att de flesta familjemedlemmarna ville bli 

hjälpta med olika ärenden, som att handla och laga mat. Däremot efterfrågande de inte assi-

stans med badning, toalettbestyr, av- och påklädning samt matning av den demenssjuke. De 

vågade inte lämna den sjuke ensam utan kände att de ville ha uppsikt hela tiden. Endast när 

sjuksköterskan kom på besök vågade de slappna av i sina tankar runt den anhöriges behov. 

Sjuksköterskans närvaro innebar ett känslomässigt stöd för vårdaren. De anhöriga känner ett 

behov av att lära sig mera om den demenssjukes mediciner och biverkningar. De behöver 

även lära sig om vad demenssjukdom innebär.  Familjemedlemmarna önskade att få avlast-

ning ifrån vårdandet för att orka gå vidare, detta oavsett kostnaden, eftersom de upplevde so-

cial isolering. De manliga vårdarna i artikeln önskade träffa andra män i liknande situationer, 

få finansiell hjälp, information och utbildning. Vårdarna ville ha adekvat hjälp, någon som var 

till hjälp för den sjuke. Någon med utbildning och erfarenhet, som visade respekt för den sju-

ke. I denna artikel visade det sig att erfarenheten av en stödgrupp var viktig. De kom hem och 

tog över vårdandet under några timmar så att den anhörige kunde engagera sig i sig själv. Det-

ta resulterade i en tydlig minskning av stress och ökad frihet (Stolz et al., 2004). 

 

I Sverige har vi tre stödformer korttidsvård/korttidsboende, dagvård/dagverksamhet och av-

lösning i hemmet (Socialstyrelsen 2005). En speciell form av stöd, som vi inte har i Sverige, 

är stödgrupper. Wasow (1986) beskriver olika stödgrupper i USA. Det visar på vilken enorm 

börda vårdare bär och att de behöver all hjälp de kan få. Stödgrupperna visade sig vara viktiga 

eftersom de fick vårdarna att inte känna sig ensammast i världen. Många upplevde att det en-

dast var denna grupp som verkligen förstod vad vårdandet innebar.  

 

Svårigheten att fatta ett beslut visar sig i många artiklar som handlar om att vårda en närstå-

ende. Nolan et al. (1996) visar att både de äldre och de som vårdar ofta vägrar att ens övervä-

ga möjligheten att flytta till ett äldreboende förrän i absolut sista minuten. Detta resulterar i att 

när beslutet väl måste tas så har de få, om några, kriterier att basera bedömningen på. Denna 

situation förvärras av det faktum att de flesta tillträden till äldreboende är gjorda under en tid 

av kris, ofta till följd av en akut sjukdom och sjukhusvistelse. Varningssignalerna om att en 
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flytt till äldreboende bör ske har funnits där tidigt men man har valt att ignorera dem in i 

det sista. Familjemedlemmarna som vårdar känner ofta stress över att behöva fatta ett flytt-

ningsbeslut. De får oftast lite guidning och dålig information om vad de ska tänka på när de 

ska välja ett äldreboende. Här framkommer det tydligt hur viktigt det är att samhället och 

sjukvården tar ett större ansvar.  Det är viktigt att den som vårdar får veta att flytten till ett 

äldreboende inte behöver betyda slutet på vårdandet utan få en förståelse om att det blir under 

andra former. Under perioden runt flytten så upplever vårdarna ofta skuld och ett känslomäs-

sigt kaos och de upplever att de sällan får hjälp att hantera denna sorg. Därför vore det önsk-

värt att sjuksköterskan tar en mer aktiv roll för att stödja både den äldre och den som vårdar 

(Nolan et al., 1996). 

 

En annan aspekt på svårigheten i att fatta ett beslut beskrivs av Skemp et al. (1999). Beslutet 

att flytta en demenssjuk till ett äldreboende är smärtsamt, fyllt med vånda och kval och upp-

nås först efter mycket noga övervägande. Oftast är det sjukvården som starkt rekommenderar 

en flytt p.g.a. av hälsoskäl för den demenssjuke men även för den som vårdar. 

 

Information till familjemedlemmarna är viktigt och i artikeln av Nolan och Dellasega (2000) 

framkommer det att det finns svårigheter för familjemedlemmar att få bra information vid en 

flytt av en anhörig med demenssjukdom till ett äldreboende. I studien beskrevs vikten av bra 

information beträffande äldreboende och valfrihet, att kunna välja på olika ställen dit famil-

jemedlemmars demenssjuke kunde flytta. Här framkom att någon form av institution kommer 

att behövas någon gång i en människas liv.  

 

Resultatet i denna litteraturstudie visar på hur svårt det är att fatta ett flyttningsbeslut och i ar-

tikeln av Nolan et al. (1996) framkommer att det måste vara ett positivt val för familjemed-

lemmen att flytta en närstående med demenssjukdom till ett äldreboende. Beslutet ska inte 

behöva vara tvingande. Beslutet att flytta en närstående med demenssjukdom ska inte behöva 

tas ensam. Utan någon form av hjälp blir det svårt att göra ett positivt val. En sjuksköterska 

med adekvat utbildning är att föredra för att det ska bli positivt, dessa måste behandla äldre 

personer professionellt, så att valmöjligheterna framkommer.       

 

I vårt resultat framkom det att stödet är viktigt även efter flytten och i artikeln skriven av 

Almberg, Grafström och Winblad (2000) beskrivs hur viktigt socialt stöd upplevs av familje-

medlemmar. Behovet av stöd var stort i samband med att den anhörige dött. De behövde stöd 

för att kunna gå vidare med sitt liv.  En del upplevde att de fick stöd både före och efter den 
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anhöriges död. Familjens stöd var viktigt men även stödet från sjukvården behövdes. Om 

den sjuke bodde på ett äldreboende så betydde personalen där väldigt mycket för familjemed-

lemmen, men efter att den sjuke avlidit så upphörde stödet. De anhöriga saknade detta stöd 

och de efterlyste även stöd och information i skriftlig form. De som var religiösa, upplevde ett 

stöd i sin tro i samband med förlusten av den anhörige (Almberg, Grafström & Winblad 

2000). 

 

Många vårdare i vår studie kände skuld efter att ha flyttat den demenssjuke till ett äldreboen-

de och behovet av stödet kvarstod. Sävenstedt, Brulin och Sandmans artikel (2003) visar på 

att vårdandet är en pågående process som kan vara påfrestande även efter flytten. För att un-

derlätta kommunikationen mellan familjemedlemmarna och den äldre, efter flytten, så har 

man prövat modern kommunikationsteknik som bildtelefon. Detta kräver att personalen på 

äldreboendet hjälper till. Fördelarna med denna teknik är många. Familjemedlemmarna vill 

fortsätta ha kontakt med sin anhörige även efter flytten och detta sätt ger dem frihet att själva 

kunna bestämma tidpunkt för kontakt och de behöver inte lämna hemmet. Att samtala via 

bildtelefon tar inte så lång tid och det ger även möjlighet att samtala med personalen eftersom 

de måste vara med under samtalet. Ofta samtalade de varje dag vilket gav familjemedlemmen 

mindre dåligt samvete över att ha flyttat den sjuke eftersom de höll kontinuerlig kontakt. Fa-

miljemedlemmen fick även se den anhörige vilket gav en bild över dennes välbefinnande. 

Några upplevde bildtelefonen som mer avslappnade och fokuserade än ett ansikte mot ansikte 

samtal, vilket gav bättre kvalitet (Sävenstedt et al., 2003). 

 

Metodkritik 

I denna litteraturstudie har vi använt oss av kvalitativ innehållsanalys och funnit att valet av 

metod har stämt väl överens med syftet med studien. Kvalitativ forskning innebär bl.a. att 

man beskriver människors upplevelser ur ett inifrånperspektiv. Det är en metod som är sär-

skilt lämpad för sjuksköterskor att ta del av eftersom deras fokus ligger på omvårdnad, kom-

munikation och samspel (Holloway & Wheeler, 2002, s. 3, 19-20). Vi läste igenom artiklarna 

flera gånger och textenheterna kontrollerades mot syftet vilket vi anser ge en hög trovärdig-

het.  

 

Riskerna med kvalitativ innehållsanalys är att material lätt kan förloras under processens gång 

samt att egna tolkningar och värderingar kan läggas in (Holloway & Wheeler, 2002, s. 252; 

Burnard, 1991). I denna litteraturstudie har vi varit två personer som deltagit i analysarbetet, 

vilket vi tror minskade risken för personliga tolkningar. Alla artiklar var skrivna på engelska, 
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vilket är ett väldigt mångsidigt språk, så det innebär att översättningarna kanske inte alltid 

blivit riktigt rätt. Ytterligare en svaghet med studien är tidsbegränsningen, tio veckor, som 

gjorde att vi inte hann beställa alla artiklar som vi önskade ha med i både resultatet och dis-

kussionen. Vi blev begränsade till fulltext artiklar.  

 

Kvalitetsgranskningen av artiklarna är gjord utifrån vår kunskap och erfarenhet och det är 

möjligt att vi i vår bedömning har gett några artiklar både en för hög och en för låg kvalitets-

gradering. 

 

Slutsatser 

Vår studie visar att stödet till vårdarna är alldeles för litet trots att socialtjänstlagen (5 kap: 10 

§) säger att: ”Socialnämnden bör genom stöd och avlösning underlätta för dem som vårdar 

närstående som är långvarigt sjuka eller äldre eller som har funktionshinder.” 

Vårdarna behöver stöd både under tiden de vårdar, under flyttningsbeslutet samt efter flytten. 

Under vårdandet är det framförallt stöd i form av avlastning. Det kan vara allt ifrån dagvård 

till korttidsboende. Vårdarna behöver få tid för sig själva – rekreation. De behöver även ut-

bildning för att förstå vad en demenssjukdom innebär så de lättare kan hantera situationen. De 

vill gärna träffa andra i samma situation och samtala med och utbyta erfarenheter och detta 

kan göras i form av stödgrupper. När vårdarna kommer till det läget att de ska fatta ett beslut 

om att flytta den demenssjuke så behöver de adekvat information om olika boenden och här 

behöver de även någon att prata med. Här behövs sjuksköterskans kunskap för att lyssna, 

stödja och motivera vårdaren. Att fatta detta beslut är fyllt med skuld och andra känslor så 

därför behöver dessa samtal vara ofta och med samma sjuksköterska. Efter flytten så finns 

fortfarande skuldkänslorna kvar, man har svikit den anhörige. Tiden räcker ofta inte till för de 

besök som man skulle vilja göra och avståndet kan begränsa. Det är viktigt att personalen har 

en förståelse för att detta med flytten är en jobbig process. Trots att beslutet är fattat så har 

man inte utelämnat den anhörige. Relationen kvarstår och familjemedlemmarna vill känna sig 

delaktiga i vårdandet. En bra lösning är bildtelefonen, men då krävs det att personalen är till-

mötesgående.  
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