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Abstrakt 

Varje år drabbas ett stort antal människor av demenssjukdom och det förväntas öka i 

framtiden, vilket kommer leda till ett ökat behov av vårdinsatser. På grund av att 

personer med demenssjukdom kräver mycket omvårdnad leder det till att anhöriga 

får ta ett stort ansvar, vilket vid försämring i sjukdomen ofta leder till att personen 

med demenssjukdom behöver flytta in på boende. Syftet med studien var att beskriva 

upplevelsen av att vara anhörig till en person med demenssjukdom som bor på vård- 

och omsorgsboende. En systematisk litteratursökning utfördes där 14 artiklar som 

svarade på syftet analyserades med kvalitativ manifest innehållsanalys med induktiv 

ansats vilket resulterade i fem kategorier: Skuldkänslor och sorg efter närståendes 

flytt; en bra relation med personalen; god kommunikation och information; en 

stimulerande omgivning på boendet samt förändrad relation efter närståendes flytt. 

Resultatet diskuterades utifrån hur anhöriga kan få stöd med och att sjuksköterskan 

behöver upprätta en god relation med anhöriga där stöd och information är av vikt. 

Slutsatsen visar vikten av att sjuksköterskor prioriterar och planerar sitt arbete på ett 

sätt som ger förutsättningar för en god kommunikation med anhöriga och att det är 

viktigt att involvera både patienten och anhöriga, samt att kunskap om anhörigas 

upplevelser ger möjlighet för sjuksköterskan att se deras främsta behov. 

 

Nyckelord: Anhöriga, upplevelser, vård- och omsorgsboende, demenssjukdom, 

omvårdnad, kvalitativ manifest innehållsanalys. 
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Att vara anhörig och vårda en person som drabbats av demenssjukdom i hemmet kan orsaka 

både rädsla och sorg (Pesonen, Remes & Isola, 2013). Pini et al. (2017) beskrev att anhöriga 

upplevde som vårdade sin närstående i hemmet hade en önskan att förstå personen och ville 

kunna ge hen ett bra liv. Något som upplevdes som svårt för många anhöriga som vårdade sin 

närstående med demenssjukdom i hemmet var att förstå hens värld. Det lyfts även fram att de 

anhöriga upplevde frustration över den förändring som skedde i deras närståendes 

personlighet och att glömskan samt förmågan att kommunicera med hen kunde vara svår att 

hantera i hemmet. Enligt socialstyrelsen (2004) är en person anhörig när hen är nära släkt eller 

tillhör familjen (ibid.) Detta begrepp valdes på grund av att den genomgångna litteraturen 

visar på att det är familjemedlemmar som drabbas vid demenssjukdom.  

 

Demenssjukdom är ett begrepp som innefattar flera tillstånd där det gemensamma är att det 

finns en påverkan både på minnet och förmågan att tänka. Det kan även förekomma andra 

symtom vid demenssjukdom som en försämrad förmåga att kommunicera och orientera sig 

samt en påverkan på personens praktiska förmåga. Andra symtom som kan uppvisas vid 

demenssjukdom är att personen blir förändrad i sin personlighet, detta kan bland annat visa 

sig i form av att hen uppvisar aggressivitet eller empatibrist. Orsaken till att dessa symtom 

uppkommer är på grund av den skada på hjärnan som demenssjukdomen orsakar som leder 

till att nervceller dör (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2007). Enligt How 

Ooi et al. (2018) kan personer med demenssjukdom även drabbas av beteendestörningar som 

bland annat kan visa sig i form av agiterat beteende, rubbad sömnrytm, oro och 

hallucinationer vilket kan leda till utmaningar för familjen och de som vårdar dem. Enligt 

SBU (2007) kan personer med demenssjukdom även drabbas av depression och ångest, men 

detta har ofta sin orsak i att personen som drabbats märker av att hen blir försämrad i sin 

sjukdom. Den vanligaste formen av demenssjukdom är Alzheimers sjukdom, andra vanliga 

demenssjukdomar är frontallobsdemens och vaskulär demens. 

 

En riskfaktor för att drabbas av demenssjukdom är ökad ålder, av de som är över 65 år har åtta 

procent sjukdomen och av de som är över 90 år har ungefär hälften sjukdomen. I Sverige 

lever idag ungefär 140 000 personer med demenssjukdom och varje år drabbas cirka 20 000 

personer av sjukdomen. Antalet drabbade förväntas att öka i framtiden vilket kommer 

innebära utmaningar för samhället (Socialstyrelsen, 2017). Eftersom antalet äldre ökar leder 

det till ett ökat behov av vård och stöd i Sverige. Att flytta till ett boende är en möjlig följd av 

en försämring av demenssjukdomen. Eftersom väntetider idag är långa leder det till att de som 
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flyttar in på ett boende idag är mycket sämre i sitt tillstånd än förut. Det ställer högre krav på 

vårdpersonalen att vara uppmärksam på olika symtom och ge mer stöd till dessa personer 

(Rostad, Hellzen & Enmarker, 2013). 

 

Att få diagnosen demenssjukdom kunde leda till känslor som ensamhet, maktlöshet och som 

att det var något fel på en. En känsla som kunde uppkomma var att de hamnat i en situation 

som de ej kunde ta sig ur och de kände rädsla över att inte märka av försämringar i sjukdomen 

(Rostad, et al., 2013). Mazaheri, et al. (2013) betonar problemet att inte få vara med och ta 

beslut, när självständighet var något som innan diagnosen var en självklarhet i deras vardag. 

De som drabbats av demenssjukdom kunde uppleva att ingen frågade om råd eller såg upp till 

hen längre (ibid.). De kunde även uppleva att de fått förståelse över sin situation och försökte 

då fokusera på det positiva i livet. Att andra personer skulle ta kontroll över deras hälsa och 

välmående och fatta beslut åt dem upplevdes som ett angrepp mot deras integritet (Rostad, et 

al., 2013).  

 

En studie av Hynninen, Saarnio och Isola (2014) visade att det var en utmaning för 

vårdpersonal att vårda personer med demenssjukdom. Sjuksköterskor behövde lägga mer tid 

på dessa patienter eftersom de var mer vårdkrävande på grund av deras olika symtom. Denna 

patientgrupp har en större risk att drabbas av förvirring, fall, uttorkning och obehandlad 

smärta. Detta ledde till att sjuksköterskor behövde ha kunskap och utbildning om demens och 

hur dessa risker skulle förebyggas och hanteras för att kunna ge en bra vård. Utmaningar som 

sjuksköterskor upplevde med dementa patienter var att orka med de fysiska och psykiska 

påfrestningar som uppstod. Att hantera till exempel ångest och aggressivt beteende var svårt 

och kunde leda till utmattning om personen ej fick avlastning. Detta kunde förebyggas genom 

delade skift och samarbete mellan vårdpersonal vid olika omvårdnadsinterventioner (ibid.). 

Sjuksköterskors förhållningssätt hade en stor inverkan på relationen och samarbetet med 

demenssjuka personer. Det var även viktigt att ha kunskap om personens kognitiva förmåga, 

livshistoria och sjukdomens utveckling (SBU, 2007). 

 

Att få stöd från vårdpersonal, familj och vänner lyftes fram som viktigt för att de som vårdade 

sina närstående skulle känna att de kunde ha kontroll över situationen hemma. McCabe, You 

och Tataneglo (2016) lyfter även fram att anhöriga som vårdade sina närstående med 

demenssjukdom kunde önska att få avlastning vid vissa tillfällen, för att kunna komma iväg 
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från hemmet och utföra saker som fick dem att må bra. Att vara med i stödgrupper kunde vara 

till hjälp genom att det kunde ge ökad kunskap och ett stöd till att klara av vardagen. 

 

Denna studie är av vikt då det finns behov att få mer kunskap som sjuksköterska om hur 

anhöriga upplever det att ha sin närstående med demenssjukdom på ett boende. Det kan ge 

sjuksköterskor en god förståelse och en bra grund till att stödja anhöriga i deras situation. 

Genom att få en bättre förståelse för anhörigas upplevelser kan det leda till ett bättre 

samarbete mellan sjuksköterskor och anhöriga samt minska risken för konflikter, som kan 

uppstå på grund av att anhöriga inte upplever sig förstådd. Perry och Edwards (2015) 

beskriver om frustrationen och förvirringen som uppstod när vårdpersonalen förväntade sig att 

anhöriga skulle ta en vårdande roll trots att deras närstående bodde på ett boende (ibid.). Ett 

bra samarbete med anhöriga är av vikt i vården och omvårdnaden av personer med 

demenssjukdom. Att som vårdpersonal ta del av anhörigas information och erfarenheter i 

kombination med patientens perspektiv ger en helhetssyn och möjliggör att en god vård kan 

ges. Eftersom personer med demenssjukdom inte alltid har förmågan att uttrycka sina behov 

eller önskningar i ord är relationen mellan sjuksköterska och anhörig en förutsättning för 

möjligheten till att ge en vård där patientens alla behov tillgodoses. Syftet med denna studie 

var att beskriva upplevelsen av att vara anhörig till en person med demenssjukdom som bor på 

vård- och omsorgsboende. 

 

Metod 

Den metod som har valts är  litteraturstudie med inifrånperspektiv med kvalitativ 

innehållsanalys med induktiv ansats. Vilket enligt Holloway och Galvin (2017, s. 3) är ett 

lämpligt val av metod för att få ett inifrånperspektiv där människors upplevelser av olika 

fenomen framkommer. För att få ett inifrånperspektiv har kvalitativa vetenskapliga artiklar 

använts i analysen (ibid.). Kvalitativ innehållsanalys är enligt Danielson (2014, s. 334–335) 

en metod som kan användas vid analys av mindre datamaterial i form av intervjuer. Vid en 

litteraturstudie söks enligt Friberg (2018, s. 108) litteratur inom det området som studeras för 

att kartlägga vilken kunskap som finns. 

 

Litteratursökning och kvalitetsgranskning av artiklar  

Först utfördes en pilotsökning för att utvärdera om det fanns tillräckligt med vetenskapligt 

material att tillgå inom det område som valts (Willman et al., 2016, s.61). Inklusionskriterier 
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till denna litteraturstudie var anhöriga till personer med demenssjukdom som bor på boende. 

Alla demenssjukdomar har inkluderats i denna studie. Därefter utfördes en systematisk 

sökning i tre databaser, CINAHL, PubMed och PsycInfo. Tre databaser användes för att 

undvika bortfall av artiklar som svarar på syftet. CINAHL och PubMed är stora databaser som 

innehåller omvårdnadstidskrifter som är av relevans för denna sökning. PsycInfo användes för 

att komplettera sökningen, denna databas innehåller enligt Willman et al. (2016, s. 79–84) 

artiklar inom psykologi men även inom omvårdnad. De sökord som användes var dementia, 

family, nursing homes och qualitative. MeSH termer och fritextsökning ord har använts 

(tabell 1). MeSH termer är sökord som används i databasen PubMed. Operator AND har 

använts för att specificera sökningen. Begränsningarna i databaserna har varit engelsk text och 

avgränsning från 2010–2019 för att ta del av den senaste forskningen, och Peer reviewed har 

använts i CINAHL och PsycInfo (jmf. Backman, 2016, s. 169–177). 

Tabell 1. Översikt av litteratursökning 

Syftet med sökning: Beskriva upplevelsen av att vara anhörig till en person med 

demenssjukdom som bor på vård- och omsorgsboende. 

CINAHL 2019-01-29  

Begränsningar: Peer Reviewed, publicerat 2010–2019, engelsk text. 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

1 FT Dementia 51 944  

2 FT Family 266 217  

3 FT Nursing homes 48 378  

4 FT Qualitative 136 658  

5  1 AND 2 AND 3 AND 4  133 9 

PubMed 2019-01-29  

Begränsningar: Publicerat 2010–2019, engelsk text. 

1 MSH Dementia 58 638  

2 MSH Family 95 582  

3 MSH Nursing homes 11 753  

4 FT Qualitative 122 354  

5  1 AND 2 AND 3 AND 4  46 5 

PsycInfo 2019-01-29  

Begränsningar: Peer Reviewed, publicerat 2010–2019, engelsk text. 

1 FT Dementia 28 593  
2 FT Family 130 886  
3 FT Nursing homes 6 210  
4 FT Qualitative 63 727  
5  1 AND 2 AND 3 AND 4 96 4 
*MSH- Mesh termer i databasen PubMed, *FT- Fritextsökning 

 

 

Kvalitetsgranskning av artiklarna har utförts med hjälp av kvalitetsgranskningsmall från SBU 

(2017). Enligt Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016, s. 96, 105) kan en mall 

användas vid kvalitetsgranskning av studier och där kvaliteten på artiklarna bedöms med hjälp 
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av att räkna ut procenten av antalet positiva svar.  Varje positivt svar gav ett poäng och 

negativt, ej tillämpligt eller oklart som svar gav noll poäng sedan sammanslogs poängen och 

procenten räknades ut. Efter procenten räknas ut graderades artiklarna som hög, medel eller 

låg. Enligt Willman et al. (2006, s. 96) krävs 80–100% för hög kvalitet, för medel kvalitet 70–

79% samt för låg kvalitet 60–69%. De artiklar som valdes ut för den här studien är de med 

medel och hög kvalitet. Arton artiklar kvalitetsgranskades varav fyra med låg kvalitet och 

som därför inte ingår i analysen, vilket medförde att 14 artiklar ingår i analysen. Det artiklar 

som ingick framgår i tabell 2, bilaga 1. 

 

Analys 

Analysen utfördes med kvalitativ manifest innehållsanalys med induktiv ansats enligt Elo och 

Kyngäs (2008) metodartikel. Att använda en induktiv ansats innebär att analysen har sin 

utgång i det innehåll texten har. Manifest ansats innebär att det faktiska innehållet i texten 

anges i analysen (Danielson, 2014, s. 335–336). Analysen började med förberedelsefasen som 

enligt Elo och Kyngäs (2008) är där analysenhet valts, vilket i detta fall var texter från 

intervjuer. I nästa steg av analysen lästes data igenom flertalet gånger av båda författarna för 

att få en förståelse för vad texten handlade om. I nästa fas extraherades textenheter från 

resultatet i urvalet av artiklar till analysen som svarade på syftet. Enligt Elo och kyngäs 

(2008) är detta organiseringsfasen vilket innebär att de textenheter som svarar på syftet 

extraheras. 

 

Vid analysen har textenheterna översatts från engelska till svenska och kondenserats och 

markerats med siffror. Enligt Danielson (2014, s. 333–337) görs detta för att förenkla 

bearbetningen av texten. Att textenheterna kondenseras innebär att det centrala från 

textenheterna tas ut och förkortas (ibid.). I nästa steg i analysen skedde en kategorisering i tre 

steg, där kategorier som hade liknande innehåll sorterades in i bredare kategorier i flera steg, 

detta för att kunna identifiera mönster och teman som. Slutligen framkom fem slutliga 

kategorier. Detta beskriver Elo och Kyngäs (2008) som nästa fas i analysen där kategorier 

skapas och ges karakteristiska namn för innehållet under varje kategori. 
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Resultat 

Innehållsanalysen resulterade i 5 slutliga kategorier (tabell 3). Resultatet presenteras nedan i 

löpande text och illustreras med citat från originaltexter.  

 

Tabell 3. Översikt av kategorier (n=5) 

Skuldkänslor och sorg efter närståendes flytt 

En bra relation med personalen 

God kommunikation och information 

En stimulerande omgivning på boendet 

Förändrad relation efter närståendes flytt 

 

Skuldkänslor och sorg efter närståendes flytt 

Studier visade att anhöriga kände skuld och dåligt samvete när närstående med 

demenssjukdom flyttat till annat boende trots att det inte fanns någon annan utväg (Sarabia-

Cobo, Pérez, Lorena, Nunez & Dominguez, 2016; Högsnes, Melin-Johansson, Norbergh & 

Danielson, 2014; Lethin, Hallberg, Karlsson & Janlöv, 2015). Det upplevdes som väldigt 

tungt psykiskt för de anhöriga att flytta sin närstående till boende (Lethin, Hallberg, Karlsson 

& Janlöv, 2015). De kände att det svek sin närstående med demenssjukdom. De kunde även 

känna skuld när de besökte sin närstående och skulle åka hem (Sarabia-Cobo, Pérez, Lorena, 

Nunez & Dominguez, 2016) och ledsamhet över att behöva ta farväl (Försund Skovdahl, Kiik 

& Ytrehus, 2016). Enligt Högsnes, Melin-Johansson, Norbergh och Danielson (2014) kunde 

känslan av skuld uppkomma när de inte alltid kunde tala sanning för deras närstående, till 

exempel när de skulle åka hem. Högsnes et al. (2014) samt Moyle, Murfield, Venturto, 

Griffiths och Grimbeek (2014) beskrev att anhöriga kände sorg när den närstående med 

demenssjukdom försämrades eller blev personlighetsförändrad efter flytten till boendet. 

 

I go there, what, three and a half, four, times a week, on average, and somehow 

I feel the same let-down every time I see her because deep down I always think 

I’m going to see Anna, but it’s not her...it’s someone I don’t know at all 

(Högsnes et al., 2014). 
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En bra relation med personalen 

Studier beskrev att när vårdpersonalen var engagerade kände anhöriga tillit vilket ingav 

förtroende och trygghet (Lethin et al., 2015; Zadelhoff, Verbeek, Widdershoven, Rossum & 

Abma, 2011; Lopez, Mazor, Mitchell & Givens, 2013; Johansson, Olsson-Ruzin, Hällgren-

Graneheim & Lindgren, 2014). Anhöriga kände sig nöjda genom att personalen var förstående 

för den nya situationen (Zadelhoff, Verbeek, Widdershoven, Rossum & Abma, 2011). De 

kände att de fick stöd av personalen, vilket ledde till att det blev enklare att ta svåra beslut 

som rörde den närståendes hälsa (Lopez, Mazor, Mitchell & Givens, 2013; Johansson, 

Olsson-Ruzin, Hällgren-Graneheim & Lindgren, 2014). Anhöriga upplevde att en god relation 

med personalen gav känslan av välmående (Bollig, Gjengedal & Rosland, 2016). De ansåg att 

kontinuitet i vården var av vikt för att känna trygghet (Seiger-Cronfalk, Norberg & 

Ternestedt, 2017). Känslan av trygghet fick anhöriga även genom att få information om deras 

närstående av personal (Lethin et al., 2015; Johansson et al., 2014; Lopez et al., 2013). När de 

anhöriga blev mer involverade i vården kände de även ökad självkänsla och tillit (Lopez et al., 

2013; Lethin et al., 2015; Legault & Ducharme, 2010). Tillit ansågs vara en viktig del i 

omvårdnaden men tilliten kunde förändras över tid (Legault & Ducharme, 2010). 

 

Studier (Legault och Ducharme, 2010; Seiger-Cronfalk, Ternestedt och Norberg, 2017; Lopez 

et al., 2013; och Johansson et al., 2014) beskrev att anhöriga kände ett behov av att 

kontrollera vården för att försäkra sig om att deras närstående fick en vård av god kvalitet. 

Enligt Legault och Ducharme (2010) ledde detta till att anhöriga fick förtroende för 

personalen.  Lopez et al. (2013) och Moyle et al. (2014) betonade att anhöriga strävade efter 

att deras närstående fick en god omvårdnad, om den ej uppfylldes så kände de sig missnöjda. 

Johansson et al. (2014) tog anhöriga upp att en oro uppstod när det hade hört negativa saker 

om boendet och det ledde till en minskad känsla av trygghet. 

 

I heard that the nursing home had been reported and that constantly worries me. 

You always hear things and when a loved one is depending on other people’s 

care you are more receptive to negative reports (Johansson et al., 2014). 

 

Studier (Johansson et al., 2014; Zadelhoff et al.,2011) beskrev att närstående kände en 

minskad oro, tröst och trygghet när deras anhörige blev väl omhändertagen. Andra studier 

(Seiger-Cronfalk et al., 2017; Lopez et al.,2013; Högsnes et al., 2014) beskrev att anhöriga 

upplevde en trygghet och lättnad att efter deras närstående hade fått en boendeplats, de kände 
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att de kunde slappna av och vågade fokusera på det positiva i livet och kunde börja leva ett liv 

med mer frihet. Enligt Högsnes et al. (2014) kände anhöriga en paus från den tuffa situationen 

som de hade haft i hemmet.  

 

I thought it would be worse but she seems to like it there. She is never alone and 

she tells me that she’s well taken care of... (Johansson et al, 2014). 

 

God kommunikation och information 

Studier beskrev att en god kommunikation och att bli informerad snabbt när något hände 

gjorde att anhöriga kände tillhörighet och positivitet till boendet (Lopez, et al., 2013; Lethin et 

al., 2015; Legault & Ducharme, 2010; Johansson et al., 2014). Seiger-Cronfalk et al. (2017) 

beskrev anhöriga att de kände att de kunde lära sig att kommunicera med sin närstående 

genom att observera hur personalen gjorde. Legault och Ducharme (2010) och Johansson et 

al. (2014) beskrev vikten för anhöriga att få ett gott intryck av boendet, vilket de anhöriga 

upplevde om adekvat information gavs regelbundet, samt när personalen tog del av kunskap 

anhöriga hade om sin närstående. Enligt Johansson et al. (2014) och Sarabia-Cobon et al., 

(2016) kunde detta minska känslan av att tappa kontrollen. 

 

If my mother has had an issue, a bruise or scratched herself and caused herself 

to bleed or whatever, the nurse is usually right on top of it, and if I am not there, 

since I am there very often, I get a phone call from the nurse letting me know 

what happened to my mom. That is really good (Lopez et al. 2013). 

 

Enligt Førsund och Ytrehus (2018) kunde anhöriga känna sig missnöjda om de ej blev 

involverade i vården.  Moyle et al. (2014) och Bollig et al. (2014) lyfter fram att anhöriga 

ansåg att det var för lite personal på boendet vilket skapade oro och ledde till dålig 

kommunikation med personalen som ej hade tid att prata. Enligt Seiger-Cronfalk et al. (2017), 

Johansson et al. (2014) och Bollig et al. (2016) ansåg anhöriga att kommunikationen var 

dålig, det kunde bero på bristande språkkunskaper, otillräcklig information eller att personalen 

såg dem som ett problem. Johansson et al. (2014) beskrev att anhöriga kunde känna att de 

som arbetade på boendet inte hade nog med kunskap och utbildning för att kunna ta hand om 

personer med demenssjukdom. 

 

En stimulerande omgivning på boendet  

En bra miljö på boendet skapade det trivsel hos anhöriga de kände att det var mycket roligare 

att hälsa på (Førsund & Ytrehus, 2018). Anhöriga upplevde de viktigt att när de besökte sin 
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närstående att det fanns ett rum där de kunde umgås ostört på boendet, för att de skulle kunna 

upprätthålla en bra relation (Førsund & Ytrehus, 2018; Førsund et al., 2016).  Moyle et al. 

(2014) studie visade att anhöriga kände att personalen inte gav en god omvårdnad när deras 

närstående rum inte såg acceptabelt ut, utan var stökigt. Førsund och Ytrehus (2018) och 

Zadelhoff et al., (2011) beskrev anhörigas missnöje som uppstod om deras närståendes rum 

var opersonligt och saknade karaktär.  

 

His room was actually nice before. However, when he started to use the 

wheelchair, they told us they had to remove his armchair to make room for the 

remedies. Therefore, now I think it is empty and dreary there. Practically it’s 

just the sickbed and a night table there. (Førsund & Ytrehus, 2018). 

 

Anhöriga uttryckte vikten av att deras närstående med demenssjukdom skulle få behålla sina 

intressen från sitt gamla liv även fast de hade flyttat (Seiger-Cronfalk et al. 2017). 

Studier (Seiger-Cronfalk et al., 2017; Seiger-Cronfalk et al., 2017; Førsund et al., 2016) 

visade att anhöriga var missnöjda med att boendet ej hade tillräckligt med aktiviteter och att 

deras närstående ej fick tillräckligt med stimulans i vardagen. 

 

Förändrad relation efter närståendes flytt 

Studier beskrev att anhöriga upplevde att relationen med deras närstående förändrades efter de 

flyttat på boende (Försund, Skovdahl, Kiik & Ytrehus, 2014; Högsnes et al., 2014; Johansson 

et al., 2014). De anhöriga upplevde ledsamhet över att förlora den relationen de en gång haft 

med deras närstående. De kände sig ensamma när de inte längre bodde med sin partner 

(Högsnes et al., 2014). Sjukdomen ledde till att den framtid som de planerat med sin 

närstående inte blev som de tänkt. Anhöriga upplevde det som en förändrad roll när deras 

närstående flyttade in på boende, och att det var tungt att leva kvar i det hem som de delat 

med deras närstående, en känsla av tomhet och frånvaro uppstod (Försund et al., 2014). 

 

You think you have been together for so long, done things together, built a home 

together. And suddenly there you are. You are alone...(pause) Am I going to live 

in this big house where we somehow did...? (Försund et al., 2014). 

 

Att göra regelbundna besök ansågs som viktigt för att kunna upprätthålla relationen med sin 

närstående (Johansson et al., 2014; Försund et al., 2014). En bra relation med personalen 

gjorde att de anhöriga kände att det fick en bättre kontakt med deras närstående. När de 

anhöriga inte kände tillhörighet till personalen gav det känslor av ensamhet (Johansson et al, 
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2014). Anhöriga ville besöka sina närstående trots att det kändes svårt, en del anhöriga 

besökte närstående på grund av att de kände en skyldighet att göra det men även för att 

bibehålla en god relation. De anhöriga kunde känna att det var tvungna att minska antalet 

besök till boendet för att inte bli utmattad av den nya situationen (Försund et al., 2016). Enligt 

Högsnes et al. (2014) var det viktigt att komma ihåg det liv som de anhöriga hade delat med 

sin närstående tidigare. Men även att våga acceptera den nya situationen som hade uppstått 

var viktigt för att kunna gå vidare i sitt liv. 

 

You cannot do anything about it, so ...all you can do is try to keep up – that’s 

what it’s all about. I’m starting to realise I’ll have to manage on my own now, 

and I know things are maybe going to get better and better (Högsnes et al., 

2014). 

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudien var att beskriva upplevelsen av att vara anhörig till en 

person med demenssjukdom som bor på vård- och omsorgsboende. I analysen framkom fem 

kategorier:  skuldkänslor och sorg efter deras närståendes flytt, en bra relation med personalen 

ledde till trygghet och förtroende, god kommunikation, information och involvering ledde till 

nöjdhet, en bra omgivning som erbjöd stimulans på boendet ledde till trivsel för anhöriga samt 

förändrad relation efter närståendes flytt. 

Resultatet visade att de anhöriga upplevde skuld över att flytta deras närstående till boende, 

samt att de upplevde sorg över att deras närstående förändrats på grund av sjukdomen. Att 

flytta sin närstående till boende samt att se försämringar i den närståendes tillstånd kan 

kopplas till att de anhöriga genomgår en transition. Kralik, Visentin och van Loon (2006) 

beskriver att transition är när en människa genomgår en förändring från en fas i livet till en 

annan. Denna förändring sker när det händer något i personens liv som gör att hens verklighet 

förändras som sedan leder till att personen behöver skapa sig en ny verklighet. 

Transitionsprocessen är möjlig först när personen är medveten om förändringen som behöver 

ske, är inte personen det kan det bero på att hen inte är redo att genomgå processen ännu. 

Tecken på att personen är redo kan vara att hen söker information, stöd och förståelse över det 

som har hänt. Enligt Kralik et al. (2006) kan sjuksköterskor ge stöd i transitionen genom att 

identifiera en person som genomgår en transition och stötta personen till att finna nya 

möjligheter och sätt att leva på. 
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I litteraturstudien framkom det att anhöriga upplevde att det var psykiskt tungt att flytta sin 

närstående till boende och anhöriga fick skuldkänslor över situationen. Majerovitz, Mollott 

och Rudder (2009) menar att skuldkänslor kan leda till dåligt beteende. Detta på grund av 

känslor av misslyckande orsakat av att inte kunna ta hand om sin närstående längre. Det kan 

upplevas som svårt att släppa kontrollen och inte själv ta alla besluten (ibid.). I vårt resultat 

framkommer det att de anhöriga kände sorg över att den närstående blivit försämrad i sin 

sjukdom. Kuhn (2001) betonar att anhöriga ofta har ett behov av att få prata om sina känslor 

samt ett behov av att få tillåtelse att prata om det. Att få berätta om sina känslor till 

professionell personal kan ge insikt om att sorg är förväntat, och att få information om 

sorgeprocessen kan ge lättnad genom att veta att sorgen vanligtvis minskar med tiden. 

I resultatet framkommer det att känslan av trygghet var viktigt för de anhöriga och det 

uppstod när de fick stöd och kände förtroende för personalen. I en studie av Andershed (2006) 

beskrivs det att anhöriga kan sakna vägledning i den nya situationen utan adekvat stöd samt 

känna sig oförberedda på framtiden. Det kunde upplevas som bristande samspel mellan 

anhöriga och personalen samt att personalen ej visade tillräckligt med respekt. Det upplevdes 

som att personalen undvek dem och ville utesluta information från dem (ibid.). I vårt resultat 

framkom det även att de anhöriga var nöjda om de upplevde att personalen förstod dem, vilket 

ledde till en god relation och välmående. Andershed (2006) menar att personalen har ett 

viktigt ansvar för att utveckla en bra relation med anhöriga. Faktorer som kan påverka 

relationen är positiv inställning och en känsla av hur mycket stöd och information anhöriga 

behöver för att känna trygghet. Enligt Majerovitz et al. (2009) kan en bra relation leda till att 

anhöriga känner sig trygga och bekväma när det skulle komma och hälsa på sin närstående. 

I resultatet framkom det att anhöriga kunde slappna av mer och kände sig trygga när deras 

närstående hade flyttat på boende. Risco et al (2016) beskriver att anhöriga känner 

uppskattning när vårdpersonalen tog över omvårdnaden för deras närstående. De fick mer 

energi till att komma och hälsa på deras närstående (ibid.). I vårt resultat framkom vikten av 

involvering för att känna trygghet. Om anhöriga inte blev involverade i vården minskade 

tilliten och en känsla av otrygghet uppstod. I en studie av Majerovitz et al. (2009) poängteras 

att otrygghet kan uppstå när personalen uttryckte sig på fel sätt, till exempel när de klagade på 

att anhöriga var för inblandade i vården (ibid). Utifrån detta kan en slutsats dras att det är av 

vikt att som sjuksköterska skapa en tillitsfull och ömsesidig relation med de anhöriga där de 

blir involverade i vården, för att de ska känna en ökad trygghet att kunna leva ett mer fritt liv 

och inte ständigt behöva oroa sig över sin närstående. 
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Resultatet i litteraturstudien visade att anhöriga ansåg att dålig kommunikation och 

information ledde till missnöje. Andershed (2006) lyfter fram det stora behovet anhöriga har 

av information samt vikten att dra nytta av anhörigas kunskap för att undvika känslor av 

missnöje med vården som utfördes. Vikten av att ge information samt följa upp och informera 

om att omvårdnadsåtgärden har utförts lyfts fram som viktigt för att anhöriga skulle känna sig 

säkra (Laakonen et al, 2008). Därför är det viktigt att prioritera att följa upp arbetet som utförs 

av sjuksköterskan för att undvika anhörigas känslor av osäkerhet. 

Resultatet visade också att anhöriga tyckte att det fanns brister i kommunikationen med 

personalen. I en studie av Hill, Savundranayagam, Zecevic, och Kloseck (2018) uttryckte 

personalen svårigheterna i kommunikationen med anhöriga. Känslig information kunde leda 

till att anhöriga blev upprörda, vilket ledde till svårigheter att involvera anhöriga i beslut som 

behövde tas samt orsakade konflikter (ibid). För att undvika liknande konflikter kan 

personcentrerad kommunikation användas som enligt Williams et al. (2018) är en modell som 

kan vara användbar i vården eftersom ett fokus är att förstå och hjälpa patienter och anhöriga i 

vårdprocessen. Som personal är det av vikt att bekräfta patienter och anhöriga när de 

kommunicerar med varandra. I vård av patienter med demenssjukdom leder personcentrerad 

kommunikation till att det svara på patientens känslor, behov och ger ett bra samarbete med 

patienten (ibid.). Genom att även använda det kommunikationssättet med anhöriga kan det 

leda till bättre involvering och nöjdhet med kommunikationen (ibid.). Utifrån detta anser vi att 

personcentrerad kommunikation vara ett bra hjälpmedel för att uppnå en god kommunikation 

där anhöriga blir bekräftade, vilket kan leda till att de känner sig hörda. 

I resultatet tas vikten av en bra miljö i rummet upp för att skapa trivsel vid besök. Anhöriga 

kunde uppleva att rummet var opersonligt och saknade karaktär. Hung, Chaudhury och Rust 

(2016) beskriver en renovering av ett allmänt utrymme för att anpassa det för personer med 

funktionsnedsättning, effekten blev att de boende och anhöriga kunde vara mer självständiga, 

såsom att utföra saker självständigt utan att behöva be personalen om hjälp, till exempel 

brygga sig en kopp kaffe. Personalen upplevde att även sådana små saker var väldigt 

betydelsefulla. När belysning, färg och möbler blivit mer inbjudande ledde det till att 

utrymmet blev en social knytpunkt och människor kunde sitta avslappnat och prata (ibid.). 

Litteraturstudien resultat beskrev att aktiviteter på boendet var något som anhöriga ansåg var 

viktigt att deras närstående fick. I en studie av Harmer och Orell (2008) ansåg anhöriga att 

detta kunde vara ett problem. Anhöriga kände att det fanns bristande möjligheter till att utföra 

aktiviteter och brist på motivation från personalen. Personalen upplevde att det huvudsakliga 
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problemet var att det var för lite personal för att utföra aktiviteter, alltså mer en 

organisationsfråga än brist på motivation. I studien visade det sig att personalen saknade 

kunskaper om vilka aktiviteter som kunde utföras på boendet (ibid.). Dessa två problem kan 

vara orsaker till bristande stimulans för de som bodde på boendet. Harmer och Orell (2008) 

anser att de organisatoriska behöver ses över för att kunna erbjuda tillräckligt med aktiviteter 

(ibid.). Personalbrist inom vården är vanligt förekommande idag, vi anser att det går att utöva 

mindre resurskrävande aktiviteter som kan ge stimulans för de boende utan att kräva allt för 

mycket tid eller personal. 

Resultatet i litteraturstudien visade att de anhöriga upplevde att deras roll förändrades vid 

närståendes flytt på boende. Ryan och McKenna (2014) lyfter fram att den förändringen kan 

vara förvirrande, speciellt för de anhöriga som skött sin närstående i hemmet. Det kan vara 

svårt att veta var gränserna går mellan vad vårdpersonalen och anhöriga ska göra. Enligt 

Holmgren et al. (2014) kan det vara svårt att hitta en balans för anhöriga i hur involverade de 

skulle vara i vården. Även att det var viktigt att hinna med sitt jobb och sina intressen ansåg 

anhöriga att det är svårt att prioritera sig själv (ibid). Anhöriga i dagens samhälle hinner ofta 

vårda sina närstående i hemmet länge innan de flyttas till ett boende, och då kan det vara svårt 

för de att släppa in vårdpersonalen i omvårdnaden. Vi anser att det är då viktigt att sträva efter 

att ha en ärlig och god kommunikation för att kunna tydliggöra rollerna mellan anhöriga och 

vårdpersonal. Keady (2011) menar att det är viktigt att behålla rollen som en vårdare till sin 

närstående som flyttat på boende, på detta sätt får anhöriga möjligheten att behålla sin egen 

roll och identitet samt bevara den närståendes identitet. Detta kan åstadkommas genom att en 

personcentrerad vård ges där både patienten och den anhörige involveras. Personcentrerad 

vård är enligt Woods, Keady och Seddon (2008) när personen ses som en helhet och hänsyn 

tas till hens sociala miljö samt att hens eget perspektiv tas med i vården. 

I resultatet framgår det att det är viktigt att acceptera den nya situationen för att kunna gå 

vidare i sitt liv. I Holmgren et al. (2014) beskriver att anhöriga anser att det är viktigt att våga 

lita på att personalen, vilket ger en bra vård till deras närstående. Det leder till att de kan 

slappna av och anpassa sig efter den nya situationen (ibid.). I vårt resultat framkom det att det 

var av vikt att bibehålla relationen med sin närstående. Enligt Shanley, Russel, Middleton och 

Simpson-Young (2011) kan anhöriga uppleva, speciellt när det gällde partners, att relationen 

blev hotad av att behöva dela vården med personal. De kände även att den blev hotad på 

grund av kommunikationsproblematik med sin närstående. Det var viktigt för anhöriga att 

känna sig som den primära vårdaren och att ha kontroll över vården som den närstående fick. 
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Det lyfts även fram att de anhöriga, främst partners, ville ha fysisk närhet med sin närstående 

men att det inte kändes som att vårdmiljön och vårdkulturen uppmuntrade till det (ibid.) En 

slutats är att det är viktigt att som sjuksköterska ge stöd i kommunikationen mellan den 

anhörige och närstående samt att visa en positiv attityd till fysisk kontakt dem emellan för att 

ge stöd till att bibehålla relationen. 

Omvårdnadsintervention 

För att kunna stödja anhörigas upplevelse att flytta en närstående på vård- och omsorgsboende 

anser vi att det är viktigt att sjuksköterskor får mer kunskap om transitionsprocessen och 

vilket stödpersoner som genomgår en transition behöver. Enligt Kralik et al. (2006) kan 

personer som genomgår transition stödjas genom att få information, stöd och genom att 

upprätthålla alternativt skapa relationer med andra (ibid.). Genom utbildning för 

sjuksköterskor om transitionsprocessen ges möjlighet att identifiera var personen befinner sig 

i transitionen och utifrån det ge stöd och hjälp till den anhöriga. 

Metoddiskussion   

Metoden litteraturöversikt har används för att få en bred förståelse om kunskapsläget inom det 

valda området. Genom att göra en pilotsökning blev författarna bekanta med vad det fanns för 

forskning inom det valda området, vilket är en del som stärker trovärdigheten i arbetet. 

Utomstående personer som handledare och andra studenter samt lärare har läst igenom arbetet 

under rapportens gång för att kunna ge feedback på arbetet. Enligt Wallengren och Henricson 

(2012, s. 487–488) ökar det trovärdigheten och bekräftelsebarheten i arbetet. Författarna har 

beskrivit så noggrant som möjligt hur de har gått tillväga när de gjort arbetet i metoden. Enligt 

Wallengren och Henricson (2012, s. 488) ökar bekräftelsebarheten när metoden är utförligt 

beskriven.  

Genom att utföra litteratursökningen i flera databaser minskar risken för publiceringsbias, den 

risken undviks även när flera sökord kombineras (Willman, Bahtsevani, Nilsson & 

Sandström, 2016, s. 71). Därför utfördes sökningen i tre olika databaser Cinahl, Pubmed och 

Psycinfo för att få en ökad bredd på material. I sökningen användes inte sökoperatoren OR, 

vilket kan minska tillförlitligheten genom att sökningen inte blir lika bred (Willman et al., 

2016, s. 75). Detta användes ej då författarna fick stor bredd i testsökningen med boooleska 

sökoperatoren AND. Sökningarna i Cinahl och PsycInfo utfördes med endast fritextsökning 

på grund av för stort bortfall vid användning av ämnesord. Willman et al. (2016, s. 75) lyfter 
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fram att när endast fritextsökning används kan det leda till ett för stort material och att det är 

av vikt att använda sig av både fritext och ämnesord i sökningen då det ökar känsligheten i 

sökningen. 

Under analysen läste båda författarna igenom texterna i artiklarna flertalet gånger, vilket 

enligt Elo och Kyngäs (2008) minskar risken för att läsarens egen förförståelse tas med vilket 

ökar trovärdigheten. Författarna har läst noga för att förstå innehållet av materialet dem har 

haft tillgång till vilket Wallengren och Henricson (2014, s. 487) lyfter fram att gör det på de 

sättet stärker trovärdigheten. Författarna har diskuterat mellan varandra om deras tidigare 

kunskap inom ämnet för att tillsammans kunna gå in i analysen med ett öppet sinne, och för 

att bli medvetna om den egna förståelsen. Enligt Wallengren och Henricson (2014, s. 488) 

stärks pålitligheten genom att författarna har hanterat sin förförståelse över ämnet innan det 

påbörjar arbetet. Resultatet i arbetet anses överförbart på grund av att författarna har använts 

sig av olika artiklar från olika länder. Det är dock viktigt att ta hänsyn till att i denna studie 

användes endast 14 artiklar vilket kan ge en för smal bild av kunskapsläget. Vilket kan 

minska trovärdigheten i resultatet i studien (Wallengren & Henricson, 2014, s. 487).  
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Slutsats 

Utifrån litteraturöversiktens resultat och diskussion kan det anses viktigt att sjuksköterskor 

som arbetar på vård- och omsorgsboende och vårdar personer med demenssjukdom ger en 

vård som involverar både patienten och de anhöriga. Vår studie kan ha betydelse i den 

kliniska verksamheten genom att de anhörigas upplevelser av att ha sina närstående på boende 

ger möjlighet till att utveckla interventioner som stödjer och hjälper anhöriga tipp personer 

med demenssjukdom som bor på vård- och omsorgsboende. Kommunikationen är något som 

kan orsaka en hel del missförstånd hos anhöriga till personer med demenssjukdom. Det är 

därför av vikt att som sjuksköterskor som vårdar personer med demenssjukdom att ge stöd 

och hjälp till de anhöriga genom att ha planer och strategier för detta. Det i sin tur ger 

förutsättningar för att skapa god relation med den anhörige vilket ger trygghet och ökar tilliten 

hos anhöriga. Förslag till vidare forskning är att fortsätta titta på hur anhöriga upplever det i 

olika sammanhang för vi kan lära oss mycket av deras kunskaper och vi anser att det 

fortfarande finns mycket kunskapsluckor inom ämnet.  
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Tabell 2 Översikt över artiklar (n=14) 

Författare/år Typ av 

studie  

Deltagare  Metod 

Datainsamling/Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Bollig et al., (2016) Norge Kvalitativ Patienter (n=25) 

Anhöriga (n=18) 

Fokusgrupper, semistrukturerade 

djupintervjuer/ tolkande beskrivande 

analys. 

Relationen med vårdpersonal var 

viktigt och anhörigas erfarenheter 

av det var både positiva och 

negativa. 
 

Medel 

Førsund et al., (2016) Norge Kvalitativ Anhöriga (n=15) Intervjuer och observationer/ Grounded 

theory  

Att hela tiden bli informerad och 

involverad ansågs vara av vikt för 

närstående efter deras partner blivit 
placerad på ett boende. 

 

Hög 

Førsund & Ytrehus (2018) 

Norge 

Kvalitativ  Anhöriga (n=15) Intervjuer och observationer/ Grounded 

theory  

Att de boende har egna rum visade 

sig ha en god effekt på relationen 
mellan närstående och den 

demenssjuke där de kunde 

upprätthålla roller, rutiner och 

interagera. 
 

Hög 

Førsund et al., (2014) Norge Kvalitativ  Anhöriga (n=10) Narrativa intervjuer/ kvalitativ 
innehållsanalys 

Anhöriga upplevde att de förlorat 
samhörighet med sin partner på 

grund av separationen som det 

innebar att ha sin närstående på 

boende. 
 

Hög 

Høgnes et al., (2013) Sverige Kvalitativ  Anhöriga (n=11) Intervjuer/ Kvalitativ innehållsanalys Livet för anhörigvårdare är 

begränsat, när de anhöriga fick 
flytta sina närstående demenssjuka 

på boende kändes livet mindre 

begränsat men känslor av skuld 

uppkom istället. 
 

Hög 

Johansson et al., (2014) Sverige Kvalitativ  Anhöriga (n=10) Narrativa intervjuer/ kvalitativ 

innehållsanalys  

Information och kunskap om 

demenssjukdom samt en 

välkomnande miljö kunde hjälpa 
närstående att bättre anpassa sig till 

situationen med att ha sin 

närstående på boende. 

 

Hög 

Legault & Ducharme (2010) 

Kanada 

Kvalitativ Anhöriga (n=14) Djup intervjuer/ Grounded theory Att vara delaktig i vården var viktigt 

för anhöriga. 

 

Hög 

Lethin et al., (2015) Sverige Kvalitativ Anhöriga (n=23) Fokusgruppsintervjuer/kvalitativ 

innehållsanalys. 

Anhörigvårdare till dementa hade 

behov av ett samarbete med 

sjukvården och att få ett stöd 

anpassat efter behov. 
 

Medel 

      

Lopez et al., (2013) USA Kvalitativ  Anhöriga (n=16) Semistrukturerade intervjuer/ induktiv 

tematisk analys. 

Regelbunden kommunikation 

mellan personal och anhöriga 
skapade känslan av trygghet, 

anhöriga ville vara involverade i 

vården. 

 

Medel 

Moyle et al., (2014) Australien Kvalitativ  Anhöriga (n=20) Djupintervjuer/ med tematisk analys Miljön på boendet, att aktiviteter 

erbjöds samt ett gott bemötande av 

personalen mot de dementa var av 

vikt för att anhöriga skulle uppleva 
att deras närstående med 

demenssjukdom hade det bra på 

boende. 

 

Medel 

Sarabia-Cobo et al., (2016) 

Spanien 

Kvalitativ  Anhöriga (n=84) Fokusgrupper/ kvalitativ innehållsanalys. Anhöriga hade olösta känslor på 

grund av deras sjuka anhörig och 

boendet. 

    

Medel 

Seiger-Cronfalk et al., (2017) 

Sverige 

Kvalitativ Anhöriga (n=10) Narrativa intervjuer/ kvalitativ 

innehållsanalys. 

Anhöriga upplevde dåligt samvete 

och moraliska bekymmer när de 

flyttade sina dementa 

familjemedlemmar till boende. 
 

Hög 

Seiger-Cronfalk et al., (2017) 

Sverige 

Kvalitativ Anhöriga (n=11) Semistrukturerade intervjuer/ kvalitativ 

innehållsanalys. 

Miljön på boendet och relationen 

till personalen var viktigt för att 

känna sig accepterad för anhöriga. 
 

Hög 

Zadelhoff et al., (2011) 

Nederländerna 

Kvalitativ  Sjuksköterskor 

(n=9) 

Patienter (n=10) 
Anhöriga (n=10) 

Observationer och semistrukturerad 

intervju/ kvalitativ innehållsanalys 

Boenden ger förutsättningar till god 

vård och stimulans. Men skapar nytt 

ansvar och ställningstagande för 
närstående och vårdpersonal.   

Hög 

 

 


