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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Antalet personer med demenssjukdom förväntas öka och följaktligen ökar även 

antalet anhöriga till personer med demenssjukdom. De nationella riktlinjerna förordar 

personcentrerad vård och vikten av stöd till anhöriga poängteras. Det vetenskapliga stödet för 

utformningen av detta stöd lämnar dock utrymme för frågetecken. I linje med personcentrerad 

vård och de nationella riktlinjerna är det därför betydelsefullt att få kunskap om hur den 

anhörige själv upplever sin livssituation och vilket stöd hen är i behov av, för att kunna öka 

förståelsen och för att sjuksköterskan/distriktssköterskan ska kunna anpassa sin utformning av 

stöd på bästa sätt.  

Syfte: Syftet var att beskriva upplevelse av livssituationen och behov av stöd för anhörig till 

hemmaboende person med demenssjukdom. 

Metod: Empirisk intervjustudie med kvalitativ design. Anhöriga till personer med 

demenssjukdom har intervjuats. Intervjuerna har analyserats med kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Den kvalitativa innehållsanalysen resulterade i tre kategorier med tillhörande 11 

underkategorier. Den anhöriges livssituation med underkategorierna; Behövd – att ta hand om 

två plus lite till; Emotionellt ansträngande verklighet; Ensamhet - engagemangen minskar och 

bundenheten ökar; Ambivalens kring ansvar och autonomi; Tacksamhet, kärlek och 

acceptans. Erhållet stöd; Stöd från team; Periodvis avlösning; Samtal och anhörigstöd och 

Behov av stöd; Information, kunskap och utbildning; Delat ansvar och delaktighet och 

Organisationen och dess hinder. 

Slutsats: Anhöriga till personer med demenssjukdom har en belastad livssituation, både 

emotionellt och praktiskt i vardagen. Anhöriga erhåller stöd i olika former, men har inte 

upplevelsen av tillräckligt stöd. Anhöriga har behov av information, kunskap och delaktighet 

och önskar dela ansvaret, men ser inte hur organisationen stöder detta.  
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ABSTRACT 

Background:  The number of people with dementia is expected to increase and consequently 

the number of next of kin of people with dementia is increasing. The national guidelines 

recommend person-centred care in nursing and the importance of support to the next of kin is 

emphasized. However, the scientific support for the design of this support leaves room for 

questioning. With person-centered care and the national guidelines in mind, it is therefore 

important to gain knowledge about how the next of kin perceives his / her life situation and 

what support they need, in order to increase understanding and to enable the nurse to adapt 

support in the best possible way. 

Purpose: The purpose was to describe the experience of life situation and the need for 

support for next of kins of person with dementia living in their own home. 

Method: An empirical interview study with a qualitative design was used. Next of kins of 

persons with dementia were interviewed. The interviews were analyzed with qualitative 

content analysis. 

Result: The qualitative content analysis emerged into three categories with 11 sub-categories. 

The relative's life situation with the subcategories; Needed - to take care of two and more; 

Emotionally strenuous reality; Solitude - involvement with others decreases and confinement 

increases; Ambivalence around responsibility and autonomy; Gratitude, love and acceptance. 

Received support; Team support; Periodic relief; Dialogue and family support and Need for 

support; Information, knowledge and education; Shared responsibility and sharing the care 

and Organization and its barriers. 

Conclusion:  The life situation for next of kin to people with dementia is stressful, both 

emotionally and practically in everyday life. They receive support in various forms, but do not 

have the experience of sufficient support. Next of kin need information, knowledge and 

participation and want to share responsibility, but do not see how the organization supports 

this. 
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BAKGRUND 

Demenssjukdom 

Demenssjukdom är ett samlingsnamn för kognitiv sjukdom som orsakas av sjukliga 

förändringar i hjärnans olika delar som i nuläget inte går att bota, men däremot finns 

behandlingar mot symtomen (Winblad et al., 2016). Förändringarna i hjärnan kan pågå under 

lång tid innan symtomatiska symtom påvisas (Elahi & Miller, 2017; Tariq & Barber, 2018). 

Det främsta symtomet vid demenssjukdomar är kognitiv svikt som påverkar bland annat 

uppmärksamhet, lärande och minne. Sviktande minne är det som är mest karakteristiskt vid 

demenssjukdom men även depression, ångest, vanföreställningar, balans- och gångstörning 

samt inkontinens är kännetecken vid demenssjukdom (Solheim, 2019). 

Det finns flera olika demenssjukdomar vilka varierar både i symtom och i förlopp. Den 

vanligaste är Alzheimers sjukdom, som står för cirka 60-70 % av alla demensdiagnoser 

(Demenscentrum, 2019). Alzheimers sjukdom har ett smygande förlopp som beror på 

snabbare nervcellsförtvining än normalt och som sprider sig och orsakar med tiden allt mer 

skada på hjärnan, en så kallad primärdegenerativ sjukdom (Lane, Hardy & Schott, 2018). 

Tidigt drabbas framförallt hjäss- och tinningloberna samt hippocampusområdet, med en bred 

symtombild såsom minnesstörningar, koncentrationsproblem, ökade problem med orientering, 

reducerad tankeförmåga, språksvårigheter, motoriska svårigheter samt 

personlighetsförändringar och psykiska symtom (Lane et al., 2018; Skog, 2019). 

Vaskulär demenssjukdom drabbar 25-30% av de som diagnostiseras och orsakas av sjukliga 

förändringar och skador på blodkärlen i hjärnan och kallas därför även för blodkärlsdemens. 

Symtomen kommer, till skillnad från vid Alzheimers sjukdom, ofta hastigt efter till exempel 

en hjärnblödning eller en blodpropp och kan under en tid vara stabilt för att snabbt bli sämre 

(Demenscentrum, 2019). Symtomen vid vaskulär demenssjukdom beror på vart i hjärnan 

skadorna uppstått och skiftar därmed från person till person (Smith, 2017). Det kan till 

exempel innebära att en person med skador i tinningloberna har svårigheter med glömska och 

att kommunicera, medan en person med skador i framloben har svårigheter med 

koncentrationen, impulskontroll och omdöme (Demenscentrum, 2019). Så kallad 

blanddemens innebär att personen med demenssjukdom har både Alzheimers sjukdom och 

vaskulär demens vilket är vanligt vid hög ålder (Smith, 2017). 

Vidare utgör ca 5-10% av demensdiagnoser så kallad frontotemporal demens eller 

pannlobsdemens. Denna demensform är primärdegenerativ och kommer smygande, precis 
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som vid Alzheimers sjukdom, men minne och inlärningsförmåga är inte påverkade lika 

mycket varför sjukdomen kan vara svår att upptäcka. Pannloben styr koncentration, omdöme, 

impulskontroll och vår förmåga att registrera och tolka vår omgivning och därmed anpassa 

eget beteende. Om sjukdomen drabbar pannloben innebär det symtom som 

personlighetsförändring, nedsatt omdöme och distanslöshet. Är det den vänstra sidan som 

drabbas, det vill säga mot vänster tinninglob, ger detta språkliga störningar. Är det den högra, 

så ger det motoriska symtom (Skog, 2019).  

Lewykroppsdemens och Parkinsons sjukdom med demens är ytterligare former av så kallad 

primärdegenerativ demenssjukdom, men vid dessa former finns skadan i hjärnans vita 

substans (Demenscentrum, 2019). Risken att insjukna i demens/kognitiv sjukdom ökar med 

stigande ålder, vilket gör att demenssjukdom är mer vanligt i hög ålder (Skog, 2019). 

Andra sjukdomstillstånd, som till exempel hjärntumör, infektioner i hjärnan, depression eller 

brist på vitamin B12 kan ge symtom såsom vid demenssjukdom. Däremot kan vissa av dessa 

tillstånd vara behandlingsbara vilket kan innebära att symtomen kan lindras och/eller 

sjukdomstillståndet helt botas om behandlingen sätts in i rätt tid (Demenscentrum, 2019). Det 

är angeläget att utreda symtom och diagnostisera adekvat både för att utesluta annan sjukdom 

och för att anordna individanpassade insatser (t.ex. läkemedelsbehandling, kognitiv 

rehabilitering, stöd och bostadsanpassning) tidigt i sjukdomsförloppet. Detta kan leda till att 

vården och omsorgen blir så gynnsam som möjligt och ger personer med demenssjukdom en 

större möjlighet till god livskvalitet under många år (Socialstyrelsen, 2019). 

 

Förekomst av demenssjukdom 

Enligt Socialstyrelsen (2017) beräknas antalet personer med demenssjukdom i Sverige till 

cirka 130 000-150 000 personer och skattning har visat att cirka 20 000-25 000 personer 

insjuknar per år (Socialstyrelsen, 2017). Ökad livslängd i kombination med ökad medvetenhet 

kring demenssjukdomar innebär bland annat att ett ökat antal personer i ett tidigt skede 

kommer att få en demensdiagnos. Det innebär att fler kommer leva med sjukdomen under en 

längre tid och i stor omfattning i hemmen (Hellström & Hydén, 2016). Vidare är förekomsten 

av komorbida tillstånd hos personer med demens hög (Bunn et al., 2014). Det stora antalet 

personer som föddes under 1940-talet förväntas bidra till en kraftig ökning av 

demenssjukdom efter år 2020 när denna grupp av personer har uppnått en hög ålder 

(Socialstyrelsen, 2017). 
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Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 

Socialstyrelsen ger ut riktlinjer som stöd vid prioriteringar och som vägledning om vilka 

behandlingar och metoder som verksamheter inom vård och omsorg bör satsa resurserna på. 

År 2017 gavs uppdaterade nationella riktlinjer ut för vård och omsorg vid demenssjukdom 

(Socialstyrelsen, 2017) och rekommendationerna som ges gäller utredning och uppföljning, 

multiprofessionellt arbete, stödinsatser, läkemedelsbehandling och utbildning. Syftet med 

socialtjänstens och hälso-och sjukvårdens åtgärder inom demensvården beskrivs vara att bidra 

till en så god livskvalitet som möjligt under hela sjukdomsförloppet, vilket skall ske genom 

att kompensera för funktionsnedsättningar samt lindra symtom och på så sätt underlätta 

vardagen. De nationella riktlinjerna förespråkar ett personcentrerat förhållningssätt med 

individanpassning i olika stödinsatser. Stöd till anhöriga är en av de rekommenderade 

stödinsatserna, som tillsammans med särskilt boende och dagverksamhet anses viktiga 

(Socialstyrelsen, 2017). 

 

Sjuksköterskans/distriktssköterskans roll inom demensvård 

År 1953 antog International Council of Nurses (ICN) den första etiska koden för 

sjuksköterskor som bland annat anger de fyra grundläggande ansvarsområdena som 

sjuksköterskan har; att främja och återställa hälsa, förebygga sjukdom samt att lindra lidande 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Förutom dessa grundläggande ansvarsområden finns 

även sjuksköterskans kärnkompetenser, vilket innebär att sjuksköterskor skall ha kompetens 

inom sex områden för att kunna utföra en god och säker vård. Områdena är; evidensbaserad 

vård, förbättringskunskap, säker vård, samverkan i team samt informatik och personcentrerad 

vård (Swenurse, 2016).  

Sjuksköterskan har enligt Socialstyrelsen (2017) en central roll inom demensvården, med 

ansvaret att fånga upp problemområden och därefter koppla in lämpliga professioner som 

möter behovet. Multiprofessionellt teambaserat arbetssätt kring patienten förordas. 

Sjuksköterskan/distriktssköterskan tjänstgör dels inom hälso- och sjukvården, exempelvis på 

Vårdcentralen, och dels inom socialtjänsten, med sjuksköterska inom särskilda boenden och 

hemsjukvård. Sjuksköterskan kan också ingå i specifika demensteam som finns på en del håll 

i landet, då organisationen kring demensvården skiljer sig mellan orter (Socialstyrelsen, 

2017). 
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Anhörig 

Anhörig definieras enligt Socialstyrelsens (i.d.a) termbank som “person inom familjen eller de 

närmsta släktingarna”. En tämligen synonymt använd term är närstående som av 

Socialstyrelsen (i.d.b) definieras som “person som den enskilde anser sig ha en nära relation 

till”. Författarna till denna studie använder båda termerna i arbetet. Med anhörig avses person 

som är anhörig till person med demenssjukdom. Med närstående avses person som är 

närstående till den anhörige, till exempel personen med demenssjukdom. Termen närstående 

kommer särskilt användas i resultatet.  

När en person blir sjuk i en demenssjukdom så påverkas de anhöriga (Socialstyrelsen, 2017) 

och att ge stöd och hjälp är för många anhöriga en självklarhet som det finns både positiva 

och negativa konsekvenser och erfarenheter av (Romøren, 2018). Positiva saker är till 

exempel glädje, känslan av att vara behövd och tillfredsställelse i att kunna hjälpa till, medan 

det negativa kan uttrycka sig som stress, trötthet, tidsbrist och bundenhet (Romøren, 2018). I 

en studie av Landmark, Aasgaard och Fagerström (2013) framkom att ett flertal anhöriga 

önskade hjälpa till så att personen med demenssjukdom kunde bo kvar i hemmet, men att 

vårdtyngden under vissa perioder ledde till att de var tvungna att finnas tillgängliga dygnet 

runt. Forskning (Romøren, 2018; Elmståhl, Dahlrup, Ekström, & Nordell, 2018) visar att 

omsorg om en person med demenssjukdom är mer betungande än annat omsorgsarbete och 

kan påverka anhörigas hälsa negativt genom bland annat sänkt livskvalitet, stress, sömnbesvär 

och depression. 

Stöd till anhörig 

Sedan 2009 har svenska kommuner laglig skyldighet gentemot anhöriga, som vårdar till 

exempel äldre eller långvarigt sjuka i hemmet, att erbjuda stöd enligt socialtjänstlagen (SFS, 

2001:453). Stöd till anhöriga är en viktig insats som rekommenderas enligt de nationella 

riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom och syftet med stöd är att reducera 

psykisk och fysisk belastning hos anhöriga. Studier (Cations et al., 2017; Morrisby, Joosten, 

& Ciccarelli, 2018) beskriver att stödet bör individanpassas. Stöd kan vara i form av 

anhörigstöd/utbildning, avlastning genom att personen med demenssjukdom deltar i 

dagverksamhet, växelvård eller att avlösning sker i hemmet (Socialstyrelsen, 2017). Dagvård 

som stöd upplevs av anhöriga som en trygghet och lättnad (Tretteteig, Vatne & Rokstad, 

2017). Dagvården minskar bördan för den anhörige och förbättrar hens hälsa och livskvalitet, 

vilket innebär att personer med demenssjukdom kan bo kvar längre i hemmen (Maffioletti, 

Baptista, Santos, Rodrigues & Dourado, 2019). 
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I en studie av Dahlrup, Ekström, Nordell och Elmståhl (2015) sökte anhöriga stöd via 

kommunen i ett sent skede av sjukdomsförloppet. I första hand sökte de vård för sina egna 

hälsobesvär eller för den närstående och det är därmed viktigt att hälso- och sjukvården 

uppmärksammar att symtom hos en person som är anhörig kan bero på hög belastning. Det är 

av den orsaken betydelsefullt att kunna identifiera dessa personer som anhöriga för att kunna 

sätta in stöd i ett tidigt skede (Dahlrup et al., 2015). 

Statens beredning av medicinsk och social utvärdering (SBU, 2015) har i förarbeten till de 

nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2017) 

granskat vetenskaplig evidens för stödåtgärder till anhöriga till personer med demenssjukdom. 

De har då funnit att det finns kunskapsluckor kring bland annat anhörigutbildningens 

påverkan på den anhöriges livskvalitet och huruvida anhörigas avlösning i hemmet, på särskilt 

boende eller i dagverksamhet, påverkar den upplevda belastningen. SBU (2015) framhåller att 

huvudparten av studierna är gjorda utanför Sverige, varpå kontext skiljer sig åt mellan 

länderna, bland annat gällande lagstiftning, socioekonomi, uppbyggnad av hälso- och 

sjukvård, vårdkultur och familjekultur. Chiatti och medarbetare (2018) fann exempelvis att 

vart femte person med demenssjukdom i Italien bodde tillsammans med vuxet barn, jämfört 

med bara drygt en procent i Sverige. Samma studie föreslår därför att samhällets insatser ska 

anpassas till kontextens behov. 

Livssituation 

Situation definieras av svensk ordbok (i.d.) som “sammanfattningen av de rådande 

omständigheterna”, varpå en persons livssituation kan beskrivas såsom sammanfattande de 

rådande omständigheterna i personens liv. De närliggande termerna livsvillkor respektive 

levnadsförhållande definieras enligt Socialstyrelsen (i.d.c) som “förutsättningar för 

människors levnadsförhållanden och som ofta ligger utanför den enskilda individens 

omedelbara kontroll”. Som vidare förklaring anges att livsvillkor avser makronivån, till 

exempel personens socioekonomiska bakgrund och det samhällssystem hen lever i, och att 

levnadsförhållande avser mikronivå, vilket innebär personens specifika förhållanden. Vidare 

beskrivs termen livskvalitet av Svensk MeSH (i.d) som “ett allmänt begrepp som speglar 

uppfattningar om ändring och förstärkning av livsfaktorer, dvs. den fysiska, politiska, 

moraliska och sociala miljön, samt de övergripande villkoren i en människas liv”. 

Livssituation bedöms av författarna således sammanfatta helheten, det vill säga en persons 

livsvillkor, levnadsvillkor och livskvalitet, varpå begreppet livssituation används i det 

fortsatta arbetet. 
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Teoretisk ram 

Personcentrerad vård introducerades av Kitwood (1997) som ville omdana synen på personer 

med demenssjukdom från att vara “tomma skal” till att tas om hand och mötas som de 

personer de är. Kitwood beskrev att neurologi inte kan separeras från psykologi, eller tvärtom, 

och att varje person är summan av sin unika helhet. Hans mission var att vården och 

omgivningen skulle se den demenssjuke som den person hen var och inte som sin sjukdom. 

Kitwoods teori innebar således ett personcentrerat förhållningssätt som satte personen i 

centrum, inte demensdiagnosen. Edvardsson (2010) beskriver hur Kitwoods teori sedan har 

utvecklats och att den används idag världen över, främst i ursprungslandet Storbritannien 

tillsammans med Västeuropa, Australien och Nordamerika. Terkelsen, Petersen och 

Kristensen (2019) noterar att Kitwoods teoretiska ram anses gynnsam och användbar i 

praktiken av dem som nyttjar ramverket. 

Begreppet personcentrerad vård används idag, enligt Kirkevold (2018), på skiftande sätt och 

är inte entydigt. Det finns dock enighet om vad som anses vara de viktigaste principerna vilka 

är; att respektera personen “bakom” sjukdom och funktionsnedsättning; att fokus skall ligga 

på den enskilda personen och hens vardagsliv; att personen är expert på sitt eget liv; och har 

rättighet till att vara delaktig och bestämma över sitt liv (Kirkevold, 2018). Personcentrerad 

vård beskrivs även som att mänskliga resurser och möjligheter kan identifieras genom att 

lyssna på personens berättelser och en gemensamt formulerad hälsoplan kan bildas utifrån 

detta. Ömsesidig respekt och förståelse för personens vilja och självkänsla är centrala värden 

som relationen mellan professionell och patient byggs utifrån (Ekman, Norberg & Swedberg, 

2014). Helhetsbaserad och personcentrerad vård är för omvårdnaden en grundläggande och 

odiskutabel målsättning och innebär att sjuksköterskan skall utgå ifrån den enskilda personens 

önskemål, behov, värden och upplevelser och att bevara personens värdighet och integritet 

(Kirkevold, 2018). Personcentrerad vård ses som en viktig vägledning gällande demensvården 

i ett flertal länder och har påvisat positiva resultat gällande välbefinnandet hos både den 

person som erhåller vården och den som ger vården (Riley, Achiampong, Hillberg & 

Oyebode, 2018). För att personcentrerad vård skall kunna utvecklas krävs det enligt Hewitt-

Taylor (2018) bland annat att vårdpersonalen vill använda sig av arbetssättet, att de är 

övertygade om hur viktigt det är och att arbetssättet prioriteras i verksamheten.  
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Problemformulering 

Antalet personer med demenssjukdom förväntas öka och följaktligen ökar även antalet 

anhöriga till personer med demenssjukdom. De nationella riktlinjerna förordar 

personcentrering i omvårdnaden och vikten av stöd till den anhörige poängteras. Det 

vetenskapliga stödet för utformningen av detta stöd lämnar dock utrymme för frågetecken 

kring bland annat påverkan på livskvalitet och betydelse av kontext. I linje med 

personcentrerad vård och de nationella riktlinjerna är det därför betydelsefullt att få kunskap 

om hur den anhörige själv upplever sin livssituation och vilket stöd hen är i behov av, för att 

kunna öka förståelsen och för att sjuksköterskan/distriktssköterskan ska kunna anpassa sin 

utformning av stöd på bästa sätt. 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva upplevelse av livssituationen och behov av stöd för anhörig till 

hemmaboende person med demenssjukdom. 

 

METOD 
Design 

En empirisk intervjustudie genomfördes utifrån en kvalitativ design med en induktiv ansats, 

då syftet var att beskriva upplevda livssituationer. Den kvalitativa ansatsen ger, enligt Polit 

och Beck (2016), möjlighet att få förståelse av upplevelser och erfarenheter.  

Urval 

Ett strategiskt urval, vilket innebär att utse individer som kan ge variationsrika beskrivningar 

av fenomenet och därmed en grund till att besvara studiens fråga/syfte (Henricsson & Billhult, 

2017), användes genom att inkludera anhöriga till personer med demenssjukdom i en region i 

Mellansverige. Då det, enligt Henricsson och Billhult (2017), är viktigt med 

variationsrikedom bland informanter så eftersträvades variation i ålder, kön och 

släktskap/familjerelation, mellan den anhörige och personen med demenssjukdom. 

Inklusionskriterier var: vuxen anhörig över 18 år, som själv bedömde sig ha en nära och 

regelbunden kontakt med person med demenssjukdom som var boende i eget boende, det vill 

säga ej boende i särskilt boende. Det erfordrades ej släktskap eller att den anhörige var 

sammanboende med personen med demenssjukdom. Ett riktmärke för antalet informanter var 

inledningsvis 10-15 personer. Dock erhölls ej mer än fem intresserade anhöriga inom 
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tidsramen, varpå alla dessa inkluderades. Senare under arbetet, under analysfasen, visade 

ytterligare två anhöriga intresse av att delta men tidplanen medgav ej möjlighet till att kunna 

inkludera dem. De fem inkluderade anhöriga var samtliga sammanboende med person med 

demenssjukdom och i långvarigt äktenskap med denne. Åldern på de anhöriga var mellan 65-

82 år. Tre anhöriga var kvinnor och två var män. 

Kontext 

Intervjuerna genomfördes på en plats i överenskommelse med de anhöriga. Tre intervjuer 

genomfördes i den anhöriges hem, en intervju i ett enskilt bokat rum på ett bibliotek och en 

intervju i ett bokat rum hos Röda Korset. Vid två av intervjuerna i hemmet befann sig även 

den närstående i hemmet, vid en av intervjuerna inom hörhåll men inte vid den andra. Tre 

intervjuer skedde utan att författarna hade kontakt med personen med demenssjukdom. 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamling skedde med hjälp av individuella semistrukturerade intervjuer med öppna, 

undersökande frågor med stöd av en intervjuguide (Bilaga 1), såsom Kvale och Brinkmann 

(2014) förordar då informantens egna upplevelser söks. Intervjuerna spelades in digitalt. 

Intervjuguiden (Bilaga 1) utformades av författarna med inledande frågor om ålder, relation 

till personen med demenssjukdom och antal år med sjukdomen. Därefter följde två öppna 

frågor med ett antal stödord vardera till följdfrågorna, för att nå så variationsrika svar som 

möjligt. Författarna skrev under det inledande arbetet ner sin egen förförståelse kring ämnet 

och intervjuguidens frågor för att dels testa intervjuguiden, men också för att, i enlighet med 

Lundman och Hällgren-Graneheim (2012), uppmärksamma de egna förväntningarna och 

därmed kunna tydliggöra förförståelsens eventuella påverkan på resultatet.  

Tillvägagångssätt 

Kontakt inleddes under projektplaneringen med regionens Socialförvaltning och den lokala 

Demensföreningen och intresse från dessa att bistå projektet bekräftades. De delgavs syftet 

med studien, intervjuguiden presenterades och åsikter kring upplägget efterfrågades inför 

skriftligt tillstånd från verksamhetschefer (Bilaga 2). Studien diskuterades även vid ett 

gemensamt möte med Anhörigstöd och därefter justerades informationsbrev (Bilaga 3) samt 

intervjuguide. Gällande informationsbrevet (Bilaga 3) ändrades det så att den anhörige vid 

intresse att delta skulle ta direktkontakt med författarna istället för via verksamheten. 

Intervjuguiden kompletterades med stödordet känslor under fråga 1 (Bilaga 1). 

Anslag med information om studien sattes upp vid Anhörigstöds samlingslokaler och skriftlig 

information (Bilaga 3) delades ut till anhöriga via Socialförvaltningens verksamheter, 
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Anhörigstöd, dagverksamheter och hemsjukvårdens sjuksköterskor, samt genom den lokala 

Demensföreningen. Information om studien presenterades även vid regionens kvällsaktivitet 

med föreläsning inom ämnet, med kombinerad möjlighet att ta del av den skriftliga 

informationen (Bilaga 3). Intresserade anhöriga kunde därefter meddela sitt intresse om att 

delta genom telefonkontakt alternativt e-postmeddelande direkt till författarna.  

De anhöriga som ville delta fick själva bestämma tid och plats för intervju. Den första 

intervjun gjordes av författarna gemensamt, för ökad samstämmighet, varefter författarna 

enskilt utförde vardera två intervjuer. Som inledning till varje intervju repeterades den tidigare 

skriftliga informationen och skriftligt informerat samtycke erhölls. Intervjun genomfördes 

därefter med stöd av intervjuguiden (Bilaga 1) och spelades in med dubbel uppsättning teknik 

(dator samt mobiltelefon). Intervjutiden varierade mellan 49 och 113 minuter, med ett 

medelvärde på 70 minuter. Tre intervjuer skedde i april-maj och två i september 2019. 

Forskningsetiska överväganden 

Studien, som är på magisternivå under högskoleutbildning, behöver ej behandlas med etisk 

prövning. I enlighet med Lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS, 

2003:460) erhölls skriftligt informerat samtycke från informanterna innan varje intervju. 

Cheferna från medverkande verksamheter gav inledningsvis sitt godkännande till studien 

(Bilaga 2).  

Upplägget i att finna informanter genom annan verksamhet, och inte genom direkt fråga från 

författare till anhörig, underströk frivilligheten genom att informanter aktivt valde att delta. 

Informationen gavs både skriftligt (Bilaga 3) och muntligt och beskrev studiens syfte, 

forskningshuvudman, hur studien skulle gå till, de följder och risker som informanten utsattes 

för, att deltagandet var frivilligt och att informanten när som helst hade rätt att dra sig ur. 

Författarna tog också det forskningsetiska ställningstagandet att inte intervjua barn/ungdomar 

utan endast vuxna anhöriga över 18 år, för att i enlighet med Codex (2018) inte riskera skada 

på sårbar grupp. Vidare undveks eventuellt beroendeförhållande (Kjellström, 2017) genom att 

en informant med professionell anknytning till en av författarna istället intervjuades av den 

andre. 

Inga personuppgifter, enbart deskriptiv data såsom kön, ålder och relation, noterades och 

kopplades till respektive intervju som kodades med olika färger. Informantens namnteckning 

på det skriftliga samtycket, kodades och hölls åtskilt från intervjumaterialet. Under arbetets 

gång har skriftligt tillstånd från verksamhetschefer och skriftligt informerat samtycke från de 

anhöriga förvarats inlåst och det digitala materialet (ljudinspelade intervjuer, transkriptionerna 
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och analysarbetet) har lösenordskyddats, utan åtkomst för obehöriga. Efter godkänd 

examination av arbetet kommer materialet att förstöras. Författarna har också valt att undanta 

av anhöriga nämnda platser och orter från citat i studiens resultat. Detta för att trygga 

informanternas konfidentialitet i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR, 

2016/679).       

Anhörigas väl och ve har beaktats utifrån de etiska principerna; respekt för personen, göra-

gott-princip och rättvisa, företräde framför forskarnas frågor och insamling av material får 

inte ske på bekostnad av deltagarnas integritet och önskningar (Kjellström, 2017). Författarna 

såg en möjlig risk att behöva neka anhöriga intervju vid sent anmält intresse eller om antalet 

intervjuer redan var uppfyllt, samt att det kunde uppstå en reaktion hos den anhörige under 

eller efter intervjutillfället. En överenskommelse gjordes därför med Anhörigstöd om att 

författarna kunde rekommendera kontakt med dem om sådan situation uppkom. 

Återföring av resultatet är enligt Kjellström (2017) en viktig del av studiers arbete och detta 

kommer att verkställas genom att informanterna och respektive verksamheter får ta del av det 

examinerade arbetet.   

Bearbetning och analys 

De inspelade intervjuerna transkriberades av författarna, med efterföljande vidimering av 

transkriberingen genom den andra författarens genomgång och rättning av transkription. 

Därefter genomfördes kvalitativ innehållsanalys på manifest nivå, det vill säga textnära utan 

egna tolkningar, enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2012). De transkriberade 

intervjuerna utgjorde analysenheten och bearbetningen inleddes med upprepad genomläsning 

av analysenheten av båda författarna enskilt. Därefter identifieras de meningsenheter som 

svarade till studiens syfte, först av respektive författare för sig och därefter med en gemensam 

genomgång av hela analysenheten. De identifierade meningsenheterna överfördes till ett 

dokument nåbart av båda författarna simultant och genom gemensamt arbete kondenserades 

meningsenheterna till kortare, mer lätthanterliga texter utan att förlora det centrala innehållet. 

De kondenserade meningsenheterna (365 stycken) abstraherades sedan till koder (etiketter).  

Båda författarna grupperade därefter koderna enskilt utifrån likheter och skillnader, varefter 

åter ett gemensamt arbete utfördes för att nå konsensus kring funna grupperingar såsom 

underkategorier. Närbesläktade underkategorier grupperades därefter till kategorier som var 

ömsesidigt uteslutande och samtidigt inkluderade samtliga funna underkategorier. De funna 

underkategorierna kunde efter kategoriseringen ytterligare grupperas tillsammans, och färre 
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underkategorier blev därav resultatet. Slutligen uppnåddes underkategorier och kategorier 

som författarna bedömde som internt homogena och externt heterogena, dock fanns koppling 

mellan dessa i och med att känslor var sammanflätade med upplevelserna vilket enligt 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012) kan vara oundvikligt när det gäller känslor. Funna 

kategorier och underkategorier svarar på frågan Vad? i relation till studiens syfte (Lundman & 

Hällgren-Graneheim, 2012) och utgör studiens resultat. Ett exempel på innehållsanalysen 

visas i Tabell 1. 

Tabell 1. Exempel på innehållsanalysen. 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Sjuka, ja anhöriga – ja, 

både anhöriga och sjuka 

faktiskt. Och det är där 

jag har fått den mesta 

kunskapen om det här. 

Jag har fått den 

mesta kunskapen 

från både anhöriga 

och sjuka faktiskt 

Kunskap 

från andra 

anhöriga 

och sjuka. 

 

Samtal och 

anhörigstöd 

Erhållet 

stöd 

 

 

RESULTAT 

Den kvalitativa innehållsanalysen resulterade i tre kategorier; Den anhöriges livssituation, 

Erhållet stöd och Behov av stöd, med tillhörande 11 underkategorier (Tabell 2). 

 

Tabell 2. Kategorier och underkategorier som beskriver livssituation och stöd upplevt av anhörig till 

person med demenssjukdom. 

Kategori Underkategori 

Den anhöriges livssituation Behövd – att ta hand om två plus lite till 

Emotionellt ansträngande verklighet  

Ensamhet - engagemangen minskar och bundenheten ökar 

Ambivalens kring ansvar och autonomi 

Tacksamhet, kärlek och acceptans 

Erhållet stöd Stöd från team 

Periodvis avlösning 

Samtal och anhörigstöd 

Behov av stöd Information, kunskap och utbildning 

Delat ansvar och delaktighet 

Organisationen och dess hinder 
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Den anhöriges livssituation 

Kategorin beskriver hur de anhöriga gav uttryck för en förändrad livssituation. De anhöriga 

upplevde en vardag av ökande vardagsbestyr i takt med att den närståendes funktioner 

försämrades eller försvann, både gällande omvårdnad, men även i övertagande av 

vardagsuppgifter som tidigare tagits om hand av den närstående. Vidare upplevde de anhöriga 

emotioner, så starka att de behövde hitta strategier för att hantera dessa. Den sociala sfären 

hade minskat, bundenheten till sin demenssjuke närstående hade kraftigt ökat och de anhöriga 

upplevde ensamhet i tvåsamheten. Men kärleken till sin nästa bestod. 

 

Behövd – att ta hand om två plus lite till 

Det beskrevs av de anhöriga hur den närstående behövde den anhöriges omvårdnad i 

vardagslivet och att den anhörige därav tog hand om två personer. Den närstående kunde, 

både med anledning av påverkad motorik och kognition, vara i behov av kontinuerlig hjälp 

med allmän daglig livsföring (ADL), såsom att klä på sig och att äta. De kognitiva 

funktionernas försämring hos den närstående innebar också att administrativa uppgifter såsom 

deklaration och sjukvårdskontakter blev en omöjlighet, och därmed en uppgift för den 

anhörige. Vardagen beskrevs som tuff och med mycket att hålla reda på och de anhöriga 

beskrev behov av att hitta strukturer och rutiner för att själva ha möjlighet att komma ihåg 

allting, exempelvis genom rutin med ensam morgonstund för att tänka och planera och 

struktur genom att skriva ner händelser i sin almanacka eller dagbok.  

“Koka kaffe och laga mat och sånt där, som han kunde förut, det går inte alls” 

(Anhörig 1) 

Det beskrevs också att den närståendes kognitiva och motoriska förluster innebar att den 

anhörige försattes i nya utmaningar inom områden som hen inte hade kunskap om eller som 

dök upp som helt nya svårigheter i vardagen. Den tidigare rollfördelning inom äktenskapet 

innebar att exempelvis matlagning, upprätthållande av sociala kontakter, husskötsel och 

ekonomi kom upp som nya områden den anhörige både behövde lära sig och ta hand om.  

“Det är.. man skall också ta över vissa saker, som nu sista tiden.. mina barn och 

barnbarn fyller år nu då.. och det är förjävligt att missa dem.. men det har hon ju 

skött det där ja.. min fru.. med att skriva upp i någon bok när dem fyllde och så där 

va och det är ju så där att ja hon har ju inte skrivit upp det i min bok.. så att jag 

missar ju naturligtvis det där och det är…” (Anhörig 2) 
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Ett övertagande av ansvaret innebar i en del situationer extra svårigheter, såsom när den 

närstående exempelvis inte kunde, eller ville, ombesörja sin personliga hygien. Eller när den 

närstående behövde hjälp att hitta till toaletten flera gånger per natt och att den anhörige 

därför inte fick sitt sömnbehov tillfredsställt.  

“Jag tycker det går bra annars förutom det där.. när han ska duscha och de, för det 

tycker han inte om.” (Anhörig 1) 

Svårigheterna kunde också uppdagas som en chock, såsom att den anhörige blev varse 

ekonomiska svårigheter till följd av att den närstående inte längre betalade räkningar såsom 

hen alltid gjort. 

“Ja ekonomin skall vi inte prata om det är rent kaos… Kronofogden är ju inblandad 

via tråkigheter bakom, tack vare hans sjukdom… så att… förut var det alltid XX som 

hämtade posten till exempel… och det har visat sig sen efteråt att han har smusslat 

undan…så när han låg på sjukhuset då rätt var det va så kom dem och stängde av 

strömmen…jag vart helt chockad.. vad är detta?…” (Anhörig 3) 

Det fanns en bred variation kring förmågan hos personerna med demenssjukdom, både i 

symtom och i kvarvarande egna förmågor. Någon anhörig beskrev att den närstående 

fortfarande kunde utföra hushållssysslor enligt rutin, en annan att den närstående kunde 

jämföras med ett mindre barn som krävde ständig omvårdnad utan att kunna uttrycka sina 

behov.  

“Hon ju inte, hon är inte kapabel till att ta vård om sig själv.. inte i ett enda stycke..” 

(Anhörig 2) 

Möjligheten för den närstående att gå ut beskrevs olika av de anhöriga. En önskade 

gånghjälpmedel för den närståendes räkning så hen kunde gå ut själv, för en annan gick det 

bra för den närstående att gå ut på egen hand men hen brukade ringa den anhörige för att få 

hjälp att hitta hem. En tredje beskrev hur det var helt omöjligt för den närstående att gå ut på 

egen hand.   
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Emotionellt ansträngande verklighet  

De anhöriga beskrev sin verklighet som emotionellt ansträngande, att emotionerna oro, ilska, 

otillräcklighet, skuld/skam och sorg blivit mer närvarande i livet. Oron gällde den närstående i 

många fall, exempelvis oro för att hen skulle ramla, oro kring vad symtom såsom 

hallucinationer kunde leda till, oro kring hur det förhöll sig hemma under tiden den anhörige 

var borta, oro kring hur planerade aktiviteter skulle fungera i praktiken. Men de anhöriga 

uttryckte också oro kring att själva ta felaktiga beslut gällande den närstående, oro kring den 

egna hälsan och oro kring hur framtiden skulle te sig. Oro och frustration fanns även kring när 

och på vilken ort den närstående kunde, eller skulle, få plats på särskilt boende, vad det skulle 

innebära ekonomiskt för den anhörige och hur möjligheten till att kunna hälsa på skulle se ut. 

Oro kring vad flytt till särskilt boende skulle innebära för dem bägge var ständigt närvarande.  

“Så att visst har jag blivit mycket… ängsligare, eller jag kan inte slappna av. Det kan 

jag inte.” (Anhörig 4) 

Frustration och ilska beskrevs kunna komma hand i hand med känslan av otillräcklighet och 

dåligt samvete. Den anhörige var mycket väl medveten om att ilskan inte var konstruktiv, att 

det som hen blev arg på var en del av sjukdomen, exempelvis behov av otaliga upprepningar 

av samma sak. Frustrationen och ilskan beskrevs av anhörig vara så stark att hen gick över 

gränsen för vad som var acceptabelt och därför sökte strategier för att hantera sig själv i 

kommande situationer. 

“Ja, det är klart man blir.. (suckar) irriterad och.. sur.. och arg ibland.. han rår inte 

för det stackarn men så blir jag. Ja, jag.. blir elak ibland faktiskt.. (tystnad)” 

(Anhörig 1) 

En strategi, att inte säga hela sanningen till den närstående, var nyttjad av anhöriga både för 

att undvika onödiga diskussioner och även för att avstyra exempelvis sammankomster med 

vänner som den anhörige trodde skulle bli för belastande för den närstående. Även om den 

anhörige hade som syfte att skydda den närstående, så uttrycktes likväl ett dåligt samvete 

kopplat till lögnerna och en undran om hen ändå förstått. En anhörig beskrev hur hen 

socialiserade på egen hand, men då hade en känsla av att stå emellan den närstående och 

vännerna, med önskan om att skydda båda parter. Detta i sin tur resulterade i att hen inte 

riktigt visste var hen hade sig själv.  

Likaledes att inte orka eller räcka till för att sörja för sin närstående beskrevs ge känslor av 

otillräcklighet och skuld. Den sammantagna bilden, med nya uppgifter som den anhörige 
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kände att hen inte kunde lösa, tillsammans med allt det vardagliga arbetet gjorde att tillvaron 

upplevdes övermäktig och otillräckligheten kändes förlamande. 

“Alltså det är ett stort kapitel. Att ringa. Och, för att hans öga har börjat och bli 

vattnigt och konstigt, och han har dålig syn på det öga också, men jag tycker att det 

har blivit sämre nu sen i somras. Och då sa jag såhär, ska vi gå och se vad det kan va 

med ditt öga, jag kan ringa och fråga efter tid, men det har jag inte GJORT, bara för 

att jag ORKAR inte. Jag orkar inte.” (Anhörig 4) 

Anhöriga beskrev även känslan av sorg. Sorg över förlorade glädjeämnen som att gemensamt 

diskutera efter en middag med vänner och att barnbarn inte längre kunde sova över av rädsla 

att något för dem obehagligt skulle hända. Sorg över att se sin livspartner ledsen och över att 

sjukdomen bit för bit tagit ens livspartner ifrån dem. De anhöriga beskrev att livet därför inte 

blivit som planerat och att de kände sorg över att veta att det inte skulle bli bättre. 

“Ja det är svårt…och man vet att det inte blir bättre… känner jag nångång att jag 

brekar…då går jag ut och gråter…för jag vet att han blir så förtvivlat ledsen… för, 

för honom är jag allt liksom, han vill att jag skall må bra och allt det här…” 

(Anhörig 3) 

 

Ensamhet - engagemangen minskar och bundenheten ökar 

Anhörigas engagemang och intressen var endera anpassade för att fungera utifrån de nya 

förutsättningarna eller så avvecklades de. En anhörig beskrev hur hens närstående var lugn 

och därför inget problem att ta med på egna aktiviteter såsom besök hos vänner eller vid 

stadsbesök. En annan beskrev hur hen fått in egen träningsrutin passande den närståendes vila. 

Men det beskrevs också hur de egna engagemangen kraftigt minskats, från många till nästan 

inga. Socialisering med gemensamma middagar med vänner beskrevs ha sådana svårigheter 

att de gärna undveks. Antingen för att den närstående inte betedde sig “socialt bra”, men 

också för att det blev praktiskt svårt att både umgås och klara den närståendes omvårdnad 

samtidigt. Det kunde även vara så att den närstående helt enkelt inte ville träffa andra 

människor.    

“Men i takt också med att man förändras.. så förändras då omgivningen också. 

Människor är inte lika intresserade av att ha kontakt med en… vare sig med X eller 

mig på samma sätt. Det kan jag säga utan omsvep. Det är besvärligt att umgås 

med...en människa som inte kan prata.” (Anhörig 2) 
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Parallellt med minskade engagemang och minskad socialisering ökade bundenheten. 

Gemensamma resor blev till omständliga projekt förenade med oro för hur det skulle gå och 

kunde sluta med att det var lika bra att stanna hemma. Kunna åka på egen hand upplevdes inte 

gå att lösa. De anhöriga beskrev hur den närstående inte kände sig trygg med någon annan 

eller inte klarade av att lämnas på egen hand under längre stunder. Den anhörige kunde känna 

sig begränsad och upplevde det som att vara fjättrad och isolerad.   

“Man blir fjättrad till att, till hemmet och till att vara anhörig och att vara 

stödperson till den sjuka. Det är… det tycker jag inte är ett för hårt ord. Och ändå så 

tror jag att med ledning av de andra har sagt i såna här grupper så säger dem att det 

blir inte lugn för dig förrän...förrän hon kommer till hemmet.” (Anhörig 5) 

De anhöriga beskrev en ensamhet, trots tvåsamhet. 

“Förr va vi ofta ute.. .åkte på utflykter eller gick på bio, va… gick i stan eller bara 

gick och mös i skogen och allt det där får jag ju göra själv i så fall, så jag har blivit 

väldigt ensam… han går ju med rollator så vi kan inte hålla handen längre, det är 

såna där grejer som berör en verkligen…” (Anhörig 3) 

 

Ambivalens kring ansvar och autonomi 

De anhöriga tampades med en ambivalens kring vem som ansvarar för personen med 

demenssjukdom. Var skulle gränsen gå? De anhöriga beskrev frågan från olika synvinklar där 

både det moraliska och det formella ansvaret togs upp utan att den anhörige själv hade svar på 

frågan.  

“ … jag tycker att det har allvarligt att göra med den moraliska skyldighet som man 

har som anhörig. Som nära anhörig, som make, i det här läget så hade det verkligen 

med att göra med HUR kan jag lämna över hela den här rollen som jag har, hur kan 

jag lämna över den till en annan människa medan jag.. sitter på krogen eller gör vad 

fan som helst. Eller gör nånting som jag brukar göra…alltså delta i nått projekt och 

sitta i nått möte och diskutera eller nånting sånt va… Hur skulle jag kunna låta det 

övertas av en annan person och göra det, rakt upp och ner, med gott samvete? HUR 

skulle jag kunna göra det? Det har jag, jag funderat på…och eh jag har ingen 

lösning alls…” (Anhörig 5) 
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“…. var går gränsen där när man känner sig ansvarig för en annan människa? JAG 

ska söka för min fru, efter hennes behov. Det är väl inte självklart! Eller är det? Nej, 

men det är ju.. eller ska jag inför prästen ha lovat.. det på något sätt, eller vad då? 

nej, men, det är inte så givet, va!” (Anhörig 2) 

Oavsett om den anhörige kände att hen tagit ansvaret eller givits ansvaret, fanns också frågan 

kring om det fanns någon gräns för hur länge detta ansvar kunde tänkas pågå. 

“Och därför så tycker jag att det är konstigt att.. samhället inte har nån som helst 

synpunkter på det här, att, 80-90-åringar ansvarar för en annan persons både hälsa 

och liv och allt. Och kanske inte man är kapabel i alla lägen. Att fatta rätt beslut 

heller. Till slut. Man är trött och ..sliten” (Anhörig 2) 

En annan fråga anhörig ställde sig var vad den anhörige hade för rättigheter eller för 

möjligheter till självbestämmande. Anhöriga beskrev hur de tagit upp förändring av 

hjälpmedel såsom rullator, val av stomimaterial och duschstol för den närstående, som de 

upplevde hade stor betydelse för sin egen möjlighet att stödja omvårdnaden på bästa sätt. När 

då svaret blivit nekande, från arbetsterapeut respektive stomisköterska, utifrån närståendes 

bedömda behov eller den närståendes muntligen uttryckta önskan, upplevdes frustration hos 

den anhörige. Likaså då den anhörige tyckte gränsen för hemmaboende var nådd, men att den 

närstående, i samtal med biståndshandläggare, själv uttryckte att det gick så bra och att hen 

ville bo kvar hemma. Som anhörig upplevdes det därmed som att fokus låg på den närstående 

och dennes behov och önskningar och att den anhöriges självbestämmande inte 

uppmärksammades. Angående boendesituationen i framtiden kom en annan aspekt kring 

självbestämmande upp, nämligen att de anhöriga var införstådda med att särskilt boende 

någon gång kunde komma att bli aktuellt och de ansåg att alla hade rätt till det. 

“Jag tycker vi skall ha rätt att flytta in när vi.. tycker att vi inte orkar längre, 

framförallt när det gäller en sån här målgrupp.” (Anhörig 2) 

Flytt till ett särskilt boende när orken inte längre fanns till att bo kvar hemma beskrevs vara en 

rättighet och där samhället inte skulle avgöra om personen var berättigad särskilt boende eller 

inte. Det skulle vara upp till var och en att bestämma.  

“Här skall samhället vara förmyndare för människor som tagit sitt ansvar för sitt liv, 

hela vägen” (Anhörig 2) 
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Tacksamhet, kärlek och acceptans 

Som kontrast till allt det ansträngande i livssituationen beskrev de anhöriga en acceptans av 

hur det förhöll sig och valde att glädjas åt det som oftast upplevdes vara bra. Anhöriga 

reflekterade över händelser tillsammans med sin närstående som blivit ett vackert minne hen 

kunde bära med sig. Anhöriga beskrev också glädje över de funktioner som den närstående 

hade kvar och tacksamhet över att inte alla symtom på demenssjukdomen fanns hos den 

närstående. Anhöriga uttryckte sig positivt om sitt långa gemensamma liv och att man älskade 

sin närstående i nöd och lust. 

"Sen efter hand så har jag tänkt att jag älskar ju honom och han är sjuk… Det är 

svårt…" (Anhörig 3) 

 

Erhållet stöd 

Kategorin beskriver stöd de anhöriga hade erhållit. Samtliga anhöriga i studien hade erbjudits 

och/eller själva sett till att de erhållit någon form av stöd. Anhöriga hade erhållit stöd från 

team inom Minnesmottagning, Vårdcentral och Hemsjukvård samt olika former av periodvis 

avlösning via regionens socialtjänst. Även samtal med olika närstående samt kontakter med 

och via Anhörigstöd hade erhållits. Det skiljde sig däremot mellan anhöriga hur och av vem 

stödet hade erbjudits och även hur stödet tagits emot och upplevts. 

 

Stöd av team  

Anhöriga som varit i kontakt med team vid Minnesmottagningen (mottagning inom Hälso- 

och sjukvården) i det initiala skedet upplevde detta som bra stöd. De beskrev att de där 

deltagit på introduktionsutbildning och/eller minnesutredning. Anhöriga upplevde att de 

delgavs kunskap av vårdpersonal med god kompetens inom området och någon anhörig 

uppgav att hen där träffade en geriatriker, vilket ansågs vara ovanligt att få göra. Anhöriga 

som gått på introduktionsutbildning uppskattade att de genom denna ökade sin egen kunskap 

om demenssjukdom, att det var flertalet träffar och särskilt att den erbjöds på kvällstid. För en 

annan anhörig kom deltagandet i introduktionsutbildningen för tidigt i sjukdomsförloppet, 

men hen uppskattade innehållet och erbjudan. Anhöriga blev även erbjudna kuratorskontakt 

via Minnesmottagningen, vilket upplevdes som ett mycket bra stöd, särskilt då kontakten med 

kuratorn hade bibehållits över tid och att hen gjort hembesök. 

“Det som jag tycker är det allra bästa det är den här kuratorn. Toppen!” (Anhörig 4) 
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En anhörig uttryckte att den närstående vägrat uppföljande besök på Minnesmottagningen 

eftersom platsen hade för den närstående kopplats till en negativ händelse. 

“Han vägrar att gå dit. För att han fick ju ett besked att han inte skulle få ha 

körkortet för tre, fyra år sedan. Då är det platsen som gjorde att det är där det 

hände.“ (Anhörig 4) 

Stöd och vård från Vårdcentralens professioner (en del av Hälso- och sjukvården) beskrevs av 

en anhörig som fungerande och bra, då dennes närstående erhöll årlig kontroll med 

provtagning. Andra anhöriga uppfattade det som att kontakterna med Vårdcentralen enbart 

initierades av dem själva och att det ständigt var ny personal där. Anhöriga upplevde besök på 

Vårdcentral som krävande. Det var dels svårt att stå i kö och sedan svårt att sitta i väntrum 

och vänta på sin tur eftersom den närstående kunde vara oförstående till varför hen behövde 

vara där.   

Anhörig, vars närstående var inskriven i team inom Hemsjukvård (en del av 

Socialförvaltningen) uppskattade det stödet mycket. Den anhöriga kände sig omhändertagen, 

sedd och stöttad av hemsjukvården samt beskrev god tillgänglighet till sjuksköterskan. 

”Ja just det…jo dem har erbjudit sig hemtjänst och städning och allt sånt där men 

eh… det är ju 14 år mellan XX och mig så jag är ju piggare ändå, så jag fixar det 

själv. Så att eh och vi har Hemsjukvårdsssköterskan som är helt underbar alltså! Och 

där känner jag jättestor trygghet.. att ha henne, för är det nått speciellt och jag ringer 

henne, och kan hon, då kommer hon på en gång.” (Anhörig 3) 

 

Periodvis avlösning 

Stöd genom periodvis avlösning där någon annan person och eller verksamhet tillfälligt tagit 

över ansvaret för den närstående, hade erhållits av de anhöriga. Dessa former av stöd kan 

erhållas via dagverksamhet, tio timmars avgiftsfri avlösning i hemmet, växelvård, 

trygghetsplats samt genom trygghetslarm.  

Dagverksamhet i gemenskap med andra personer med demenssjukdom är en verksamhet inom 

Socialförvaltningens äldreomsorg. Den är vanligen upplagd med kontinuerligt schema och 

personen med demenssjukdom är då i verksamhetens lokaler över dagen (ca. fem-sex timmar) 

ett antal dagar i veckan. Tiden som den närstående tillbringade på dagverksamhet innebar att 

de anhöriga då var avlastade ansvaret. De utnyttjade tiden på olika sätt beroende på hur deras 
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livssituation såg ut, till exempel hur mycket tid som gick åt till den närståendes omvårdnad 

och hur mycket den närstående kunde sköta sig själv och vara ensam hemma. En anhörig 

beskrev dagverksamheten som en stödjepunkt, att hen utförde alla vardagssysslor såsom att 

handla, gå på apoteket och betala räkningar eftersom möjligheten att göra dessa sysslor när 

den närstående var hemma inte existerade. En annan beskrev det som ledig tid med möjlighet 

till att göra det som den anhörige själv önskade. De anhöriga vars närstående deltog i 

dagverksamhet uttryckte sig samtliga i mycket positiva ordalag kring verksamheternas 

personal. Anhöriga kände en trygghet med personalen, kände att de kunde ringa dem vid 

behov och beskrev även hur personal kontaktade dem om det var något speciellt. 

“men jag är väldigt glad att det finns.. dagvård! ja a, det är jag faktiskt. För att då 

vet jag att tisdag, torsdag, då är jag ledig hela dagen. Vill jag inte göra nåt, så skiter 

jag i det och.. vill jag göra nåt så gör jag det, hehe det gör jag” (Anhörig 1) 

Negativa upplevelser av dagverksamhet hade att göra med att den närstående kom en dag då 

övriga deltagare var i ett senare skede i demenssjukdomen och aktiviteterna var anpassade 

utefter deras förmågor. Anhörig kände trots allt att de kanske skulle prova på nytt, en dag när 

det passade den närstående bättre. 

“Vi prövade den här dagverksamheten.. och vi kom dit.. och det var.. de har ju olika 

dagar, olika sorts grupper de har.. och vi kom på en DÅLIG dag, det sa personalen 

där också. De var SÅ.. dåliga.. Och jag undrade också, det här skulle ALDRIG gå, 

men om man hade kunnat komma på någon avlastning.. som.. passade HONOM, om 

han kunde komma nån dag när, när, det var lite, som passade honom bättre..” 

(Anhörig 4) 

De anhöriga hade också via regionens biståndshandläggare inom Socialtjänsten erbjudits tio 

timmars avgiftsfri avlösning per månad, det vill säga att annan person då kommer hem för att 

avlösa den anhörige från ansvaret för personen med demenssjukdom. Avlösning som nyttjats 

av anhörig har skett antingen genom att hemtjänst kommit för att ta hand om den närstående, 

men också genom att annan närstående till den anhörige kommit till hemmet för avlösning. 

Användandet och upplevelsen av avgiftsfri avlösning skiljde sig mellan de anhöriga. De som 

inte använt stödet uppgav olika skäl till att de avstått erbjudandet. En anhörig beskrev att hen 

inte kunde se nyttan av två timmars avlösning eftersom hen inte upplevde hinna med något på 

den korta tiden. En annan anhörig kände att avlösning var främmande och förstod inte fullt ut 

hur det skulle fungera i praktiken. En tredje anhörig påverkades av sin närståendes uttalanden, 
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då hen inte verkade tycka om att ta promenaderna som erbjöds och heller inte hade 

sjukdomsinsikt för att förstå behovet för den anhörige. För några anhöriga fungerade stödet 

väl genom att barn, i ena fallet, och hemtjänst, i andra fallet, kom och var med den närstående 

medan den anhöriga exempelvis var på möten eller tränade. Antalet timmar beskrevs överlag 

som för få för att hinna med det man önskade som anhörig. 

“men det är alltså maximerat till tio timmar i månaden.. det är den tid jag har..och 

det är inte så jävla mycket va om man tänker att.. jag skulle behöva, till exempel jag 

har försökt att gå på friskis & svettis och .. och jag skulle behöva lite om man säger, 

egen tid va” (Anhörig 2) 

Anhöriga som hade regelbundet stöd av växelvård, det vill säga att den närstående 

regelbundet bodde vid särskilt boende med korttidsplats, upplevde att det var ett stöd de var i 

behov av för att känna lugn och ro. Anhöriga hade en önskan om längre period i taget än vad 

som beviljats, men var samtidigt nöjda med att överhuvudtaget ha fått stödet eftersom de fått 

kämpa för det.  

“Men nu har vi fått den här veckan i månaden och då…första dagarna känns väldigt 

konstiga, man är så inrutad i det här så, vad skall jag göra nu liksom? Men 

sen...kopplar jag av mer och mer, men en vecka går fort… Vi hade ju begärt två 

veckor men eh det är ju sånt tryck där så att eh vi fick en vecka och det är jag nöjd 

med, det får jag vara nöjd med.” (Anhörig 3) 

En anhörig hade erfarenhet av växelvård som inte fungerat, då den närstående vid upprepade 

tillfällen lämnat boendet och sedan ringt den anhörige från olika platser för att hen inte visste 

var hen var. Den anhörige kände sig inte trygg och platsen för växelvård lämnades. En känsla 

av otrygghet med växelvård kände även en annan av de anhöriga eftersom det var personer 

med olika diagnoser som vistades där växelvård erbjöds. Den anhörige ville att den 

närstående skulle komma till en avdelning där personalen kunde förväntas förstå den 

närståendes sjukdom och vad det innebar. Det gjorde att hen tvekade till att ansöka om stödet. 

Anhöriga upplevde att de måste känna trygghet i att kunna lämna den närstående och ansvaret 

som det innebar, samt känna trygghet i personalen att de brydde sig om den närstående. 

Andra stöd gällande avlösning var trygghetslarm och trygghetsplats. Trygghetslarm kunde 

anhöriga trycka på i akuta situationer, vilket innebar att personal ifrån hemtjänsten kom för 

stöd och bedömning. Anhöriga upplevde trygghetslarmet som en trygghet inomhus, men att 

larmet inte fungerade utomhus påtalades. Anhörig beskrev hur en akut situation för den 
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närstående belastade även den anhörige påtagligt och att lättnaden över att annan person 

lyckades lösa situationen var stor.  

“När jag ringde en enstaka gången så kändes det oerhört bra när de kom va… efter 

en timme, nån timme.” (Anhörig 2) 

Trygghetsplats är en avgiftsfri akutplats på korttidsboende som kan efterfrågas, via 

biståndshandläggare på Socialtjänsten, då den som vårdar en närstående själv blir sjuk eller av 

annat skäl fått ett akut behov av avlösning i omvårdnadsarbetet. Anhörig hade positiv 

erfarenhet utav trygghetsplats när hen själv blivit sjuk och inte kunnat lämna den närstående 

ensam hemma. Den närstående fick då en tillfällig plats på trygghetsplats, tills den anhörige 

åter var hemma. Däremot fanns också erfarenheten hos anhörig att det inte funnits någon 

trygghetsplats att tillgå alls, då hen själv blivit sjuk. 

 

Samtal och anhörigstöd 

Anhöriga beskrev att de hade stort stöd av att samtala och ta del av andras erfarenheter. Både 

med och av andra anhöriga till personer med demenssjukdom, men också med andra personer, 

vänner, de egna barnen och övrig familj. Samtal med sin familj eller vänner värdesattes som 

stöd, men anhöriga kände samtidigt att de i slutänden stod ensamma i vardagen och praktiken. 

Sjukdomen beskrevs även ha stärkt samtalskontakten inom familjen, vilket för anhöriga 

innebar att sjukdomen inte bara fört med sig nackdelar. 

“ det är så det att eh det är inte bara nackdelar med det här i en familj. Utan det 

finns vissa fördelar också va, som till exempel att eh våra vuxna barn å särskilt 

dem,  kan hända inte barnbarnen så mycket men våra vuxna barn tycker jag att vi har 

kommit på en närmare, fått en närmare kontakt genom det här. Genom att dem inser 

att deras morsa inte.. inte funkar som vanligt och att jag har det mycket annorlunda 

så tycker jag att eh… vi fått mycket mer samtalskontakt under den här tiden som har 

vart än vad vi hade förut.”  (Anhörig 5) 

 

Äldreomsorgens Anhörigstöd, som erbjudit stöd i form av anhöriggrupper och även enskilda 

samtal, upplevdes proaktiva genom uppsökande verksamhet. Anhörig angav att hen blivit 

erbjuden stödet genom att äldreomsorgen tog kontakt. 
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“Äldreomsorgen är bra och äldreomsorgen följer upp mig och äldreomsorgen har 

faktiskt sökt upp mig, de har gjort uppsökande verksamhet, de vart och frågat efter 

mig och eh var hur jag har det som anhörig, och har ordnat både enskilda samtal 

med XX och ordnat med deltagande i anhöriggrupper, det är två stycken…som jag 

har vart med i sen dess.” (Anhörig 5) 

Anhöriga upplevde att de inte pratar med vem som helst om sina personliga frågor och det var 

därför viktigt med samtalsgrupper där anhöriga kunde känna trygghet för att kunna föra 

djupare diskussioner och för att samtalen skulle bli givande. Samtal med andra anhöriga och 

dela erfarenheter i mindre diskussionsgrupper under professionell ledning upplevdes som 

positivt av de anhöriga som tidigare deltagit i anhöriggrupper och de ansåg att det var ett stöd 

att satsa på. Erfarenhet av större grupp fanns också bland de anhöriga och då uppgavs tio 

personer i samma grupp som för många för att öppna sig. 

Förutom samtal via anhörigstöd, vänner och familj så nyttjade anhöriga internetsidor där de 

kunde läsa och ta del av andras erfarenheter och dela med sig av sina egna erfarenheter.  

“ …på mobilen är jag med i en demenssite som jag tycker är hemskt skön att va med i 

och se hur andra har det likadant och mycket värre…” (Anhörig 3) 

 

Behov av stöd  

Kategorin beskriver behov av stöd som de anhöriga uttryckte. Samtliga anhöriga beskrev att 

de erhållit stöd, men att de inte upplevde det som tillräckligt stöd. Anhöriga önskade mer 

information och utbildning och att dela ansvaret med någon kompetent inom demenssjukdom. 

De anhöriga beskrev behov av kontinuerligt stöd och delaktighet från både 

Socialtjänsten/förvaltningen och Hälso-och sjukvården under hela sjukdomsperioden. De 

anhöriga påtalade även organisatoriska hinder som de upplevde försvårade. 

 

Information, kunskap och utbildning 

För anhöriga var det viktigt med tydlig information, kunskap och utbildning om 

demenssjukdomens uppkomst, symtom, förlopp och eventuella samband mellan fysiska 

symtom och själva demensdiagnosen. Förutom denna kunskap efterfrågades information och 

utbildning gällande den anhörigas egen hälsa. Samtal om hälsa och vikten av att hålla sig frisk 

beskrevs bli mer kostnadseffektivt för samhället. 
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“… det ni skall göra när det gäller oss som är anhöriga så skall ni prata med oss om 

hälsa, det ska ni göra, prata med oss om hälsa,” (Anhörig 5) 

Likaså att få prata med någon med erfarenhet för att få svar på de frågor och funderingar som 

anhöriga bar på och själva inte hade kunskap om, bland annat om sjukdomens karaktär och 

hur framtiden kan tänkas se ut, var ett viktigt behov som framkom.  

“Jag behöver prata om det här och jag behöver ha, behöver ha svar på mycket 

frågor...eh jag behöver verkligen svar på vad… hur ser den här framtiden ut 

egentligen? Finns det någon som kan ge ett svar på hur framtiden ser ut? Hur eh hur 

fungerar en sån där demenssjukdom på några års sikt?” (Anhörig 5) 

Information och utbildning önskades vara individuellt anpassad eftersom vetskap fanns om att 

livssituationerna var vitt skilda från person till person. Det kunde till exempel vara anhöriga 

som upplevde en långsam försämring hos den närstående, men som inte kunde ange exakt vad 

det var som försämrats och vad som lett till försämringen. En väsentlig fråga var även om det 

fanns något mer man kunde göra, både som anhörig och inom sjukvården. Anhöriga var även 

intresserade av forskning i ämnet, för vad var det aktuella kunskapsläget?  

Löpande information kring demenssjukdomen eftersöktes framför allt ifrån sjukvårdens sida 

både under utredningens gång och under sjukdomsförloppet. Anhöriga upplevde i vissa fall 

otydlighet i diagnosen, till exempel vid demensdiagnos “blanddemens” eftersom den 

närstående uppvisade symtom på fler demensdiagnoser än en. En anhörig och hens närstående 

fick ingen information och visste till en början inte om att det var demenssjukdom som 

sjukvården misstänkte som möjlig anledning till uppvisade symtom. De fick heller aldrig 

någon information kring de undersökningar som genomfördes. Den anhöriga kunde i 

efterhand inte se några nackdelar med att de skulle fått informationen så fort misstanke om 

demenssjukdom uppstod och på så vis kunnat vara mer delaktiga.  

“ jag tycker nog att vården lika gärna kunde ha berättat att ”Nu misstänker vi att det 

är det här” Jag kan inte förstå att det är, att det inte skulle va nån…att det skulle va 

nån nackdel att tala om det för oss då. Det är möjligt att man inte gör det för att…det 

kan hända att det skulle skrämma i onödan…jag vet inte men vi fick inte reda på det i 

alla fall. “ (Anhörig 5) 

Anhöriga upplevde att i synnerhet sjukvården var fokuserad på fysiska besvär och inte tog 

psykiska symtom och själva demenssjukdomen på allvar. Frågor kring psykiska symtom 
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såsom till exempel hallucinationer fanns, hur man som anhörig bemöter dessa symtom och 

om andra vårdgivare som till exempel psykiatrin kunde vara aktuell.  

“särskilt ifrån sjukvården, dem tycker jag INTE bryr sig om det här på nått vis annat 

än på det vanliga fysiska vis.. men det psykiska och själva demensen eh dels prognos 

och demensens fortskridande det tycker jag, det bryr de sig inte om…” (Anhörig 5) 

Vilket stöd anhöriga hade rätt till kände de okunskap inför på olika nivåer. De anhöriga kände 

till att det fanns stöd, vissa visste att det var biståndshandläggaren som skulle kontaktas, men 

de upplevde sig inte få den information om stöd som var befogat. Andra anade att det till 

exempel fanns medicinsk behandling av den närstående i form av lugnande läkemedel, men 

hade inte blivit erbjuden det av sjukvården. 

“Sen med den här biståndshandläggaren så tycker inte jag liksom att man får riktigt 

den dialog man behöver om de resurser som eventuellt finns va” (Anhörig 2) 

En anhörig försökte lista ut vad växelvård som stöd egentligen innebar och om detta kunde 

vara aktuellt för hen och den närstående. Anhöriga hade funderingar kring om det fanns 

möjlighet till att resa till fastlandet och besöka barnbarn antingen flera dagar genom att nyttja 

avlastning via växelvård eller om den avgiftsfri avlösningen kanske var möjlig att ta ut som 

tio timmar i ett svep och möjliggöra en dagstur. Anhöriga hade också fundering på hur de 

facto såg ut på särskilt boende. Anhöriga till personer med demenssjukdom önskade 

information, kunskap, stöd och hjälp men kände inte till vad som finns tillgängligt, vilket typ 

av stöd man önskade, var i behov av, hade rätt till samt hur man söker stödet, vem de skulle 

vända sig till. För en del anhöriga skulle det kännas lättare att bli erbjuden stöd eftersom 

personligheten och/eller den belastade livssituationen gör att de inte tar tag i det och söker 

stödet på egen hand. 

 

Delat ansvar och delaktighet 

Anhöriga upplevde att de fick ta många egna initiativ och att mycket ansvar låg på dem vilket 

gjorde att de kände sig utelämnade. Detta var upplevelser som anhöriga till personer med 

demenssjukdom dagligen tampades med. De önskade stöd och avlastning, att tillsammans 

med Hälso- och sjukvården och/eller Socialtjänsten göra det bästa av livssituationen för både 

dem själva och deras närstående genom att dela på ansvaret som kommit i och med 

sjukdomen.  
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“Vet ni den här sjukdomen kallas den anhörigas sjukdom. Och det är inte utan rätt. 

Det är ju hemskt dåligt stöd man får. Tycker jag. Man.. har väl egentligen ingen fast.. 

punkt att relatera till.. utan det är flera olika.. eh, myndigheter, och som.. eller.. 

som  man har kontakt med. I olika sammanhang.” (Anhörig 2) 

När en person var utredd och fått en demensdiagnos ansåg anhöriga att sjukvården såg det 

som att de har tagit sitt ansvar och gjort sin plikt och att det därefter endast var att vänta och 

se hur sjukdomen utvecklade sig. De anhöriga upplevde att ingen hörde av sig, det fanns 

ingen fast punkt, ingen som höll i trådarna, ingen kontinuitet och uppföljning av vården och 

av det stöd som erhållits. Önskan fanns om att vården vore mer tillmötesgående oavsett om 

det var vårdens ansvar eller inte.  

“det verkar som att det är som att ja hon är ju dement så det... är en tid och sen dör 

hon, ungefär så va. Det är…nej nej det är ingen som sagt det uttryckligen! Det låter 

förjäkligt och så är det ju inte! Men det är, det är resultat av att det inte är någon 

som hör av sig, det är ungefär det att nu har vi gjort de undersökningar som behövs 

för att kunna sätt det på print den här diagnosen som gäller och eh och sen så är det 

nästan som att, nu låter vi tiden gå för det är ju i alla fall ingen som vet hur länge det 

här kommer dröja innan hon blir allvarligt dement och inte kan va hemma…” 

(Anhörig 5) 

Andra anhöriga uppgav att deras närstående fått uppföljning årligen, men att fokus endast 

legat på minnesfunktioner och kvarvarande resurser vilket inte ansågs vara tillräckligt. Brister 

i fasta läkarkontakter innebar att den anhöriga tillsammans med den närstående träffade olika 

läkare, vilket medförde att de varje gång behövde berätta den närståendes sjukdomshistoria på 

nytt. Anhöriga saknade stöd gällande övriga somatiska symtom vad gäller till exempel 

nutrition och viktnedgång som de önskade att sjukvården skulle följa upp. 

“ Man träffar läkaren en, eller.. kanske två gånger om året och det är ju inte mycket 

och då är det ju oftast minn, snacket om, de testar och, vad man har för resurser 

kvar... O, och sen får man nån form utav medicin då, och sen är det ju goodbye, vi ses 

om ett halvår, ett år igen, ungefär. Det är alltså jättelite.. kontaktyta.” (Anhörig 2) 

Årliga kontroller ansågs vara för sällan, var tredje månad upplevdes mer rimligt eftersom 

personerna oftast hade flera åkommor i kombination och/eller med anledning av 

demenssjukdomen. Det innebar att det låg på anhöriga att be om ytterligare tid till läkare eller 

kontakta minnesmottagningen för eventuell remiss till aktuell instans. Anhöriga kände att hen 



 

27 

 

behövde be om allt och att allt skall gå via den anhöriga men önskade att det vore tvärtom, att 

hjälpen kom till den anhöriga och närstående. 

“För då var det just att, det är, JAG ska be om arbetsterapeuten, det är JAG som 

ska.. sjukgymnasten. Det ska gå via mig, jag skulle vilja att allt kom TILL mig istället. 

Jag tycker ändå jag har tillräckligt.. av.. för det vill jag.. det är nog det som JAG 

tycker.. att jag skulle vilja ha hjälp med. Kanske, både nu och först i början... “ 

(Anhörig 4) 

Hembesök av Hälso-och sjukvården och Socialtjänsten önskades eftersom det skulle 

underlätta för de anhöriga som då inte skulle behöva se till att den närstående var på plats vid 

en bestämd tidpunkt och den anhörige därmed skulle besparas både halvlögner, diskussioner 

och praktiska svårigheter. Vidare beskrev anhöriga att det skulle vara lättare för vårdpersonal 

att se hur den närstående hade det i hemmiljön och därmed bättre förstå svårigheterna. 

Uppsökande verksamhet i form av hembesök till alla över 85 år för att ta reda på om de var i 

behov av stöd och/eller hjälp genom en professionell bedömning var ett förslag som 

framkom.  

Även anhöriga upplevde att de själva var i behov av uppföljning. Kontinuerlig uppföljning 

efter avslutad introduktionsutbildning för anhöriga i början av sjukdomsförloppet saknades. 

Anhörig ansåg att en uppföljning skulle ske inom kort men fick kontakt med anhöriggrupp 

först två till tre år senare. Det fanns en önskan och en förhoppning om att det ansvar den 

anhörige tagit också skulle innebära någon form av samarbete eller synkning kring hur 

livssituationen fungerade. Som anhörig kände de att deras hälsa och mående sällan 

efterfrågades eller ifrågasattes. 

“men det är ingen som frågar efter.. om hur jag mår. Ingen.” (Anhörig 2) 

“Finns inga som korresponderar mellan att jag har en roll som.. att vårda henne 

dygnet runt, inga frågar om jag är klar, läkaren här på vårdcentralen frågar aldrig 

mig.. om jag skulle vilja fortsätta med här, det är ingen alls i samhället som frågar 

om jag är kapabel till det längre.. vilket jag tycker är världens parodi!” (Anhörig 2) 

Ett behov och önskan om en samordnare fanns, en person som bevakade personen med 

demenssjukdoms intressen, kände till personen och tog ansvar och skötte om de kontakter 

som bland annat gällde hälsan. Anhöriga önskade även stöd i form av en person som kunde ta 

över om och när hen inte orkade mer. Någon att ringa på när hjälpen behövdes och någon att 

prata med angående stora frågor som berörde till exempel möjlighet till växelvård. 
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“Ja. jo, jag anser ju det att den stunden som en man.. den stunden man.. tar ifrån en 

människa körkortet, och tar ett beslut då och förklarar att du har den här sjukdomen, 

då ska man också, tycker jag, från samhällets sida.. ha en.. myndighetsperson som, 

bevakar.. ja, intressena för den här människan..” (Anhörig 2) 

Ett förslag som framkom var att demenssköterskans roll skulle stärkas, speciellt när det gällde 

kontakten mellan äldreomsorgen och hälso-och sjukvården. Det ansågs även kunna vara 

sjukvårdseffektivt om det fanns personer som hade uppsikt över hur saker och ting verkligen 

låg till gällande både den psykiska och fysiska hälsan så att samhällets befolkning höll sig 

friska och inte behövde belasta vården. 

 

Organisationen och dess hinder 

Hälso- och sjukvården (HSL) och äldreomsorgen (Socialförvaltningen) tillhör två olika 

förvaltningar vilket anhöriga ansåg vara fel och de beskrev brister i samarbetet dem emellan. 

En anhörig hade uppfattningen att en minnesundersökning utförd på dagverksamheten inte 

alls förmedlats till hälso- och sjukvården, vilket den anhöriga ansåg vore självklart. Anhöriga 

erfor även brister när till exempel ett oväntat behov av stomibyte uppkom och anhörig ringde 

Vårdcentralen för att söka hjälp och fick till svar att det inte var deras uppgift och blev 

hänvisad vidare.  

“för jag har förstått att sjukvården är en del och äldreomsorgen en del, en annan och 

att det är mer eller mindre vattentäta skott emellan det tycker jag är helt fel, det skall 

självfallet…” (Anhörig 5) 

Ett annat organisationshinder som anhöriga upplevde gällde att tandvård och sjukvård inte var 

i samma organisation och att tandvårdskostnader kunde bli oerhört dyra för den enskilde.  

“så finns det inga marginaler egentligen att betala en sån här ohyggligt dyr sak som 

tandvård,,, det skulle ju ligga under..  tycker jag.. samma hatt som vanlig sjukvård.. 

Ja, det tycker JAG.” (Anhörig 2) 
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DISKUSSION 

Den kvalitativa innehållsanalysen resulterade i tre kategorier med tillhörande 11 

underkategorier. Den första kategorin Den anhöriges livssituation med underkategorierna; 

Behövd – att ta hand om två plus lite till; Emotionellt ansträngande verklighet; Ensamhet - 

engagemangen minskar och bundenheten ökar; Ambivalens kring ansvar och autonomi; 

Tacksamhet, kärlek och acceptans. Den andra kategorin Erhållet stöd; Stöd från team; 

Periodvis avlösning; Samtal och anhörigstöd och den tredje kategorin Behov av stöd; 

Information, kunskap och utbildning; Delat ansvar och delaktighet och Organisationen och 

dess hinder. 

 

Resultatdiskussion 

Den anhöriges livssituation 

Anhöriga beskrev sin livssituation som känslofylld med bland annat oro, otillräcklighet och 

dåligt samvete. En av anledningarna till oro som uttrycktes var oro kring framtida repressalier 

för ekonomiska beslut den anhörige tagit för den demenssjukes räkning och hen beskrev 

samtidigt hur hen hade vetskap om godmansskap/förvaltarskap men att detta i hens syn inte 

svarade till behovet. En nyligen gjord svensk undersökning (Lethin, Rahm Hallberg, Vingare 

& Giertz, 2019) visar att antalet personer med demenssjukdom som de facto hade god man 

eller förmyndare var väldigt liten. Av den undersökningens 148 personer hade endast fem god 

man eller förmyndare, och de flesta hade istället en familjemedlem som tog hand om juridiska 

och ekonomiska aspekter kring den demenssjuke. Detta kan tolkas bero på många olika 

anledningar, exempelvis okunskap om funktionen med god man och förmyndare eller att den 

inte fullgott fungerar ihop med demenssjukdom. Lethin och medarbetare (2019) tar även upp 

risken för ekonomiska övergrepp som det innebär att familjemedlemmar informellt tar hand 

om dessa frågor. Andra sidan av myntet, från den anhöriges sida, med ansvar och olust kring 

att senare ifrågasättas kring sina förehavanden kan dock också ha att vinna på hitta andra 

lösningar. I en studie av Greenwood, Pound och Brearley (2019) beskriver en anhörig till en 

person med demenssjukdom att hen hade velat att de diskuterat den närståendes önskningar 

innan de kognitiva förmågorna försämrades. Om de hade gjort det så hade hen känt sig trygg 

med att den närstående skulle få den omsorg som hen önskat ifall den anhöriga skulle avlida 

först (Greenwood et al., 2019). Enligt Socialstyrelsen (2019) finns det sedan den 1 juli 2017 

en laglig möjlighet till att upprätta en framtidsfullmakt vilket innebär att personen, medan hen 

ännu har beslutsförmåga, beskriver hur hen vill att omsorgen gällande både personliga och 
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ekonomiska angelägenheter skall se ut i framtiden. Ingen av de intervjuade anhöriga till 

person med demenssjukdom har uttalat någon vetskap och/eller önskemål om 

framtidsfullmakt och författarna är nyfikna på om framtidsfullmakt skulle kunna stilla 

anhörigas oro. Kanske även ge lite klarhet i den ambivalens som de anhöriga upplever kring 

ansvar och autonomi. 

Kitwood (1997) tar, i sin teori om personcentrerad vård inom demensvården, upp att anhörig 

inte ytterligare ska skuldbeläggas för känslor som ilska och otillräcklighet, utan istället 

uppmärksammas på att det är kontexten som det är fel på och att människan antropologiskt 

inte är skapt för att hantera situationen på egen hand utan svårigheter ska bäras i grupp. 

Kitwood beskriver vidare hur den anhörige inte har förberedelse, varken praktiskt eller 

psykologiskt, för sin nya roll (Kitwood, 1997). De anhöriga till person med demenssjukdom 

beskriver sin livssituation som emotionellt ansträngande och beskriver också ensamhet i 

tvåsamheten. Författarna reflekterar över att vårt sätt att leva idag innebär att vi inte lever i 

grupp men att det inte behöver betyda att vi behöver bära svårigheter själva. Svårigheterna 

kan, trots annat levnadssätt idag, ändå stödjas i grupp och anhöriga stödjas praktiskt och 

psykologiskt.   

 

Erhållet stöd 

Stöd från team har erhållits av anhöriga, men författarna noterar att de anhöriga inte alltid 

uppfattat teamfunktionen och mångfalden av professioner i dessa. Fokus lades i stor del på 

läkarkontakten, varför författarna uppfattar det som att sjuksköterskan behöver synliggöra sin 

profession och sitt uppdrag i större grad för den anhörige, men också helheten av det aktuella 

teamet. Stödet periodvis avlösning i form av avgiftsfri avlösning om tio timmar i månaden 

beskrevs av de anhöriga på skiftande sätt och de anhöriga hade olika uppfattningar om vad 

avlösningen innebar. Författarna uppfattar då en potential till att genom information och 

individanpassade förslag bättre nå ut med detta stöd. Författarna reflekterar även över att 

trygghetslarm kanske inte beskrivs eller förstås till sin fulla potential. Anhörig efterfrågade en 

larmfunktion trots innehav av trygghetslarm för den närstående. Författarna ser också att de 

emotionellt ansträngande situationerna som uppstår för den anhöriga kan utgöra risk för 

psykiska och fysiska övergrepp, våld i nära relationer. Ett tydligt erbjudande och beskrivning 

av trygghetslarmet som ett möjligt stöd även i sådana lägen torde vara förebyggande och 

skapa trygghet såväl hos den anhörige som hos personen med demenssjukdom.  
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Alla anhöriga som deltagit i studien har erhållit någon form av stöd, men alla de stöd som står 

till buds har inte alltid uppfattats av de anhöriga. Information är också något de anhöriga 

efterfrågar. Brist på information och kunskap om stöd bekräftas i en studie av Leocadie, Roy 

och Rothan-Tondeur (2018) som också visade att utnyttjandet av stödet avlösning var lågt 

eftersom det inte motsvarade de anhörigas förväntningar, vilket anhörig gällande tio timmars 

avgiftsfri avlösning också upplevde. Därmed behöver funktionen och organisationen kring 

varje stöd tillgodose de specifika behoven hos den anhörige och personen med 

demenssjukdom för att stödet både ska förstås och nyttjas. Leocadie och medarbetare (2018) 

beskriver hur samarbete med Hälso- och sjukvårdspersonalen kan påverka den anhöriges 

känsla av börda och vårdkvalitet samt påverka den anhöriges tillgång till avlösning och 

anpassad personcentrerad vård efter behov.  

Författarna har tankar kring hur sjuksköterskan ser på sin roll inom demensvården och 

personcentrerad vård och hur det avspeglar sig på anhörigas upplevelse av stöd från 

sjuksköterskor. Upplever sjuksköterskor att personcentrerad vård är viktig och vill dem 

anamma förhållningssättet? Dessa frågor tillsammans med vikten av att prioritera 

personcentrerad vård i verksamheterna är enligt Hewitt-Taylor (2018) grunden till att 

arbetssättet skall kunna utvecklas och vara till gagn för både anhöriga och närstående. Stöd 

från Vårdcentralen har, enligt författarnas tolkning, i huvudsak varit inriktat på den 

närståendes behov, medan både Minnesmottagning och Hemsjukvård gett även de anhöriga 

uppmärksamhet och stöd. Författarna reflekterar över att det också kan vara så att 

sjuksköterskan bättre behöver kommunicera vad personcentrerad vård betyder och innebär 

även till anhöriga, för att så att säga göra även hen uppmärksam på att hens delaktighet 

efterfrågas. 

 

Behov av stöd 

De anhöriga efterfrågar delat ansvar och delaktighet med Hälso-och sjukvården och 

Socialtjänsten/förvaltningen kontinuerligt under hela sjukdomsförloppet. Författarna till 

studien reflekterar över vem som i grunden ansvarar för att förbereda de anhöriga på sin nya 

roll, eller är de anhöriga helt ansvariga för sin livssituation? Socialstyrelsens nationella 

riktlinjer (2017) innehåller riktlinjer och rekommendationer angående bland annat 

stödinsatser, trots dessa riktlinjer så beskriver de anhöriga brister i stödet, framförallt i från 

Hälso-och sjukvården.  
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Anhöriga uttrycker att fokus ligger på den närstående och att de själva sällan eller inte alls blir 

tillfrågade om sitt eget mående. Författarna reflekterar över att den anhörige inte så att säga 

blir subjekt, utan objekt, för vården, exempelvis har författarna inte erfarenhet av att 

vårdtillfälle/kontakt med den anhörige registreras eller beskrivs i dennes journal då anhörig 

medföljer till Vårdcentral. Symtom hos en anhörig kan enligt Dahlrup och medarbetare (2015) 

vara ett tecken på hög belastning och därmed viktigt att uppmärksamma. Kommer den 

anhörige sedan själv till Vårdcentral med högt blodtryck finns ingen synlig koppling och 

kanske hen själv inte heller reflekterar över orsak och samband. Dessutom är det olika 

journalsystem i de olika verksamheterna, tillsammans med att enbart legitimerad personal 

enligt Patientdatalagen (SFS 2008:355) har skyldighet att journalföra, betyder att det finns 

stor risk att den anhöriges mående ramlar mellan stolar. I praktiken, och förordat i nationella 

riktlinjer (Socialstyrelsen, 2017), så är det person med demenssjukdom som den 

personcentrerade vården utgår ifrån, och vad ingår då i den personcentreringen? Måste det 

noteras och beskrivas som egen “diagnos anhörig” för att den anhöriges välmående ska tas 

med? I praktiken syns det ju att det verkar tolkas olika. Handlar det mer om sjuksköterskan 

som person än vilken arbetsplats om den anhörige upplever att det finns någon som ”håller i 

trådarna”? Socialtjänsten har enligt lag (SFS, 2001:453) skyldighet att erbjuda stöd, så enligt 

lagen läggs ansvaret att erbjuda de anhöriga stöd på kommun/region. Men all hälso- och 

sjukvård (dvs både inom kommun/region och landsting/region) har Hälso- och sjukvårdslagen 

att följa, som bland annat säger att all hälso- och sjukvård ska arbeta för att förebygga ohälsa, 

vilket också är ett av sjuksköterskans ansvarsområden (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Men precis som de anhöriga påtalar så finns det också organisatoriska hinder, hinder som 

dock uppstår med anledning av lagar som har för avsikt att göra gott. 

Anhöriga känner att de ofta måste ta egna initiativ och efterfrågar uppsökande verksamhet 

såsom hembesök av sjukvården, vilket också är upplägget på en del andra orter i landet. De 

önskar hembesök för att undvika diskussioner och praktiska svårigheter som det innebär inför 

ett besök på till exempel Vårdcentral. Genom hembesök av demensteam, som kan bestå av 

olika professioner exempelvis biståndshandläggare och demenssköterska, får personalen se 

den närstående i dennes hemmiljö vilket främjar en helhetssyn vilket anhöriga upplevde som 

positivt och efterfrågade. Detta skulle vidare innebära att demensteamet skulle arbeta utefter 

ett personcentrerat förhållningssätt vilket sjuksköterskorna i en studie av Ross, Tod och 

Clarke (2015) anser är ett grundläggande krav för att kunna ge vård av hög kvalitet. De ansåg 

även att det krävs ansträngning av vårdpersonalen för att åstadkomma positiva resultat och en 
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vårdfilosofi genom hela vårdteamet (Ross et al., 2015). Författarna reflekterar över att 

samarbete mellan förvaltningarna behövs för att kunna tillmötesgå anhörigas önskan om 

hembesök, vilket Socialstyrelsen (2017) förordar genom multiprofessionellt teambaserat 

arbetssätt. Författarna funderar kring hur det praktiskt skulle vara genomförbart för en 

demenssköterska på Vårdcentral att låta dessa patienter få hembesök när hen själv, av 

organisatorisk anledning, inte kan göra hembesöken. Ett alternativ skulle vara att kontakta 

distriktssköterska i Hemsjukvården men med tanke på tröskelprincipen, det vill säga de krav 

som bör uppfyllas för att motivera hembesök (Bökberg & Drevenhorn, 2017), så reflekterar 

författarna över vilket förfarande som stöds av organisationen. 

Kitwood (1997) beskrev att det fanns en barriär mellan särskilt boende och anhörigas 

föreställningar och att denna barriär kunde rivas genom kommunikation och öppenhet. Detta 

kunde ske exempelvis genom samarbeten mellan skola och demensboende för att minska 

stigma. Kitwood föreslog också en stegvis införlivning till det särskilda boendet genom att 

först börja på dagvård tillsammans med anhörig, övergå till dagvård på egen hand, övergå till 

att båda tillsammans bor kvar och slutligen boende på egen hand. Kitwood förespråkar 

“sharing the care” och att anhöriga ska kunna ge den vård de vill, utan den förkrossande 

tyngden av att göra det själv. Författarna till denna studie ser att förfarandet skulle skapa 

trygghet för både den anhörige och person med demenssjukdom. Utbildningar för anhöriga i 

lokaler vid demensboenden och att växelvård alltid erbjuds inom demensavdelning, allt för att 

nå en naturlig kontakt, föreslås av författarna, då detta kan svara på både anhörigas behov av 

kunskap och behov av delaktighet. 

 

Metoddiskussion 

En empirisk intervjustudie genomfördes utifrån en kvalitativ design med en induktiv ansats 

för att kunna besvara studiens syfte att beskriva upplevelsen av livssituationen och behov av 

stöd hos anhöriga till hemmaboende person med demensjukdom. Genom den kvalitativa 

ansatsen gavs möjlighet till att få förståelse för de anhörigas upplevelser och erfarenheter 

(Polit & Beck, 2016) vilket författarna till studien ser som avgörande för studiens 

trovärdighet. Genom den induktiva ansatsen erhölls en förutsättningslös analys av de 

anhörigas berättelse kring sina upplevelser, det vill säga att analysen inte var styrd att följa 

någon teori eller modell (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). Hade deduktiv ansats 

valts, torde studiens resultat ha påverkats av styrning. Studiens teoretiska ram är 

personcentrerad vård och personcentrerad vård är också en del av Socialstyrelsens (2017) 
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riktlinjer för demensvård och härav kanske det kan tolkas som att studien haft deduktiva 

inslag. Men hade studien lagts upp med deduktiv ansats hade intervjuguiden istället utgått 

från snävare frågor utifrån teori, exempelvis frågat om upplevd delaktighet, men författarna 

har ställt frågorna brett (Bilaga 1).  

Ett strategiskt urval planerades för studien för att stärka studiens giltighet. Dock erhölls ej fler 

än fem intresserade anhöriga inom given tidsplan. En svaghet hos studien bli därav att de 

intervjuade anhöriga samtliga är den demenssjuke personens partner i äktenskap sedan många 

år och att ingen exempelvis sambo, dotter/son eller annan anhörig med nära relation finns 

representerad. Om sådana hade kunnat inkluderas skulle resultatet förmodligen breddats. 

Härav kan studiens trovärdighet ifrågasättas gällande om samtliga sorters anhöriga till 

personer med demenssjukdom verkligen beskrivs. Då de fem intervjuade ändock har olikheter 

i diagnos hos den närstående, stadie i sjukdomens förlopp, boendesituation, kön, intressen 

etc., bedömer författarna studien som trovärdig och överförbar gällande kategorin anhöriga till 

personer med demenssjukdom som är sammanboende och i långvarigt äktenskap.  

Studiens tillförlitlighet stärks av utförlig metodbeskrivning (Lundman & Hällgren-Graneheim, 

2012). Även att studiens två författare genomförde den första intervjun gemensamt innan 

uppdelning för enskilda intervjuer samt att författarna använde en gemensam intervjuguide, 

vilken också verifierades som relevant med hjälp av Anhörigstöd, stärker studiens 

tillförlitlighet. Dock är det en svaghet att ingen provintervju skedde. I och med att båda 

författarna utförde intervjuer så kan det finnas skillnader i hur frågorna ställdes och vilka 

följdfrågor som tillämpades, vilket kan ses som en svaghet. Författarna uppfattade också 

under genomlyssning och transkribering av intervjuerna att författarna vid några tillfällen 

gjorde en tolkning av den anhörige och riktade följdfrågan åt ett håll. Kanhända kunde svaret 

ha utvecklats åt annat håll utan sådan tolkning och påverkan. Författarna kan betecknas som 

oerfarna gällande utförande av kvalitativ studie, vilket således kan ha påverkat mängden 

information som framkom under intervjuerna negativt. Dock har båda erfarenhet av att ta 

anamnes och har utbildning i motiverande samtal, vilket gjorda att författarna ändock kände 

sig trygga med uppgiften. Analysarbetet utfördes genom ömsom eget arbete, ömsom 

kalibrering författarna emellan, och processen validerades vid upprepade tillfällen genom att 

följa koden till den meningsbärande enheten, vilket stärker studiens tillförlitlighet. Tolkningar 

kunde därav synliggöras vid några tillfällen och den manifesta, textnära analysen bibehållas. 

Processen med ytterligare bearbetning till färre underkategorier inom kategorier fortsatte även 

under nedskrivning av resultatet. Författarna anser att detta talar för ytterligare tillförlitlighet, 
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då kunskapen fördjupades, men orsaken kan även vara bristande erfarenhet och/eller tidspress 

i analysarbetet.  

Författarna nedtecknade sin förförståelse innan intervjuernas genomförande och kan i 

efterhand notera att det föreföll finnas förhandskunskap inom ämnet, vilket enligt författarna 

stärker och fördjupar studiens resultat. Vidare noterar författarna att de ändock inte till fullo 

insett hela konsekvensen av livssituationen för den anhörige, varför intervjuerna och analysen 

har fördjupat författarnas förståelse kring de anhörigas livssituation. Problematik och frågor 

som kan uppstå kring befintliga stöd har också klargjort för författarna, liksom också tankar 

och förståelse kring anhörigas behov och vad som behöver förbättras ur 

sjuksköterskesynpunkt, varför också förslag kring förbättringar kan utformas till vardera 

författares arbetsplats. Författarna ser behov av fortsatt forskning/utredning kring hur 

organisationen optimalt ska utformas för att möta de anhörigas behov av delat ansvar med en 

huvudsaklig kontaktperson/team. 

Denna studie har tagit hänsyn till anhörigas väl och ve utifrån de etiska principerna; respekt 

för personen, göra-gott-princip och rättvisa (Kjellström, 2017). De anhöriga har själva, eller 

via sjuksköterska inom Hemsjukvård, tagit kontakt med författarna till studien med önskan 

om att delta och de har själva uttryckt att ett behov finns att nå ut till samhället för att 

åskådliggöra anhörigas livssituation och behov av stöd inom demensvården. De har erhållit 

muntlig och skriftlig information om studien och skrivit på informerat samtycke med 

vetskapen om att kunna avsluta sitt deltagande när som helst. Insamling av material, genom 

intervjuguidens frågor, har enligt författarna inte skett på bekostnad av de anhörigas integritet 

och önskningar utan snarare tvärtom, eftersom anhöriga uppskattat att få prata om sin 

livssituation genom att delta i studien. Inga personuppgifter förutom deskriptiv data som kön, 

ålder och relation har noterats eller kopplats till intervjuerna under studiens gång. Intervjuerna 

har genomförts med stöd av intervjufrågor, men anhöriga har därutöver själva haft möjlighet 

till att dela med sig av det de önskat. Författarna var tyvärr tvungna att neka två anhöriga att 

delta på grund av sen anmälan relaterat till tidsplanen. Studien som helhet har som avsikt att 

göra gott, vilket författarna också uppfattar kan infrias både genom genomförandet och genom 

att resultatet sedemera sprids.  

Författarna anser att studiens fynd är av klinisk relevans genom att den påvisar brister och 

därmed förbättringspotential i den aktuella regionens stöd till de anhöriga till personer med 

demenssjukdom. Studiens resultat kan också ge riktlinje/stöd till hur och vad som kan och 

behöver förbättras. I och med att författarna tar med sig resultatet till Vårdcentral respektive 
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Hemsjukvård samt tillhandahåller studien till aktörer inom regionen har författarna en 

förhoppning om att åstadkomma synliggörandet av de anhörigas situation och behov. Genom 

studien tydliggörs att ett personcentrerat förhållningssätt bör gälla även ”Den anhöriges 

sjukdom”.  

 

Slutsats 

Anhöriga till personer med demenssjukdom har en belastad livssituation, både emotionellt 

och praktiskt i vardagen. Anhöriga erhåller stöd i olika former, men har inte upplevelsen av 

tillräckligt stöd. Anhöriga har behov av information, kunskap och delaktighet och önskar ha 

någon att dela ansvaret med, men ser inte hur organisationen stöder detta.  
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BILAGOR 

Bilaga 1. Intervjuguide 

 

Inledande frågor: 

Ålder: 

Kön: 

Relation till person med demensdiagnos: 

Sammanboende eller ej: 

Hur länge har personen haft demenssjukdom (ca 1 år, ca 5 år eller mer): 

 

 

Huvudfrågor: 

 

1. Kan du berätta om din livssituation som anhörig? Exempelvis: 

 som person/individ, psykologiskt, känslor 

 vardagen/hemmet 

 socialt, vänner 

 ekonomiskt, arbete 

 samhälle, dvs exv sjukvård, försäkringskassa, socialförvaltning 

 förändring över tid 

 svårast/mest utmanande 

 

2. Kan du berätta om stöd i din livssituation? Exempelvis: 

 upplevt stöd 

 erbjudet stöd 

 önskat stöd 

 rekommenderas av hen själv 

 

 

Följdfrågor: 

Kan du berätta mer? 

Kan du utveckla? 

Avslutande reflektionsfrågor: 

Är det något du saknade i intervjun? 

Finns det något du skulle vilja lägga till? 
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Bilaga 2. Ansökan 

För ansökan om genomförande i primärvård, se www.lul.se/pvansokanstudie 

 
Sjuksköterskeprogrammen samt för fristående kurser inom vårdvetenskap/folkhälsa 

ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR ATT GENOMFÖRA EN STUDIE INOM RAMEN 

FÖR EXAMENSARBETE  

Preliminär titel: Anhörig till person med demenssjukdom 

Studiens design: se bifogad projektplan        Tidpunkt för datainsamling: maj-september 2019 

Namn: Karin Löfstedt och Marina Svensson 

Program / Kurs:  Examensarbete med inriktning mot 

distriktssköterska 15 hp 

Termin: 2-3 

Gatuadress: xxx 

Postnummer: xxx Ort: xxx  Telefon: xxx 

Handledare: Ann-Christin Karlsson 

Gatuadress: xxx 

Postnummer:  

xxx 
Ort: 

xxx 
Telefon:  

xxx 
 

Tillstånd för att genomföra ovanstående studie lämnas härmed och studien bedöms 

utgöra en del av det kvalitetsutvecklingsarbete som bedrivs inom kliniken och anses 

därför ej behöva granskas av Medicinska fakultetens forskningsetikkommitté  

 

 

     

Tillstånd för att genomföra ovanstående studie lämnas härmed men studien bör 

granskas av Medicinska fakultetens forskningsetikkommitté  

 

 

     

Tillstånd för att genomföra ovanstående studie lämnas ej  

 

 

Datum:     Ort: 

Namnteckning ansvarig klinikchef/överläkare/vårdcentralschef/verksamhetschef:   

Namnförtydligande: 

  

http://www.lul.se/pvansokanstudie
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Bilaga 3. Information 

 
 

Information och förfrågan om att delta i intervjustudie 
 

Anhörig till person med demenssjukdom 

Forskning visar att anhörig till person med demenssjukdom till stor grad påverkas i sin 

livssituation och det har därför lagstadgats att den anhörige ska erbjudas stöd. Hur stödet 

erbjuds och utformas skiljer sig åt mellan kommuner, även mottagandet av erbjudna stöd 

skiljer sig. Det saknas tillräcklig information kring hur anhöriga till personer med 

demenssjukdom upplever sin livssituation och behovet av stöd. Därför vill denna studie 

undersöka och beskriva den anhöriges upplevelse. 
  

Studien vänder sig till Dig som har en regelbunden relation till person med demensdiagnos 

som är hemmaboende. Dina erfarenheter och upplevelser som anhörig är av intresse och 

önskemålet är att i en intervju få ta del av din livssituation och eventuella möjligheter och 

brister i stöd som Du upplever. Intervjun sker under maj alternativt september månad, 2019. 

Var intervjun sker får du vara med och bestämma. Intervjun spelas in och tar mellan 30-60 

minuter. Ditt deltagande är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas av Dig, utan 

förklaring. Samtalet kan av Dig upplevas emotionellt och känsligt. 
 

Om du väljer att delta i intervjun kommer allt du säger att behandlas konfidentiellt. Detta 

innebär att din identitet inte röjs vare sig under bearbetning av intervjuerna eller i redovisning 

av resultatet. Anteckningar och ljudinspelning kommer efter godkänd examination av arbetet 

att förstöras. Resultatet kommer att presenteras i form av en muntlig presentation till andra 

studerande och sjukvårdspersonal, samt i form av ett examensarbete. Du kommer, om så 

önskas, delges det slutliga resultat i form av kopia av magisteruppsatsen. 
 

Vi, som utför studien, studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 

distriktssköterska vid Uppsala Universitet, Campus Gotland. Vi vill i vår magisteruppsats 

inom omvårdnad undersöka anhörigas livssituation och behovet av stöd. Detta med vår 

önskan om att sedan kunna sprida kunskap hos anhörigstöd, vårdcentraler och hemsjukvård 

kring behov av stöd. 
 

Vill Du delta i denna intervjustudie? Mejla eller ring om ditt intresse till någon av studenterna 

nedan:    
 

Distriktssköterskestudent Karin Löfstedt 

telefon: 0730-65 18 06 

e-post: karin.lofstedt.0265@student.uu.se 

          Handledare Ann-Christin Karlsson 

Klinisk universitetslektor Uppsala Universitet 

telefon: 0701- 67 99 27 

e-post: ann-christin.karlsson@pubcare.uu.se 

Distriktssköterskestudent Marina Svensson 

telefon: 073- 951 27 27 

e-post: marina.svensson.1183@student.uu.se 
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Jag har informerats, skriftligen och muntligen, om studie kring anhörig till person med 

demensdiagnos. Jag samtycker till att delta i studien genom att bli intervjuad. 

___________________________ 

Ort och datum 

___________________________ 

Namnteckning 

 

 

___________________________ 

Namnförtydligande 

 


