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Abstrakt 

Demens är en vanlig sjukdom i världen och det är ofta äldre som drabbas av det. 

Syftet med denna litteraturstudien var att beskriva anhörigas upplevelser av att leva 

med en person med demens. Sju kvalitativa artiklar ingick i litteraturstudien. Dessa 

analyserades med kvalitativ induktiv ansats där fokus låg på personers upplevelser. 

Studien resulterade i fyra olika kategorier; att relationer förändras och påverkas, att 

det dagliga livet förändras och tvingas finna olika strategier för att hantera detta, att 

själv påverkas och få ett begränsat liv, att genomgå olika stadier och få stöd. 

Demens påverkade inte bara den drabbade utan även de anhöriga. Resultatet visade 

att relationer förändras och påverkas, majoriteten av de anhöriga påverkades 

negativt på ett eller annat sätt. Resultatet visade att det dagliga livet förändras och 

att de tvingas finna olika strategier för att hantera detta. De anhöriga kände att de 

inte räckte till eller att livet hade förändrats på ett sådant sätt att de inte kände igen 

sig själva längre. I resultatet framkom det också att själv påverkas och få ett 

begränsat liv.  Anhöriga kände att de förlorade sina liv. Det framkom även i 

resultatet att genomgå olika stadier och få stöd. De anhöriga gick igenom olika 

stadier under sjukdomens förlopp varav förnekelse var en av dem. Genom att 

anhöriga fick hjälp och hade tillräckligt med information underlättade 

sjukdomsprocessen för de anhöriga och hjälpte dem att hantera personen med 

demens på ett bättre sätt. Med hjälp av resultatet i denna studien kan hälso- och 

sjukvårdspersonal lättare förstå de anhöriga och på så sätt lättare stötta dem och 

sätta sig in i deras situation. 

 

Nyckelord: Litteraturstudie, kvalitativ innehållsanalys, omvårdnad, demens, 

anhörig, upplevelse. 
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Forskning visar att det finns cirka 130 000 personer med demens i Sverige. Det finns ingen 

forskning vad gäller nyinsjuknade de kommande åren, däremot skattar man detta till cirka 

20.000-25.000 personer per år. Under 2020-talet räknar man med en kraftig ökning av 

personer med demens, detta på grund av att personer som är födda på 1940-talet då uppnår 

hög ålder (Fratiglioni et al, 2017). 

  

Majoriteten av personer med demens uppvisar beteendemässiga eller psykiska symtom någon 

gång under sjukdomen. Det kan till exempel handla om vanföreställningar, hallucinationer, 

ångest, agitation, depression, mani eller hypomani. Det är ofta svårt för anhöriga och 

vårdpersonal att möta personer med demens och med dessa symtom. Dessa symtom orsakar 

också ett stort lidande för personen med demens. Några av de vanligaste demenssjukdomarna 

är vaskulär demens, Alzheimers sjukdom och frontotemporal demens (Socialstyrelsen, 2017 

& Cajanus et. al. 2019). Vid Alzheimers sjukdom är brister i minnesfunktionen vanliga 

symtom tidigt i sjukdomsförloppet, medan försämrade språkfunktioner samt social kognition 

är symtom som uppstår senare i sjukdomsförloppet. Depression är något som kan uppstå när 

som helst under sjukdomens progression. Ungefär från mitten av sjukdomen till dess senare 

del kan psykotiska drag, agitation, irritabilitet och vandring förekomma. Mycket sent i 

sjukdomen kan symtom som gångstörningar, dysfagi och inkontinens vara uppenbara 

(Alzheimer's Association, 2016 & Hugo & Ganguli, 2014).     

 

Vid vaskulär demens är gångstörningar och personlighets- eller humörförändringar vanliga. 

Detta inkluderar emotionell instabilitet. Den som är sjuk kan ha nedsatt förmåga att fatta 

beslut, organisera och planera. Vaskulär demens ses ofta i kombination med Alzheimers 

sjukdom och kallas då för blanddemens (Alzheimer's Association, 2016 & Hugo & Ganguli, 

2014).  

 

Frontotemporal demens finns i två olika kliniska subtyper. Dessa är beteendevarianten och 

språkvarianten. Vid beteendevarianten är förändringar i beteende och personlighet mest 

framträdande. Den sjuke har förlust av intresse för personliga angelägenheter och ansvar och 

avsaknad av medvetenhet om personlig hygien samt socialt tillbakadragande. Tvångsmässigt 

motoriskt beteende, hyperoralitet samt förändringar i kosten kan också vara uppenbara 

symtom. Språkvarianten framträder som afasi med fattigt innehåll och parafasiska fel. Den 

sjuke kan också ha symtom som emotionell avtrubbning och förlust av empati (Olney, Spina 

& Miller, 2017 & Hugo & Ganguli, 2014). När äldre personer och deras anhöriga pratar om 
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symtom som minnesförlust vet man oftast att dessa problem hänför sig till en rad kognitiva 

förmågor och inte bara till minne (Hugo & Ganguli, 2014). 

  

Att vårda en sjuk person innebär förluster av frihet och fritidsaktiviteter samt minskade 

valmöjligheter och ekonomiska förluster. Många anhöriga tvingas sluta eller gå ner i arbetstid 

på sina arbeten för att ha tid att vårda personen med demens (Greenwood, Pound, Brearley & 

Smith, 2019 & Ducharme et al., 2014). Anhöriga kan drabbas av emotionella och sociala 

förluster som till exempel förlorade eller förändrade relationer med den sjuke personen, detta 

är särskilt relevant vid kognitiva sjukdomar och kommunikationssvårigheter. Som anhörig 

kan man också drabbas av egna hälsoproblem som till exempel trötthet, brist på sömn och 

fysisk belastning (Greenwood et al., 2019).  

 

I Sverige är vården om äldre i första hand något som tillhandahålls av den offentligt 

finansierade hälso- och sjukvården samt socialtjänst i kommunal verksamhet.  Före 1990-talet 

gavs vården oftast på institutioner, men på grund av filosofiska och ekonomiska skäl anser 

man idag att det är mer lämpligt att stanna hemma så länge som möjligt och få hjälp av till 

exempel hemtjänst. 2013 bodde 12,9% av personer över 80 år på boende vilket kan jämföras 

med 30% 1975. I till exempel Iran är det däremot vanligt att familjen har ett stort ansvar för 

att ta hand om äldre och sjuka familjemedlemmar. Där anses det vara en statusmarkör att ta 

hand om äldre och sjuka personer inom familjen och man lär de unga att man ska vårda och ta 

hand om de äldre (Kiwi, Hydén & Antelius, 2018).  

  

Anhöriga till personer med demens är i behov av information om den hjälp som finns att få 

och även om ekonomiska resurser som finns att tillgå. Sjuksköterskan måste snabbt kunna 

fånga upp och bedöma stödbehov hos de anhöriga för att undvika att dessa utsätts för onödigt 

lidande i form av stress, sociala förluster, ekonomiska förluster och utesluten delaktighet 

(Ducharme et al., 2014). När en person i ens omgivning blir sjuk är det vanligt att känna sorg 

och depression över vad som kan uppfattas som en betydande förlust i livet. Som anhörig kan 

man också känna sig ledsen och känna skuld över att den sjuke inte längre är den oberoende 

personen hen en gång var. Det är vanligt att känna skuldkänslor över att inte längre kunna 

kommunicera på samma sätt som tidigare, man kan då uppleva att man inte kan visa samma 

respekt för den sjuke personen längre (McCann, Bamberg & McCann, 2015). stöd upplevs av 

anhöriga som en stärkande kraft, emotionellt stöd får en att känna sig förstådd eftersom man 

då kan dela med sig av sina upplevelser (McCann et al., 2015). Hälso- och sjukvårdstjänster 
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uppskattas av anhöriga, men det kan också kännas frustrerande, tröttsamt och tidskrävande att 

försöka komma åt och använda support. De upplever brist på information, dålig 

kommunikation och att ständigt behöva jaga hälso- och sjukvårdspersonal och behöva vänta 

på, något som de anhöriga uttrycker, opålitliga anställda i hemvården (Greenwood et al., 

2019). 

 

 I denna litteraturstudie definieras anhöriga som en person inom familjen samt nära släkting 

till personen med demens. Det kan vara till exempel make eller maka, barn, barnbarn eller 

syskon. Socialstyrelsen definierar i sin termbank att anhörig är en person inom familjen och 

bland de närmaste släktingarna (http://termbank.socialstyrelsen.se/#results). Anhöriga som 

vårdar en sjuk person har vårdinsatser som består av flera olika delar. Det kan vara hjälp med 

sjukvårdande uppgifter, emotionellt stöd, aktiviteter i det dagliga livet och mer övervakande 

uppgifter. För de anhöriga upplevs alla vårdinsatserna olika och upplevs ha olika tyngd fysiskt 

(Ekwall, Sivberg & Hallberg, 2004).  

 

Befolkningen blir äldre och det väntas även bli en ökning av personer som drabbas av demens 

de kommande åren. Denna litteraturstudie är viktig att genomföra för att bättre kunna få 

förståelse för vad personer upplever för känslor av att leva med en person som har demens. 

Detta för att hälso- och sjukvårdspersonal ska kunna stötta de anhöriga till den sjuke personen 

och veta vad denne går igenom samt förbereda de anhöriga på förändring. Att kunna ge stöd 

åt anhöriga och förklara att det finns hjälp för dem också och att det är normalt att ha olika 

känslor inför situationen. Det är viktigt att veta vad för typ av hjälp man som hälso- och 

sjukvårdspersonal ska erbjuda de anhöriga samt att man agerar snabbt då det kan minska 

lidande och förbättra livskvalitén eftersom de anhöriga då känner sig sedda och förstådda. 

Hälso- och sjukvårdspersonal behöver vara uppmärksamma på hur de anhöriga mår och 

främja en god kommunikation med de anhöriga och att de anhöriga hela tiden får information 

så att de känner sig delaktiga.   

  

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva anhörigas upplevelser av att leva med en 

person med demens.  
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Metod 

Denna litteraturstudie hade fokus på inifrånperspektiv för att kunna beskriva anhörigas 

upplevelser av att leva med någon som har en demens. Den är genomförd med kvalitativ 

induktiv ansats. Enligt Holloway och Wheeler (2010) används kvalitativ forskningsmetod för 

att beskriva känslor, upplevelser och beteenden hos människor. De beskriver också att 

kvalitativ forskningsmetod hjälper till att skapa en förståelse för människors upplevelser som 

kan vara viktigt för hälso- och sjukvårdspersonal att veta. Med hjälp av denna metod kan 

hälso- och sjukvårdspersonal få kunskap och kännedom om hur personer upplever vissa 

situationer.      

  

Litteratursökning 

Vi har använt oss av databaserna PubMed och CINAHL i vår litteratursökning. Vi använde 

oss både av MeSh termer och fritext och sökorden vi använde oss av var dementia, “family 

perspective”, qualitative study, family experience och caregivers. Begränsningarna vi valde 

att använda oss av var english language, publications date 5 years, free full text och aged: 65+ 

years. I CINAHL använde vi oss även av begränsningen peer reviewed för att försäkra oss om 

att artiklarna var vetenskapligt granskade. Innan vi kom fram till vilka sökord och 

begränsningar vi skulle använda oss av gjorde vi pilotsökningar där vi provade att kombinera 

flera olika sökord med AND, OR och NOT. Det var en svårighet att hitta bra och relevanta 

sökord då vi antingen fick fram flera tusen artiklar eller inga artiklar alls. Begränsningen 65+ 

användes för att vi ville ha artiklar med äldre personer som hade demens och inte ha med 

yngre personer som hade demens. De anhörigas upplevelser hade då kunnat bli annorlunda, 

till exempel om det hade funnits minderåriga barn med en förälder med demens och även 

partner till en yngre person med demens hade kunnat uppleva situationen annorlunda när 

denne till exempel blev ensam kvar med barn. Det hade kunnat bli stor variation i resultatet 

och även ett väldigt blandat och osammanhängande resultat och därför valde vi att enbart 

fokusera på anhörigas upplevelser av äldre personer med demens, alltså personer över 65 år. 
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Tabell 1: Översikt över litteratursökning i PubMed 

Syftet med sökning: Sammanställa artiklar som beskriver anhörigas upplevelser av att leva 

med en person med demenssjukdom. 

PubMed 2019-09-20 Begränsningar: English, publications dates 5 years, free full text, aged: 65+ years 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

1 MSH Dementia 

  

7793   

2 FT “Family perspective” 

  

3   

3 MSH Qualitative study 

  

4731 

 

  

4 FT Family experience 889  

5 FT Caregivers 1985  

6  S1 AND S2 AND S3 2  

7  S1 AND S4 AND S5 AND S3 23  

8  S6 OR S7 23 5 

* FT - fritext sökning, MSH - Mesh termer i databasen PubMed.  

 

Tabell 2: Översikt över litteratursökning i CINAHL  

Syftet med sökning: Sammanställa artiklar som beskriver anhörigas upplevelser av att leva 

med en person med demenssjukdom. 

CINAHL 2019-09-20 Begränsningar: English, publications dates 5 years, free full text, aged: 65+ years, peer 

reviewed. 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

1 MSH Dementia 

  

6069   

2 MSH “Family perspective” 

  

10   

3 MSH Qualitative study 

  

6052 

 

  

4 MSH Family experience 440  

5 FT Caregivers 4141  

6  S1 AND S2 AND S3 0  

7  S1 AND S4 AND S5 AND S3 26 2 

 * FT - fritextsökning, MSH - Mesh termer i databasen CINAHL.  
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Vid första urvalet valdes artiklar ut genom att läsa titeln, därefter lästes abstrakt för att få en 

lite större inblick i vad artikeln handlade om. Vi utgick från beskrivningen av Östlundh (2017) 

när vi gjorde vårt urval av artiklarna. Efter att abstrakt var läst fortsatte vi läsa artiklarna i sin 

helhet. 15 artiklar valdes ut genom att läsa titel och abstrakt. Efter att ha läst dessa 15 artiklar i 

sin helhet valdes 7 artiklar bort då dem inte svarade mot vårt syfte. 8 artiklar valdes ut för 

kvalitetsgranskning och av dessa valdes 7 artiklar ut till analysen. En artikel föll bort på grund 

av låg kvalitet. Vi var medvetna om att analysen innehöll få artiklar och att det kunde ha 

påverkat resultatet. Vi fick dock ut mer information från artiklarna än vad vi hade förväntat 

oss och väldigt mycket relevant information från de valda artiklarna framkom, därför ansågs 

det att den informationen som hade framkommit var fullt tillräcklig. 

  

Kvalitetsgranskning 

Vi har gjort kvalitetsgranskning av våra artiklar med hjälp av statens beredning för medicinsk 

och sociala utvärdering (SBU, 2014) granskningsmall, ”mall för kvalitetsgranskning av 

studier med kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser”. Vi har även använt oss av 

procentindelningen som är beskriven av Willman, Stoltz och Bathsevani (2006). Varje fråga 

som fick ett positivt svar fick ett poäng och varje fråga som fick ett negativt svar fick noll 

poäng. Poängen räknades sedan om till procent och graderas mellan 1-3 där grad 1 var hög 

kvalitet (80-100%), grad 2 var medelhög kvalitet (70-79%) och grad 3 var låg kvalitet (60-

69%). Med hjälp av procentgraderingen kunde vi lättare bedöma artiklarnas kvalitet. 

Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016) beskriver att granskningen av artiklarna 

får en större tyngd om den utförs av två oberoende granskare samt att resultatet av 

granskningen ska redovisas i tabellform. Därför valde vi att granska artiklarna var för sig för 

att sedan jämföra våra granskningar, diskutera vad vi kom fram till och sedan komma fram till 

ett gemensamt beslut. En översikt över de granskade artiklarna redovisades i tabellform, se 

tabell 3. 
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Tabell 3: Översikt över artiklar som ingår i analysen (n=7) 

Författare/År/ 

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling 

/Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

(hög, 

medelhög, 
låg) 

Lövenmark, 
Meranius & 
Hammar, 2018, 
Sverige 

Kvalitativ  9 Semistrukturerade 
intervjuer/ diskursanalys. 

Livskvaliteten för 
anhöriga 
påverkades. Att 
makar måste hitta 
strategier för att 
upprätthålla sin 
egna hälsa och 
samtidigt vara 

vårdare. 

Hög  

Van Wijngaarden, 
van der Wedden, 

Henning, Komen & 
The, 2018, 
Nederländerna 

Kvalitativ 47 Semistrukturerade 
intervjuer/ induktiv, 

tematisk analys 

Anhöriga kände 
sig instängda och 

fängslade i sitt 
egna hem. Att 
vårda någon med 
demens var 
isolerande och 
utmattande.   

Hög 

Sinclair et al. 2018, 
Australien 

Kvalitativ 28 Semistrukturerade 
intervjuer/ fenomenologisk 
analys 

Beslutsfattande 
föll ofta på den 
anhöriga och 
detta kunde 
upplevas som 

svårt oavsett 
vilken typ av 
beslutsfattande 
det gällde.  

Medelhög 

Clemmensen, 
Busted, Søborg & 
Bruun, 2019, 
Danmark 

Kvalitativ 14 Semistrukturerade 
intervjuer/ kvalitativ 
innehållsanalys 

Anhöriga 
upplevde brist på 
stöd både från 
andra i familjen 
och från läkare. 

Hög 

Huis In Het Veld et 
al. 2016, 
Nederländerna 

Kvalitativ 32 Fokusgruppsdiskussioner/ 
tematisk analys  

Anhöriga 
upplevde stress i 
relation till 
förändringar i 

beteendet hos 
den sjuke 
personen.  

Hög 

Bjørge, Sæteren & 
Ulstein, 2019, 
Norge  

Kvalitativ 15 Semistrukturerade 
intervjuer/ kvalitativ 
innehållsanalys 

Anhöriga hade en 
känsla av förlust 
och upplevde 
deras  vårdarroll 
som en börda. 
Trots det ville de 

fortsätta vårda 
den sjuke 
personen.  

Medelhög 
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Tabell 3 fortsättning: 

Författarde/År/

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling 
/Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

(hög, 
medelhög, 

låg) 

Song, Park, Park, 
Cheon & Lee, 2018, 

Korea 

Kvalitativ 15 Semistrukturerade 
intervjuer/ kvalitativ 

innehållsanalys 

Anhöriga beskrev 
att de först hade 

svårt att förstå 
sjukdomen och 
därför ofta 
bråkade med den 
som var sjuk. 
Men när de väl 
förstod hur 
sjukdomen 

funkade bråkade 
de inte mer för 
att de förstod 
varför den sjuke 
gjorde som den 
gjorde.  

Medelhög 

 

Analys 

Data har analyserats med kvalitativ manifest innehållsanalys med induktiv ansats enligt 

Graneheim & Lundman (2004). En kvalitativ manifest innehållsanalys innebär att fokus ligger 

på vad texten säger. Artiklarna lästes flera gånger och textenheter valdes ut. Textenheterna 

bestod av citat och meningar som svarade mot vårt syfte. För att ha koll på vilken 

meningsenhet som kom från viken artikel valde vi att märka varje textenhet med en siffra, till 

exempel 3:1, 3:2, 3:3 o.s.v. Första siffran representerade vilken artikel textenheten var tagen 

ifrån och andra siffran representerade själva textenheten från samma artikel. Vi översatte 

textenheterna till svenska och kondenserade sedan textenheterna vilket innebar att 

textenheterna kortades ner samtidigt som vi bevarade innehållet i textenheterna, alltså utan att 

förlora innehåll eller på något sätt förändra dessa. Efter att vi hade kondenserat textenheterna 

började vi kategorisera. Detta gjordes mycket försiktigt med smala kategorier som sedan blev 

bredare efterhand som kategoriseringen utvecklades. Varje kategori innehöll textenheter som 

liknade varandra och varje kategori fick ett namn efter varje kategorisering. Första 

kategoriseringen resulterade i 126 kategorier, totalt gjordes sju kategoriseringar där den 

sjunde kategoriseringen resulterade i 4 kategorier. Enligt Graneheim & Lundman (2004) var 

det viktigt att inte kategorisera för grovt och snabbt. Det var viktigt att man började med 

smala kategorier som därefter slogs ihop till bredare kategorier, detta skulle göras tills det inte 

gick att kategorisera mer.  
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Resultat 

Datainsamlingsmaterialet bestod av sju kvalitativa artiklar och dessa var grunden till 

resultatet. Analysen resulterade i fyra kategorier, se tabell 4.    

  

Tabell 4: Översikt av kategorier (n=4) 

Att relationer förändras och påverkas 

Att det dagliga livet förändras och tvingas finna olika strategier för att hantera detta 

 

 

Att själv påverkas och få ett begränsat liv 

Att genomgå olika stadier och få stöd 

  

 

Att relationer förändras och påverkas 

När sjukdomen utvecklades skedde förändringar i relationen. Personer med demens blev allt 

mer beroende av sin partner eller sina barn under sjukdomens förlopp och detta påverkade 

relationen mycket. Det upplevdes av de anhöriga som smärtsamt med den växande känslan av 

avstånd till personen med demens. Att de oavsiktliga skadliga kommentarerna från den sjuke 

förstärkte känslan av avstånd (van Wijngaarden et al., 2018 & Clemmensen et al., 2019). De 

kunde känna en förlust av den tidigare relationen och ha en känsla av ensamhet trots den 

fysiska närheten till den sjuke. Den största förändringen i relationen var när den sjuke kom till 

ett stadie där hen blev mer egocentrerad och hänsynslös (Bjørge et al., 2019). De anhöriga 

upplevde en sorg när de insåg att de inte kunde prata med den sjuke på samma sätt som förr 

då de inte fick svar. De beskrev att de inte kände någon mening med att prata med den sjuke 

(Lövenmark et al., 2018 & van Wijngaarden et al., 2018). 

  

De anhöriga upplevde att personen förändrades genom att inte vara emotionellt och psykiskt 

närvarande som förr. Det kunde känna att de hade den sjuke ena dagen och andra dagen var 

den sjuke en helt annan person. Det var som att de förlorade den sjuke genom förändringarna 

som skedde i den sjukes personlighet. De kände sorg över att sjukdomen gjorde så att den 

sjuke gradvis togs bort. De beskrev det som att ha förlorat den sjuke men ändå är personen där 

fysiskt (van Wijngaarden et al., 2018, Song et al., 2018, Bjørge et al., 2019 & Clemmensen et 

al., 2019).  
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If one could say that a parent has been lost, physically ...that is one thing, but this is not 

the case ... We have lost her in a different way, but she is still there physically 

(Clemmensen et al., 2019 s. 501). 

  

De anhöriga kunde känna sig som en förälder som ständigt behövde övervaka, styra och 

skydda den sjuke. Utmaningen blev att låta den sjuke göra det hen ville och samtidigt vara 

föräldern och experten (Lövenmark et al., 2018 & van Wijngaarden et al., 2018). De anhöriga 

beskrev att de kunde känna sig som en professionell sjukvårdare och hushållerska. Förutom 

deras upplevelse av att de kände sig som en vårdgivare till personen de älskade försökte de 

även skydda den sjuke från olyckor och olyckshändelser som kunde ske, så som att göra bort 

sig offentligt (van Wijngaarden et al., 2018, Bjørge et al., 2019 & Huis In Het Veld et al., 

2016). De anhöriga beskrev att de kunde känna sig som en skådespelare. Det kunde gå så 

långt att de kände sig betraktade som en hund eftersom den sjuka kunde behandla sin anhöriga 

som om de vore en hund (Lövenmark et al., 2018).    

  

…she can stand behind me and pat my head. I really don’t like it. I tell her ´- I´m not a 

dog Maj´, because we used to have a dog, but nowadays I don’t say anything, I let her 

pat… (Lövenmark et al., 2018 s. 4). 

 

Trots att det ofta var tufft för de anhöriga upplevde de inte alltid att det var så negativt med 

demens (van Wijngaarden et al., 2018). 

  

Yeah, the bright side of my mother’s Alzheimer’s was that she became increasingly 

sweet [laughter]. Really, she was so sweet and so thankful if we were just sitting cosily 

together, just holding hands was enough. That’s a very precious memory. . .. you know, 

before, my mother was not so cuddly (van Wijngaarden et al., 2018 s. 14). 

  

De upplevde att demensen kunde skapa en närmre relation till den sjuke än den relation de 

haft innan sjukdomen. Speciellt i början av sjukdomsförloppet kunde de anhöriga uppleva en 

förbättrad relation. De tillbringade mycket tid tillsammans vilket kunde leda till förbättrad 

kommunikation och underlättade konversationerna (van Wijngaarden et al., 2018 & Bjørge et 

al., 2019). De försökte också få den sjuke att känna sig värdefull och de försökte att komma 

ihåg de fina stunderna när sjukdomen började ta över (van Wijngaarden et al., 2018). 

  

Vissa vänner hade svårt att hantera eller befinna sig i den förändrade situationen, de förstod 

inte riktigt varför personen med demens sa eller gjorde som denne gjorde och tog det 



13 
 

 

personligt om de fick höra något opassande (van Wijngaarden et al., 2018). I vissa fall kunde 

det också vara tvärtom, att den sjuke uppförde sig ordentligt framför andra människor. Då 

kunde människorna runt omkring påpeka att det ändå inte var så farligt att leva med den sjuke 

och då kunde de anhöriga istället känna att de hade ett behov av att skydda sig själva och 

berätta det motsatta om den sjuke (Huis In Het Veld et al., 2016). 

  

The biggest trap when dealing with people with dementia is that they can temporarily 

put on a good show. The relative is then told: “it’s not that bad” and “I didn’t notice 

anything,” etc.(...). It makes you feel like you constantly have to defend yourself and say 

they are not doing well at all (Huis In Het Veld et al., 2016 s. 4-5). 

  

De anhöriga insåg också att familjen aldrig skulle bli densamma igen. De upplevde att den 

sjuke inte längre kunde delta i familjens vardag (Clemmensen et al., 2019). Enligt van 

Wijngaarden et al. (2018) beskrev de anhöriga att de önskade att den sjuke dog eftersom de 

inte kände att var samma person längre, det hade gått så långt att de även hade fantiserat om 

den sjukes död. Detta var en form av befrielse för de anhöriga men det kändes också som 

väldigt tabu. En kombination av hjälplöshet och ensamhet resulterade i att de tänkte på den 

sjukes död i hemlighet. 

  

I don’t have a husband anymore. I’m not allowed to say it out loud, but it would be 

better if he dies. It may sound sad, but a widow is better off than me (van Wijngaarden 

et al., 2018 s. 11). 

  

 

Att det dagliga livet förändras och tvingas finna olika strategier för att hantera detta  

De anhöriga som levde med den demenssjuke upplevde stora förändringar i vardagslivet. Att 

bo med någon som hade demens kunde liknas med att bo med ett barn då de anhöriga ständigt 

behövde påminna den sjuke om att till exempel borsta tänderna (Lövenmark et al., 2018 & 

Clemmensen et al., 2019).  

  

…I use to say that he´s like a four-year-old child…I say ´Have you brushed your 

teeth?´,- ´Yes I have´… ´Yes but Ulf, you haven’t´.,—´Yes I have´…—´No, but I know 

you haven´t, I´m here with you in the mornings and at night, you haven´t done it´,—

´Well then I haven´t” he replies a little bit angry and then goes off to brush his teeth´… 

(Lövenmark et al., 2018 s. 5). 
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Den personliga hygienen som innan sjukdomen var en självklarhet var inte det längre. Det 

blev ett tvång för de anhöriga att argumentera för den personliga hygienen (Lövenmark et al., 

2018 & van Wijngaarden et al., 2018). De anhöriga upplevde att de behövde ta hand om den 

sjuke personen i allt högre grad under sjukdomens förlopp och tillslut kände de sig som en 

förändrad person (Bjørge et al., 2019 & Clemmensen et al., 2019).  

  

Enligt Bjørge et al. (2019) och Song et al. (2018) beskrev de anhöriga att de försökte hitta 

aktiviteter som både de själva och den sjuke gillade att göra, så att de skulle kunna njuta 

tillsammans. Men de anhöriga kunde ibland också ignorera den sjuke och sakna känslomässig 

närvaro när de inte orkade längre. 

 

Stimulering var en hanteringsstrategi som var positiv, uppmuntrade till aktiviteter och 

distraktioner, detta kunde vara till exempel att gå ut och gå en promenad för att motverka 

rastlöshet och misstänksamhet. Ett annat sätt var att de anhöriga försökte berätta positiva 

saker och historier för att dra ut den sjuke ur en negativ spiral. De anhöriga försökte få den 

sjuke att göra som de ville genom att visa och säga att något är viktigt för den sjuka, de 

försökte använda sig av övertalning för att minska skadliga beteenden. De försökte avleda ett 

beteende eller ett humör i den mån de gick och samtidigt försöka ge respons till den sjuke för 

att bryta beteendet (Song et al., 2018 & Huis In Het Veld et al., 2016). De försökte även att 

inte fråga för mycket på samma gång för att kunna ta det på den sjukes nivå (van Wijngaarden 

et al., 2018). 

  

If she starts to get agitated, I’ll try and take her mind off it and say “come on mum, let’s 

make a cup of tea and go sit out on the garden and enjoy the sunlight”. . . but it doesn’t 

last long, she goes back to it, you know (Song et al., 2018 s. 23). 

  

Att försöka förändra och distrahera den sjukes beteende resulterade i att de anhöriga blev 

utmattade och var tvungna att lära sig hur de skulle besvara den sjuke för att kunna ha 

möjlighet att ändra beteende och humör. När den sjuke var aggressiv förblev de anhöriga 

tålmodiga och lugna, det gällde att vara tålmodig och anpassa sig till humöret hos den med 

demens och ibland krävdes det att de anhöriga varierade sina svar beroende på den sjukas 

behov. De anhöriga försökte anpassa sig efter den sjukes humör. Detta gjorde de för att 

minska spänningar och rastlöshet hos den sjuke (Huis In Het Veld et al., 2016). 
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Enligt Lövenmark et al. (2018) var det en utmaning för de anhöriga att vara starka, de kände 

sig tvungna att dölja sina känslor eftersom den sjuke annars kunde bli på dåligt humör och 

säga att de anhöriga borde skicka iväg hen till ett boende. När de hamnade i denna situation 

blev de tvungna att dölja sanningen, eller ljuga och det upplevdes som fruktansvärt och svårt. 

De beskrev att de behövde dra små vita lögner för att allt skulle fungera hemma. Enligt Bjørge 

et al. (2019) fick de i vissa fall lämna rummet och ibland till och med ändra sitt egna beteende 

för att anpassa sig till situationen de hamnade i för att undvika bråk. 

 

Vila var något de anhöriga behövde för att kunna hantera stressen och kunna fortsätta vårda 

den sjuke, det var som att ladda upp batterierna. De anhöriga önskade att åtminstone kunna 

vila en dag i veckan om det så bara vore en kvälls inplanerad vila. När de anhöriga såg till att 

få tillräckligt med vila kunde de lättare hantera stress och förändringar som skedde i deras liv. 

De började medvetet planera in olika aktiviteter för dem själva för att de skulle få den tiden 

(Huis In Het Veld et al., 2016). 

  

Att själv påverkas och få ett begränsat liv 

Anhöriga beskrev att livet förändrades mycket när den sjuke drabbades av demens, från att ha 

delat allt ansvar till att behöva ta ansvar för allting själv, från de ekonomiska bitarna i 

hushållet till att underhålla bilarna vilket kunde vara sådant de inte brukade göra innan. 

Detsamma gällde besluten som behövde tas, de försökte diskutera det gemensamt men det 

slutade oftast med att de anhöriga fick ta det slutliga beslutet, speciellt om det var svårare 

beslut. Trots att den sjuka inte alltid kunde ta de beslut som krävdes försökte de anhöriga 

engagera den sjuke i att fatta beslut så att hen fick känna sig delaktig. De anhöriga kände att 

de var tvungna att ta över allting för att det skulle fungera i hushållet samtidigt som de kände 

att den sjuke förtjänade att få hjälp då hen alltid hade gjort mycket för familjen (Bjørge et al., 

2019 & Sinclair et al., 2018). 

  

The responsibility was the worst thing, having to drive the car everywhere, having to 

make decisions that I hadn’t made in the past, financial and to do with cars and men 

things, what I call men things (Sinclair et al., 2018 s. 1642). 

  

De upplevde att vårdandet av den sjuke påverkade deras liv på många olika sätt, de kände att 

de inte hade något eget liv och att de inte riktigt visste vad ett bra liv innehöll. De tappade 

hopp om ett liv (van Wijngaarden et al., 2018).  
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Anhöriga beskrev att de fick mindre möjlighet till fritid vilket begränsade deras sociala liv 

och deras möjligheter att upprätthålla kontakten med deras vänner. Att delta i sociala 

aktiviteter tillsammans med den sjuke kunde leda till obehagliga överraskningar. Att den 

sjuke glömde bort saker kunde leda till att de anhöriga kände skam, till exempel att den sjuke 

glömde bort vem det var som kom på besök och blev avundsjuk på gästen trots att de känt 

personen i flera år (Bjørge et al., 2019). 

  

... and sometimes he gets jealous too. If I have guests, who he has known for years, 

then all of a sudden, then he doesn’t recognize them, and he gets so jealous. Yeah, 

sometimes I think he believes there are other men, just because I talk nicely to them 

(Bjørge et al., 2019 s. 235). 

  

När de anhöriga vårdade den sjuke hemma hade de ingen tid för sina egna sysselsättningar 

och hobbys, det blev även svårt för dem att utföra sina hobbys i hushållet då de hela tiden blev 

avbrutna av den sjuke, även om de fick hushållshjälp så blev det svårt. De kände en känsla av 

saknad av sina hobbys. De kände att de inte hade andra aktiviteter mer än att vårda den sjuke 

(Huis In Het Veld et al., 2016 & van Wijngaarden et al., 2018).  

  

I can’t do my hobby at home any longer. Our mentor told me to spend an hour in my 

hobby room whenever our household help is here, but unfortunately he keeps coming to 

ask questions. I miss my hobby an awful lot (Huis In Het Veld et al., 2016 s. 4). 

 

Enligt Bjørge et al. (2019), van Wijngaarden et al. (2018), Lövenmark et al. (2018) och Song 

et al. (2018) beskrev de anhöriga att de kände sig som en fånge i sitt eget hem, att de inte 

kunde lämna den sjuke ensam. ”I became a prisoner in my own home.” (van Wijngaarden et 

al., 2018 s. 11). De anhöriga beskrev att det kunde upplevas som en utmaning att gå till 

närmsta affär, de lämnade huset med hjärtat i halsen och när de närmade sig sitt hem igen 

kände de en rädsla av vad de skulle kunna hitta eller att den sjuke kunde ha lämnat hemmet 

och vandrat bort eller till och med skadat sig själv. Det blev svårt att lämna hemmet för oron 

fanns angående vad den sjuke skulle göra. De blev oroliga över att den sjuke hade gått ut och 

kanske försvunnit, tankar att de kanske inte skulle hitta den sjuke igen fick de anhöriga att bli 

oroliga. 

  

My heart was in so much pain . . . I filed a missing person’s report again, and couldn’t 

find her until ten hours later. . . . Seriously . . . because I was so devastated. . . . How 
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would you feel if someone disappeared and you didn’t even know if they were dead or 

alive? If this situation continues, I will die before my wife (Song et al., 2018 s. 24). 

  

De anhöriga kunde känna rädsla över att den sjuke skulle skada de av sättet den sjuke 

tilltalade dem på. De beskrev att de var rädda för att bli slagna, att de inte litade på vad 

sjukdomen kunde få den sjuke att göra (Lövenmark et al., 2018). 

  

… You know… I get scared when you talk like that… when you say that you are going to 

beat me to death… ´Yes, but you know´, he says, ´you know that I never will do that…´ 

No, I say… not You Ulf, but that Mr. Alzheimer, you never know what he will get up 

to… And then he says ´Yes, that’s obvious… because you really can’t know… 

(Lövenmark et al., 2018 s. 6). 

  

De anhöriga kunde känna sig överbelastade. Att leva med en person som hade demens fick de 

anhöriga att känna stress över den sjukes beteende och känna sig hjälplösa och handlingslösa 

vilket resulterade i att det blev en daglig kamp. Detta påverkade de anhöriga på så sätt att de 

kände sig mer frustrerade och ledsna eftersom den sjuka var på så dåligt humör (Bjørge et al., 

2019, van Wijngaarden et al., 2018, Song et al., 2018 & Huis In Het Veld et al., 2016). 

  

Enligt Bjørge et al. (2019) och Song et al. (2018) beskrev de anhöriga att förändringar i den 

sjukes humör gjorde att de kände sig irriterade. Ibland blev de arga på den sjuke och ibland 

gick de iväg och grät för sig själva. De kunde uppleva att den med demens var så irriterande 

att de kände att de hatade denne. Samtidigt kände de också att det gjorde ont att känna som de 

gjorde. ”He is just so annoyed ... It’s not ... it’s almost like you hate him. It really hurts.” 

(Bjørge et al., 2019 s. 234). De anhöriga beskrev att de kunde känna en ilska gentemot den 

sjuke som de inte kunde kontrollera. Det hände att de blev arga på den sjuke som sedan blev 

arg eller orolig tillbaka. “I just yelled to her, then she screamed, “Someone save me!” and 

became angry or distressed.” (Song et al., 2018 s. 23). Det var inte helt ovanligt att de 

anhöriga tröttnade på den sjukes beteende, de kände sig upprörda över saker som den sjuke 

gjorde och kände att de inte orkade med situationen längre. 

  

Anhöriga beskrev att när de hade levt så länge med någon blev det smärtfullt att vittna 

förändringarna hos den sjuke när sjukdomen fortskred. De anhöriga tänkte tillbaka mycket på 

hur det hade varit förr och tyckte att det borde fortsätta fungera som det en gång hade gjort 

(Sinclair et al., 2018, Bjørge et al., 2019 & Song et al., 2018). 
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Att genomgå olika stadier och få stöd 

De anhöriga lade märke till förändringar hos personen med demens men ville inte erkänna det 

för sig själva eller för någon annan. De beskrev att de förtryckte att där fanns en sjukdom, att 

de inte ville inse att personen var sjuk. Istället tänkte de bara att den sjuke började bli gammal. 

De ville inte acceptera att det sjuke hade förändrats (Huis In Het Veld et al., 2016 & 

Clemmensen et al., 2019). “This is why it took so long before we found out...that he had a 

condition. You repress it; you don’t want to see it” (Clemmensen et al., 2019 s. 496). Det var 

en kamp för de anhöriga att försöka acceptera situationen som den var och samtidigt förstå att 

den sjuke inte var misslyckad. De anhöriga kände tillslut att de inte kunde göra så mycket åt 

situationen utan att det bara var att stå ut med det (Bjørge et al., 2019 & van Wijngaarden et 

al., 2018).  

  

Bjørge et al. (2019) beskrev att de anhöriga som kunde prata med andra i samma situation 

upplevde det som tröstande då de insåg att de delade samma bekymmer och oro med andra. 

Att ha någon professionell att prata med var också en lättnad för de anhöriga. Att gå på 

utbildande program hade hjälpt de anhöriga att acceptera situationen de levde i. När de fick 

mer kunskap om demens hjälpte det de anhöriga att acceptera sjukdomen och upprätthålla en 

god relation med den sjuke. Vidare beskrev Sinclair et al. (2018) att när de anhöriga fick stöd 

känslomässigt, praktiskt och socialt gjorde det att de hade lättare att förstå tillståndet. 

Clemmensen et al. (2019) beskrev att det dock kunde upplevas av de anhöriga som en 

svårighet att kräva att de behövde mer allmän information eller kunskap om demens. 

  

Enligt van Wijngaarden et al. (2018) och Clemmensen et al. (2019) insåg de anhöriga tillslut 

att de inte klarade av att vårda mer och att det var för fysiskt krävande. Vidare beskrev van 

Wijngaarden et al. (2018) att känslor som att de var egoistiska uppstod då de kände att de var 

tvungna att placera eller överge den sjuke. Känslor av skuld uppkom hos de anhöriga då de 

hade lovat att aldrig göra den sjuke besviken och inte lämna hen till boende. De upplevde att 

den sjuke alltid hade gjort allt för familjen under hela livets gång och nu kände de att de inte 

kunde göra något tillbaka. Känslor som att man övergav den sjuke uppkom. 

  

All these years he asked, please don’t let me down. That's the theme of his life, feeling 

abandoned. And with my hand on my heart I promised him: ‘Of course, I will never let 

you down.’ And look what I’m doing. . . (van Wijngaarden et al., 2018 s. 12). 
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Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva anhörigas upplevelser av att leva med en 

person med demens. Av de sju vetenskapliga artiklarna resulterade analysen i fyra kategorier: 

att relationer förändras och påverkas, att det dagliga livet förändras och tvingas finna olika 

strategier för att hantera detta, att själv påverkas och få ett begränsat liv, att genomgå olika 

stadier och få stöd. 

 

Litteraturstudiens resultat visade att relationer förändrades och påverkades när man levde med 

en person med demens (van Wijngaarden et al., 2018, Clemmensen et al., 2019, Bjørge et al., 

2019, Lövenmark et al., 2018, Song et al., 2018 & Huis In Het Veld et al., 2016). Personen 

med demens upplevdes mer egocentrisk och hänsynslös och svår att känna igen. Detta 

skapade en sorg och känsla av ensamhet hos de anhöriga. Denna svåra situation kan förstås 

som en försämring i den anhöriges livskvalité. Farina et al. (2017) menar att livskvalitén för 

de anhöriga försämras när de börjar vårda personen med demens. Livskvalitén visar sig dock 

vara sämre för äktenskapliga vårdare så som make eller maka jämfört med barn som vårdar 

den sjuke. En förändring i den känslomässiga närheten påverkar också livskvalitén till det 

sämre för de anhöriga. Resultatet i denna litteraturstudie visade på att anhöriga kände en både 

fysisk och emotionell distansering till personen med demens. Farina et al. (2017) beskriver 

vidare att både anhörigas fysiska och psykiska hälsa påverkas när de börjar vårda personen 

med demens vilket kan leda till en sämre livskvalitet. De anhöriga får ofta en bättre 

livskvalitet om de får hjälp av hälso- och sjukvårdspersonal.  

 

I litteraturstudiens resultat framgår att det dagliga livet förändrades och att de anhöriga 

tvingades finna olika strategier för att hantera detta. De anhöriga kunde känna sig som en 

vårdgivare och de behövde ta ett större ansvar och ta hand om den sjuke i större utsträckning. 

De behövde tid för återhämtning men upplevde att tiden inte räckte till för. Enligt De Cola et 

al. (2017) får anhöriga inte hjälp av hälso- och sjukvården att hantera sjukdomen eller att 

hantera bördan som kommer med sjukdomen. De behöver hjälp med både vård av den sjuke 

som avlastning men de behöver även stöd vad gäller det psykosociala och existentiella 

behovet. Sjuksköterskor behöver bli bättre på att hjälpa de anhöriga, de behöver även bli 

bättre på att erbjuda hjälp till de anhöriga då det inte alltid är så att de ber om hjälp när de 

faktiskt behöver det. De förklarar vidare att stödet för anhöriga kan vara värdefullt och 

kostnadseffektivt. Det kan minska eller skjuta upp vårdinläggningar av den sjuke men även av 
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de anhöriga. Att dessutom använda sig av flera olika tillvägagångssätt för att hjälpa de 

anhöriga anses vara den mest effektiva omvårdnadsinterventionen. Gaugler, Westra & Kane 

(2016) beskriver att psykoterapeuter oftare rekommenderar psykoterapi medan annan hälso- 

och sjukvårdspersonal som sjuksköterskor och läkare ger rekommendationer som är 

oförenliga med vetenskapliga bevis. Dock visar inte läkare och sjuksköterskor speciellt 

mycket intresse till dessa tillvägagångssätt. Det visar att läkare och sjuksköterskor har en 

större tendens att erbjuda rekommendationer som är mer vanligt inom deras praxis än att 

rekommendera interventioner som har visat sig vara mer effektiva inom området. Att använda 

flerkomponentsinterventioner anses vara det mest effektiva för att minska de anhörigas börda. 

Det kan vara utbildningsfokuserade interventioner som kan förbättra de anhörigas kunskap, 

avslappningsbaserade interventioner som kan minska ångest och psykoterapi som kan lindra 

depression. För att ändra på detta behövs förbättrad utbildning av hälso- och 

sjukvårdspersonal inom området.  

  

Litteraturstudiens resultat visade att de anhöriga själva påverkades och fick ett begränsat liv. 

De fick i allt större utsträckning ta hand om allt själva och de fick även fatta beslut åt den 

sjuke som de inte hade behövt göra tidigare. Enligt Giguere et al. (2018) är det viktigt att 

personen med demens kan vara med och fatta beslut samt att det ska vara lättare för de 

anhöriga att hjälpa den sjuke att fatta beslut. Det behövs strategier för att säkerställa att beslut 

angående vårdalternativ informeras och tar hänsyn till den sjukes omständigheter. Det finns 

beslutningshjälpmedel för patienter och anhöriga som de kan använda för att lättare kunna 

fatta beslut tillsammans. Med hjälp att detta kan personen med demens och de anhöriga känna 

att det är lättare att fatta beslut och uppleva en högre nivå av egenkontroll. Detta möjliggör 

också för en identifiering av deras prioriteringar samt att det kan säkerställa att den sjuke och 

de anhöriga fattar välgrundade beslut som återspeglar deras värderingar och mål med vården. 

Resultatet i denna litteraturstudie visade att de anhöriga fick ta svåra beslut och att detta 

upplevdes som något jobbigt och svårt. De försökte göra personen med demens delaktig i 

största möjliga mån. Det slutade dock ofta med att de anhöriga fick ta det slutgiltiga beslutet. 

Liknande beskrivs av Arcand (2015) om att beslut ofta fattades av de anhöriga på grund av 

den sjuke personens oförmåga att göra detta. Det är hälso- och sjukvårdens ansvar att 

uppmana och förstå den sjukes tidigare angivna mål och värderingar för att sedan försöka 

vägleda och underlätta medicinska beslut så att vården som ges överensstämmer med den 

sjukes mål och värderingar. För att minimera bördan för de anhöriga beslutsfattarna bör hälso- 

och sjukvårdspersonal visa medlidande och empati samt försöka nå enighet så att alla är eniga 
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om beslutet som tas. Såväl anhöriga som patient och hälso- och sjukvårdspersonal. I resultatet 

i denna litteraturstudie framkom det att de anhöriga fick mindre tid till aktiviteter och hobbys. 

De upplevde en avsaknad av hobbys och att de inte gjorde mer än att vårda personen med 

demens. Farina et al. (2017) beskriver att med hjälp av avlastning från hälso- och sjukvård får 

de anhöriga mer tid till egna aktiviteter och sysselsättningar vilket stärker livskvalitén. Därför 

är det oerhört viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal tidigt går in och avlastar de anhöriga för 

att försöka bibehålla en så god livskvalitet som möjligt.  

 

I resultatet i denna litteraturstudie framkom det att de anhöriga fick genomgå olika stadier och 

få stöd. Anhöriga ansåg att utbildande program som till exempel anhörigutbildning om 

demens kunde hjälpa dem att finna acceptans i situationen. Resultatet visade även att kunskap 

om sjukdomen kunde hjälpa dem att bibehålla en god relation till den sjuke. 

Anhörigutbildning är en vanlig rekommendation och i Sverige används det ofta för att ge 

information och sprida kunskap om demens till de anhöriga. Pahlavanzadeh, Heidari, 

Maghsudi, Ghazavi och Samandari (2010) har gjort en studie där de undersökte effekten av 

utbildningsprogram för anhöriga. Detta visade på positiva effekter av anhörigutbildning och 

att de anhöriga som fick gå på anhörigutbildning upplevde att de fick mer kunskap och 

förståelse för demens. Eftersom resultatdelen i denna litteraturstudien visade att kunskap på 

flera sätt kunde gynna de anhöriga kan det vara en god idé att hälso- och sjukvårdspersonal 

erbjuder anhörigutbildning som stöd i situationen de anhöriga befinner sig i då det visar sig ha 

en god effekt.  

  

Litteraturstudiens resultat visade att de anhöriga fick genomgå olika stadier och få stöd. De 

anhöriga upplevde att det var en lättnad att ha någon professionell att prata med. Som 

sjuksköterska kan man i mötet med de anhöriga och den sjuke personen använda sig av 

personcentrerad vård och på så sätt skapa en djupare relation till dem. Som sjuksköterska bör 

man dock ha i åtanke att inte alla patienter och anhöriga vill ha en djup och nära relation med 

hälso- och sjukvårdspersonal. Starfield (2011) beskriver att personcentrerad vård kräver en 

djupare kunskap om personen i fråga samt en djupare förståelse för behov personen har och 

det sammanhang som personen lever i. Ekman et al. (2011) och Manthorpe & Samsi (2016) 

beskriver vidare att personcentrerad vård strävar efter att synliggöra hela personen och inte 

bara dennes sjukdom eller problem. För att arbeta personcentrerat är det första steget att skapa 

en relation med personen. Som sjuksköterska bör man bjuda in personen till att berätta om 

sina känslor och upplevelser eftersom det är då fokus går från problemen till själva personen. 
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Berättande kommunikation gör så att sjuksköterskan och personen kan dela erfarenheter och 

lära av varandra. Att uppmana personen till att dela med sig av sina känslor och upplevelser 

kan ge en större förståelse av problemen de har, vilket i sin tur kan ge sjuksköterskan en bra 

grund för att diskutera och planera vård och behandling tillsammans med personen. Detta gör 

att personen blir mer delaktig i sin egen vård. Sjuksköterskan och personen ska tillsammans 

komma fram till den vård som är bäst för personen och som är anpassad till personens livsstil, 

tro och värderingar. Det är också väldigt viktigt att sjuksköterskan dokumenterar vad man 

gemensamt har kommit fram till samt att personen har engagerat sig i beslutsfattandet. Detta 

underlättar för kontinuitet i den framtida vården. Dokumentering av detta måste anses vara 

lika viktig som kliniska resultat och laboratoriefynd.  

 

Kliniska implikationer 

Som sjuksköterska kan man lyfta bristande kunskap inom ett område till sin chef för att till 

exempel kunna gå internutbildningar eller andra vidareutbildningar för att på så sätt bredda 

sin kunskap. Det kan vara en fördel för sjuksköterskor att veta mer om demens för att på så 

sätt lättare kunna möta de anhörigas behov eftersom sjuksköterskan då lättare kan förstå och 

sätta sig in i situationen. Matsuda et al. (2018) gjorde en studie där de undersökte de 

pedagogiska fördelarna med ett utbildningsprogram om demens för sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenter. Studien visade att sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter 

utvecklade ett större intresse för demens. De fick bättre förtroende och förståelse för personer 

med demens efter deltagande i utbildningsprogrammet. Efter utbildningsprogrammet visade 

sjuksköterskor att de hade lättare för att integrera med och ta hand om personer med demens. 

 

 

Metodkritik   

Enligt Henricson (2012) diskuteras kvalitativa studier med hjälp av begreppen trovärdighet, 

pålitlighet och överförbarhet. Enligt Graneheim och Lundman (2004) avser trovärdighet tillit 

till sanning i datan man har använt sig av. En passande metod för datainsamlingen valdes för 

att uppnå trovärdighet samt att metod valdes utifrån syftet med litteraturstudien. Olika data 

från olika databaser valdes ut för att få en mer varierad bild av upplevelserna. Det gjordes 

pilotsökningar och författarna provade att kombinera flera olika sökord med AND, OR och 

NOT för att få så bra och relevanta träffar som möjligt. Detta kunde visa på en variation och 

täcka in en större helhet. I denna litteraturstudie analyserades få vetenskapliga artiklar vilken 

kan ha påverkat resultatet så att relevant information kan ha uteblivit, dock anses det att den 
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information som framkom var fullt tillräckligt för att få ett trovärdigt resultat. Graneheim och 

Lundman (2004) beskriver vidare att trovärdigheten kan stärkas genom att någon utomstående 

läser och kommenterar analys och resultatbeskrivning och dess rimlighet och tydlighet. I 

denna litteraturstudie har författarna haft kontinuerlig kontakt med deras handledare angående 

resultatet samt analysprocessen. De har även haft seminarium där andra har fått läsa och ge 

kommentarer till arbetet. Henricson (2012) beskrev vidare att detta kunde stärka både 

trovärdigheten och pålitligheten.  

  

Enligt Henricson (2012) kvalitetsgranskas artiklar med hjälp av ett 

kvalitetsgranskningsprotokoll. I denna litteraturstudie användes en granskningsmall för 

kvalitativa studier som författarna tidigare hade erfarenhet av. Samtliga artiklar 

kvalitetsgranskades av båda författarna vilket stärker pålitligheten. Enligt Graneheim och 

Lundman (2004) skapas pålitlighet genom ett korrekt tillvägagångssätt i litteraturstudien. Att 

följa metoden som var vald skapade alltså pålitlighet, i enlighet med detta har författarna i 

denna litteraturstudie i största möjliga mån försökt följa metoden de har valt. Denna 

arbetsmetod var relativt ny för båda författarna och inget som någon utav dem hade gjort 

speciellt mycket tidigare. I denna litteraturstudie har författarna använt tabeller samt beskrivit 

metoden på ett tydligt sätt för att göra det lätt för läsaren att följa hur de i litteraturstudien har 

gått till väga, detta stärker pålitligheten.    

 

Enligt Henricson (2012) stärks pålitligheten om författarna reflekterar över sin egen kunskap. 

Författarna i denna litteraturstudie har gjort dataanalys med hjälp av kvalitativ innehållsanalys 

med induktiv ansats vilket var något som författarna hade gjort tidigare och hade därför med 

sig lite erfarenheter sedan tidigare. Dock hade författarna i denna litteraturstudie inte fulla 

kunskaper i översättning och en viss tolkning kan ha skett i detta steg vilket kan ha påverkat 

resultatet. Därför stärktes resultatet med citat från originalkällan för att stärka pålitligheten 

kring detta. Under hela dataanalysen arbetade författarna i denna litteraturstudie tillsammans, 

ibland arbetade författarna enskilt men diskuterade och jämförde alltid det dem kom fram till 

och inga beslut togs av enbart en författare.  

  

Enligt Graneheim och Lundman (2004) är överförbarhet när studiens resultat kan överföras 

till andra sammanhang. I denna litteraturstudie inkluderas artiklar från flera olika länder vilket 

kan göra att studien har möjlighet för överförbarhet. Eftersom syftet med denna 

litteraturstudie var att beskriva upplevelser kan det dock finnas viss variation vad gäller 
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överförbarheten i denna litteraturstudie. Detta kan försvåra överförbarheten till ett annat 

sammanhang och från person till person eftersom upplevelser är individuella även om det har 

samma kontext.  

  

Slutsats 

Resultatet i denna studie kan bidra till att hjälpa hälso- och sjukvårdspersonal förstår vad de 

anhöriga går igenom och på så sätt lättare stötta dem under sjukdomens process. Kunskapen 

inom detta område är viktigt, eftersom en ökning av personer med demens väntas behövas 

mer kunskap för att hälso- och sjukvårdspersonal ska kunna hjälpa de anhöriga genom 

sjukdomsprocessen. Som hälso- och sjukvårdspersonal bör man vara mer aktiv med att 

erbjuda sin kunskap samt kompetens till de anhöriga som lever med en person med demens. 

Sjuksköterskor kan vara ett stort stöd genom att visa att det är acceptabelt och vanligt att som 

anhörig genomgå olika känslor under sjukdomens progression samt lyfta det. Både resultatet 

och diskussionen visade att anhöriga ofta ville ha hjälp av hälso- och sjukvården men att det 

var svårt att få den hjälpen de behövde. Det vore bra om sjuksköterskor hade haft avsatt tid 

för de anhöriga eller kunde leda självhjälpsgrupper där anhöriga kan mötas för att stötta 

varandra. Anhöriga påverkades på olika sätt, de förlorar sitt egna liv och tvingas in i roller 

som dem inte kan klara av eller vet hur de ska handskas med. Då demens är en sjukdom som 

blir värre under de olika stadierna i sjukdomen så förlorar de anhöriga kontrollen och med 

tiden blir både personen med demens samt de anhöriga mer och mer isolerade och deras liv 

begränsas. Anhöriga tvingas in i roller som att vara sjukvårdspersonal eller förälder till den 

sjuke och detta upplevs som något mycket svårt och både fysiskt och psykiskt krävande.  

 

Utbildningsprogram inom demens kan hjälpa sjuksköterskor att förstå och stötta och är något 

som borde satsas på. Hur sjuksköterskors kunskaper är om demens är något som hade kunnat 

forskas vidare på, samt hur hälso- och sjukvårdspersonal kan stötta och hjälpa anhöriga och 

vilka interventioner som bör rekommenderas till de anhöriga som lever med en person med 

demens.  
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