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Abstrakt 

Bakgrund Antalet insjuknande i demenssjukdom ökar stadigt och beräknas 

dubbleras till år 2030. Till följd av detta ökar antalet anhörigvårdare. Att inta en 

vårdande roll är ofta något som ter sig naturligt men innebär också en ökad 

arbetsbörda vilket påverkar livssituationen.  

Syfte Syftet med denna studie är att belysa erfarenheter av att i hemmet vårda en 

demenssjuk familjemedlem.  

Metod En litteraturstudie med ett resultat från tio artiklar, både kvalitativa och 

kvantitativa. Databaserna CINAHL, PubMed och PsycInfo har använts. 

Resultat Två kategorier framkom: Påfrestningar och Relationen. Påfrestningar 

innebar att anhörigvårdare upplever hög börda samt känslor av stress och 

skuldkänslor. Relationen innebar att relationerna mellan anhörigvårdare och 

individen som är sjuk i demens förändras, samt att rollen som anhörigvårdare 

medför uppoffringar. 

Slutsats Anhörigvårdare ställs inför höga krav av att vårda en demenssjuk 

familjemedlem, samt av att inta en helt ny roll i livet vilket kan vara svårt både för 

den som vårdar och den som har demenssjukdom. Det finns ett ökat behov av 

familjefokuserad omvårdnad för att främja hälsa med ett helhetsperspektiv, men 

samtidigt att ge ett individanpassat stöd till personen med demenssjukdom för att 

motverka de negativa konsekvenserna. 

Nyckelord 

Litteraturstudie, Demens, Anhörigvårdare, Erfarenheter 

Tack 

Stort tack till vår handledare Emil Danehorn för all stöttning och engagerad 

vägledning under hela processen. 
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1 Inledning 

Enligt World Health Organisation (2019) drabbar kognitiv svikt, även kallat demens 

cirka 10 miljoner personer varje år och är förutspått att öka till det dubbla innan år 

2030. 

Enligt Demensförbundet kallas ofta demens för “de anhörigas sjukdom” eftersom de 

anhöriga drabbas hårt av konsekvenserna av sjukdomen. Sjukdomen kan inte botas 

men symtomen kan lindras, vardagen kan underlättas och livskvaliteten kan bli 

bättre för de som drabbats och deras anhöriga. Sjuksköterskan är en av personerna 

inom vården som först kommer i kontakt med den demenssjuka och deras anhöriga. 

Därför är det viktigt att sjuksköterskan har förståelse för anhörigas erfarenheter för 

att kunna förmedla det stöd och den kunskap som behövs för att hantera situationen 

(Socialstyrelsen, 2018). 

 

Intresset för demenssjukvård är något som har utvecklats hos oss genom att vi båda 

har personliga erfarenheter av att vara anhörig till en person med demenssjukdom. 

Familjefokuserad omvårdnad är något vi upplevt saknats i den nuvarande 

demenssjukvården och vill därmed belysa fördelar med att kombinera systemteorin 

med demenssjukvård.  

 

2 Bakgrund 

2.1 Demens idag 

Demens kan definieras som en omfattande störning av intellektuella funktioner 

(Marcusson, Blennow, Skoog & Wallin, 2011). Ordet demens härstammar från det 

latinska “de mens” som betyder “utan själ” och innefattar ett sjukdomstillstånd som 

är långvarigt och gradvis förvärras (SBU, 2006). Demens kallas numera även för 

kognitiv svikt och innebär olika hjärnskador som orsakas av att nervceller i hjärnan 

dör. I den här studien kommer begreppet demenssjukdom användas, vilket är det 

begrepp socialstyrelsen använder (Socialstyrelsen, 2018). 
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Symtom som uppstår uppvisar sig olika beroende på vilken eller vilka delar av 

hjärnan som drabbats. Minnesfunktionen blir sämre och det drabbar både långtids- 

och korttidsminnet. Förmågan att kunna planera och genomföra sin dag, utföra 

arbete, intressen, sköta ekonomin, laga mat och att vara social försämras. Personen 

som är drabbad av demens kan uppleva oro, nedstämdhet, bli 

personlighetsförändrad och visa beteendeförändringar. I pressade situationer kan 

personen uppvisa aggression och bli utåtagerande (Edberg & Wallin, 2018; Hall & 

Silkes, 2017; Socialstyrelsen, 2018; Watson, Saunders, Muniz Terrera, Ritchie, 

Evans, Luz & Clarke, 2019). 

 

Det finns över ett sjuttiotal olika demenssjukdomar men Alzheimers sjukdom och 

vaskulär demens är de två vanligaste. De sjukdomar som resulterar i demens 

klassificeras olika beroende på var i hjärnan sjukdomsprocessen dominerar och 

utifrån den tänkta patogenesen (Bogdanovic, 2013; Hall & Silkes, 2017; Marcusson 

et al., 2011).  

 

Primärdegenerativ demenssjukdom, exempelvis Alzheimers sjukdom och 

frontotemporal demens, orsakas av en process som angriper det centrala 

nervsystemet. Dessa typer av sjukdomar orsakar ofta en progredierande störning och 

nedbrytning av neuron samt andra celler i systemet (Hall & Silkes, 2017). 

Vaskulär demens orsakas av cerebrovaskulära sjukdomar, till exempel hjärtinfarkter 

och subkortikala ischemiska vitsubstansskador. Alzheimers sjukdom kan även 

förekomma tillsammans med en cerebrovaskulär skada vilket då kallas för en 

blanddemens. Det finns även en risk att demens utvecklas vid alkoholmissbruk (Hall 

& Silkes, 2017). 

 

I en rapport skriven av SBU (2006) framkommer att antalet insjuknande i 

demenssjukdom kommer att öka i takt med att människor lever längre då hög ålder 

är en riskfaktor att utveckla demens.  

 

De som lever med personen som drabbats av demens är oftast de som 

uppmärksammar symtomen först (Larsson & Rundgren, 2010). I rapporten från 
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SBU (2006) framkommer det att livssituationen för anhöriga påverkas på ett 

omfattande sätt av en demenssjukdom, det är också vanligt förekommande med oro 

och depression. Tidigare studier beskriver att det kan medföra emotionell och 

psykisk ohälsa att leva med en demenssjuk familjemedlem (Losada, Marquez-

Gonzalez, Knight, Yanguas, Sayegh & Romero Moreno, 2010; Peeters, Van Beek, 

Meerveld, Spreeuwenberg och Francke, 2010; SBU, 2006). 

 

2.2 Familj 

Enligt Wright, Watson och Bell (2002) behöver familjen nödvändigtvis inte bara 

innebära den biologiska familjen, utan är de människor som binds samman genom 

engagemang, emotionella band och känslor av samhörighet. En familj kan på så sätt 

bestå av de personer som väljer att tillhöra den. Benzein, Hagberg och Saveman 

(2014) påpekar att en förändring i en av familjemedlemmarnas liv kan komma att 

påverka den övriga familjen. Detta kan liknas vid ett system där delarna är 

familjemedlemmarna och helheten är familjen. För den person i familjen som lever 

med ohälsa eller sjukdom, i detta fall demenssjukdom, är familjen en stark resurs 

som enhet (Wright et al., 2002). I tidigare forskning beskrivs familjens roll som 

“ryggraden” i omvårdnaden. I planerandet av omvårdnaden av personen med 

demenssjukdom är det viktigt att familjen känner sig hörda och behövda. Det är av 

största prioritet att familjen får vara med och bestämma när det kommer till att 

planera hur omvårdnaden av personen med demenssjukdom ska gå till. Det har visat 

sig medföra positiva följder när man bygger upp ett självförtroende hos familjen 

som stärker dem i att kunna hantera sjukdomen (Cohen, Gold, Shulman, & 

Zucchero, 1994; Gold, Cohen, Shulman, Zucchero, Andres, & Etezadi, 1995; 

Hirshfeld, 1983; Mausbach, Coon, Depp, Rabinowitz, Wilson – Arisas, Kraemer, 

Thompson, Lane & Gallagher – Thompson, 2004; Rapp & Chao, 2000; Williams, 

2005).  

 

I denna litteraturstudie kommer den person som har demenssjukdom att benämnas 

som “familjemedlemmen”. 
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2.3 Anhörig 

I denna litteraturstudie används begreppet anhörig som det definieras av 

Socialstyrelsen (2018). En anhörig är en individ som har en nära relation till en 

annan individ. Det kan vara en påfrestande uppgift att inta rollen som 

anhörigvårdare och kan leda till utmattning och försämrat välbefinnande. Om fokus 

endast finns på den familjemedlem som är sjuk, hamnar resten av familjens behov i 

bakgrunden. Därav vikten av ett systemiskt förhållningssätt - att se familjen som en 

enhet (Wright et al., 2002). 

 

I föreliggande studie kommer den personen som vårdar betecknas som 

“anhörigvårdare”. 

 

2.4 Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskans huvudsakliga uppgift är att utföra och vägleda ett vårdarbete som 

genomsyras av intentionen och viljan att göra gott för patienten. Vikten bör ligga på 

att försäkra alla parter om att de åtgärder som genomförs ska främja hälsa och 

välbefinnande (Florin, 2014). Sjuksköterskan ska i sitt arbete beakta de mänskliga 

rättigheterna och allas lika värde oavsett exempelvis kultur, religion, kön eller ålder. 

Det är viktigt att ta hänsyn till patientens värderingar, tankar och vilja (Dahlberg & 

Segesten, 2010).  

 

Samtalet mellan sjuksköterskan och familjemedlemmen är det som utgör basen för 

samspelet mellan parterna. Det är grundläggande för en sjuksköterska att ha 

kontinuerliga samtal med patienten för att kunna tillhandahålla en personcentrerad 

vård. Detta gör att sjuksköterskan har möjlighet att skräddarsy en mer 

individanpassad vård för varje patient med demens (Cleary & Doody, 2016; 

Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

Eftersom vi har en åldrande befolkning i världen är det viktigt med en medveten och 

utbildad personal. Sjuksköterskor behöver vara utrustade med kunskap för att kunna 

se tidiga tecken på demenssjukdom och därmed kunna få till en diagnos tidigt så att 
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en god vård kan utföras (Cleary & Doody, 2016).  

 

2.5 Erfarenhet 

Begreppet Erfarenhet är ett filosofiskt begrepp som ofta har skiftande innehåll. 

Erfarenhet kan förklaras på ett sätt som “en upprepad tillämpning byggande 

färdighet “eller ” på regelmässig verksamhet eller sinnes iakttagelse byggande 

kunskap eller färdighet”. Genom kunskap eller färdighet som förvärvas skapas 

erfarenhet som ett slutgiltigt resultat av denna process (Nationalencyklopedin, u.å). 

 

2.6 Vård i hemmet 

Målet med vårdande som sker i hemmet är att tillfredsställa hälso- och sociala 

behov med hjälp av lämplig vård som finns åtkomlig. Sker vårdandet i hemmet 

främjas vården av de trygghetskänslor den bekanta miljön besitter. Även minnen 

och känslor livet för med sig gynnar tillvaron likaså förlänger det vägen till 

instutionalisering och särskilt boende (Tarricone & Tsouros., 2008). 

 

Det skiljer sig åt vem det är som vårdar i olika kulturer, vanligast är det den 

närmaste familjen iform av en partner eller barn som tar på sig rollen som 

anhörigvårdare. Det är de olika boendesituationerna inom kulturer som påverkar 

vem som blir anhörigvårdare. I stora delar av världen finns det kulturer där flera 

generationer bor tillsammans medan i västerländska länder är det vanligt att flertalet 

familjer bor uppdelat och ensamma (Moïse Schwarzinger, & Um, 2004; Tarricone 

& Tsouros., 2008). 

 

3 Teoretisk referensram 

Familjefokuserad omvårdnad är den teoretiska referensram som valdes till 

litteraturstudien, en ram som kan hjälpa sjuksköterskor att förstå anhörigas 

erfarenhet av att vårda en familjemedlem med demenssjukdom. 
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3.1 Familjefokuserad omvårdnad 

Som tidigare nämnt kan en familj bestå av de som betraktar sig tillhöra den och inte 

endast de som faller inom de traditionella gränserna för en familj genom blodsband 

eller äktenskap. Den familjefokuserade omvårdnaden är baserad på systemteori och 

utgår från att hela familjen tillsammans fungerar som ett system. Varje enskild 

individ i familjen hör till helheten av familjen och kan ses som kuggar i en maskin, 

alla lika viktiga för att maskineriet ska fungera. Genom systemteorins glasögon är 

alla inbördes delar kopplade till varandra och utgör en helhet. Detta innebär i en 

vårdkontext att om en individ blir sjuk, påverkar detta hela systemet, det vill säga 

familjen (Wright et al., 2002). 

 

Wright et al (2002) beskriver att familjefokuserad omvårdnad ställer krav på 

sjuksköterskans förhållningssätt. Genom att se varje familj objektivt utifrån deras 

perspektiv, behov och uppfattningar kan en rättvis och hjälpande vård formas. 

Familjefokuserad omvårdnad är en teori med syfte att identifiera resurser inom 

familjen och utifrån ett hälsofrämjande perspektiv stötta familjen i vardagen, 

utveckla nya idéer och möjliggöra förändringar. Detta skapar en gemenskap i 

familjen och med vården där samarbetet gör att alla komponenter i familjen ses som 

en resurs (Wright et al., 2002). 

 

4 Problemformulering  

Eftersom människor lever längre, får fler diagnosen demens. När en person drabbas 

av demenssjukdom förändras situationen även för de närmsta i familjen. Följden av 

en demensdiagnos är ofta en ökad arbetsbörda och ökat ansvar för anhörigvårdare.  

Det finns en risk att på grund av ökad vårdtyngd och okunskap att även de anhöriga 

drabbas av ohälsa, vilket är ett ökat problem hos anhörigvårdare. Tidigare forskning 

har visat att anhöriga påverkas och förändras i takt med familjemedlemmens 

sjukdom. Därför är det är viktigt som sjuksköterska att informera om 

sjukdomsförloppet, ge stöd och inge trygghet för såväl de anhöriga som den sjuk i 

demens. Litteraturstudien ämnar öka kunskapen kring hur en demenssjukdom kan 

påverka livssituationen för de anhöriga. Med denna kunskap kan sjuksköterskan ge 
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familjefokuserat stöd, ha ett helhetsperspektiv och samtidigt individanpassa stödet 

till personen med demenssjukdom för att motverka konsekvenserna. 

 

5 Syfte 

Syftet med denna studie är att belysa erfarenheter av att i hemmet vårda en 

demenssjuk familjemedlem. 

 

6 Metod 

Litteraturstudie valdes som metod och innebär att formulera ett syfte som besvaras 

genom en strukturerad litteratursökning på ämnesområdet (Kristensson, 2014). 

Denna studie har gjorts på redan publicerad forskning inom området. 

 

6.1 Datainsamling 

De databaser som har använts för att finna artiklar till denna studie är CINAHL, 

PubMed och PsycINFO. CINAHL är en databas som är specificerad på 

vårdvetenskapliga artiklar, PubMed på medicinska artiklar och PsycINFO förhåller 

sig till beteendevetenskap och psykologi (Kristensson, 2014). 

För att hitta bra underlag till arbetet användes relevanta sökord kopplade till syftet. 

Sökorden återges i kapitel 6.1.2 Litteratursökning. Sökschemat bifogas i bilaga A. 

 

6.1.1 Litteratursökning 

Litteratursökningen började med en testsökning i databaserna CINAHL, PubMed 

och Psycinfo. För att få en första överblick av området utfördes en fritextsökning 

och artiklar som stämde överens med syftet hittades. 

 

Enligt Kristensson är det viktigt att ha en utarbetad sökstrategi. Sökningen behöver 

vara planerad och strukturerad då den utgör grunden för resultatet (Kristensson, 
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2014).  Efter den inledande testsökningen skrevs relevanta sökord ner. “Dementia”, 

“Family”, “Caregiver” och “Experience” var sökord som identifierades. 

 

Det används indexord i de olika databaserna, vilket är de nyckelord som artiklarna 

är indelade med i databasernas ordlista (Kristensson, 2014). En kombination av 

index- och fritextord användes och kombinerades i olika block för att sökningen 

skulle bli så bred som möjligt. Booleska sökord AND och OR användes inom och 

mellan blocken. Trunkering (*) användes i kombination med fritext för att även få 

träffar på böjningar av ordet. Sökmatrisen finns bifogad som bilaga A. 

 

I CINAHL utfördes den första slutsökningen. CINAHL indexord kallas Cinahl 

Major Subject Headings (MH). Nyckelord bröts ut från syftet för att kunna 

framställa en relevant sökning. Första sökningen gjordes med ett indexord som var 

“dementia”, sedan söktes ordet en gång till i fritext med trunkering. Dessa två 

formade ett block ihop med OR mellan orden. I andra blocket användes indexordet 

“caregiver” och fritextordet “caregivers” med trunkering. Tredje blocket bestod av 

indexordet “family” och fritextordet “famil” med trunkering. Fjärde blocket bestod 

av indexordet “health care”,” home nursing” och fritextordet “home”. Sedan söktes 

det på ett fristående “Experience” med trunkering. Slutligen söktes alla blocken ihop 

tillsammans med en avgränsning på English Language, peer reviewed och 

publiceringsår 2010 - 2019 för att få fram det slutliga resultatet. Se bilaga A.  

 

Den andra slutsökningen genomfördes i databasen PubMed. Här användes tre olika 

block för att få fram ett resultat. Även här användes indexordet ”family”, “family 

relations”, “spouses”, “caregivers” och ett fritextord “relative” med trunkering. 

Eftersom sökorden inte är likadana i databaserna letades det i Svensk Mesh efter 

synonymer till tidigare indexord. Till exempel lades även “quality of life” till som 

ett indexord då det enligt Svensk Mesh var indexordet istället för upplevelse.  

 

Här användes Ulrichsweb för att kontrollera att artiklarna var vetenskapligt 

granskade. 

 

Slutligen utfördes en slutsökning i PsycInfo. Här användes fyra olika block i 
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kombinationer. Indexorden i Psycinfo hittas under indexordlistan Thesaurus. 

Indexorden “Dementia” “Family” “Life experiences” “Caregivers” användes och 

fritextorden “dementia” “spouses” “relative” med trunkering, “experience” med 

trunkering och slutligen “caregiver” med trunkering.  

 

6.2 Urval 

En systematisk litteratursökning av vetenskapliga artiklar utgör urvalet i arbetet.  

6.2.1 Inklusionskriterier 

Inklusionskriterierna för artiklarna som använts i denna studie består av att 

artiklarna ska vara skrivna på engelska och även vara författade mellan år 2010 – 

2019. Detta för att åstadkomma ett relevant forskningsresultat. Samtliga artiklar ska 

vara vetenskapliga på så vis att de blivit peer reviewed, vilket innebär att de 

granskats innan publicering i tidskrift (Kristensson, 2014). Artiklarna som har 

använts i denna studie har utgått från anhörigperspektivet och har behandlat 

vårdande som sker i hemmet, samt haft ett internationellt perspektiv. 

 

6.3 Kvalitetsgranskning 

För att med systematisk struktur säkerställa artiklarnas kvalité utfördes en 

kvalitetsgranskning. Vid bedömning av kvalitativa studier tittar man på dess 

trovärdighet, för kvantitativa studier bedöms dess validitet och för båda bedöms 

risken för systematiska fel - bias (Kristensson, 2014). 

 

Granskningen av artiklarna inleddes med Kristenssons granskning (Kristensson, 

2014) till att övergå till Carlsson och Eimans (2003) poänggivande granskning. Byte 

av granskningsmall utfördes då Carlsson och Eimans granskning innehöll ett 

poängsystem, vilket vi ansåg är tydligare. Artiklar som togs med till resultatet hade 

en medelhög eller en hög nivå i kvalitet och valda artiklar inkluderades då de hade 

tillräckligt hög kvalitet. Antalet valda artiklar till resultatet efter slutlig granskning 

blev tio stycken. Resterande artiklar var dubbletter, svarade inte mot studiens syfte 



 

10(27) 

 

eller saknade rätt perspektiv. 

 

6.4 Dataanalys 

Analys av utvalda artiklar gjordes i enlighet med Kristensson (2014) beskrivning av 

en integrerad analys, som beskrivs i tre olika steg. Det första steget handlar om att 

samtliga artiklar som inkluderades lästes flertal gånger. Detta för att skapa en 

uppfattning och förståelse för materialets innehåll. Därefter diskuterades artiklarnas 

innehåll för att jämföra skillnader och likheter mellan dessa gällande de beskrivna 

erfarenheterna av att vårda en demenssjuk familjemedlem. Andra steget var att 

identifiera olika kategorier med liknande innebörd för att sedan skapa underrubriker 

där resultatet av analysen sammanställs (Kristensson, 2014). De olika analyserade 

artiklarna hade likheter och skillnader som mynnade ut i två huvudkategorier med 

tillhörande underrubriker (Tabell 1). I det tredje och sista steget presenteras 

resultatet i integrerad form, detta innebär att likheter och olikheter i sammanband 

med syfte och frågeställning presenteras med stöd av de valda artiklarna. 

 

Tabell 1. 

SYFTE Huvudkategorier  Underrubrik 

 

 

 

Alla meningsenheter som 

svarar på vårt syfte 

 

  

Påfrestningar  

 

 

 

 

 

Relationen  

  

• Känsla av börda 

• Stress och 

skuldkänslor 

 

 

 

• Uppoffringar 

• Förändringar 

 

 

 

6.5 Forskningsetiska aspekter 

Artiklarna som innefattas i litteraturstudien granskas gällande etisk prövning och 

eventuella intressekonflikter. 
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För att få en så rättvis bild av resultatet som möjligt har all data presenterats, inga 

data har förvrängts eller vinklats. Artiklarna kommer att sparas och förvaras säkert i 

tio år (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

Objektivitet har varit ett ständigt förhållningssätt under arbetet, genom att hela tiden 

möta ny information utan att lägga in egen förförståelse och vikt har lagts vid 

korrekt referering. 

 

Helsingforsdeklarationen (WMA, 2013) är en samling etiska principer som reglerar 

all forskning som sker på människor för det medicinska syftet. En av principerna är 

att det ska ske ett informerat samtycke, detta innebär att deltagaren ska veta att 

deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst. Fortsatt beskrivs det enligt 

Helsingforsdeklarationen (WMA, 2013) att hänsyn till individen alltid kommer före 

nyttan för vetenskapen och samhället. Alltså skall forskaren alltid sätta deltagarnas 

rättigheter och hälsa i första rummet. 

 

7 Resultat 

Syftet med denna studie är att belysa erfarenheter av att i hemmet vårda en 

demenssjuk familjemedlem. Genom en integrerad analys framkom två kategorier 

med vardera två underrubriker. Dessa var Påfrestningar och Relationen. 

Påfrestningar innebär att vård av en demenssjuk ofta var sammankopplad med en 

börda och många känslor av stress, ångest och skuldkänslor. Dessutom framkom att 

demenssjukdom ofta innebär stora förändringar i Relationen mellan 

familjemedlemmar samt uppoffringar för anhörigvårdarna. 

 

7.1 Påfrestningar 

7.1.1 Känslan av börda 

Analysen visar att de som vårdar en demenssjuk familjemedlem upplever börda 

relaterat till rollen som anhörigvårdare. Den ökade bördan påverkar välbefinnandet 
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och det dagliga livet hos anhörigvårdarna (Medar, Varik & Saks, 2019; Papastavrou, 

Andreou, Middleton, Papacostas & Georgiou, 2014; Santos da Silva, Oliveira 

Alves, Barros Leite Salgueiro & Bezerra Barbosa, 2018; Zhang, Chang, Jin Liu, 

Gao & Porock, 2017).  Det uppgavs ofta starka symtom i form av stress samt 

känslor av depression som påverkade välmåendet. De anhöriga kände sig belastade 

av alla uppgifter som följde med deras roll som anhörigvårdare och kämpade för att 

ta sig igenom vardagen. Anhörigvårdarna förklarade att de ofta hade en känsla av 

maktlöshet gällande situationen (Medar et al., 2019; Zhang et al., 2017) 

 

Resultatet visar att det finns kulturella skillnader i vårdandet av en person med 

demenssjukdom vilket relateras till tillgängligheten av resurser och avlastning från 

samhället. Till exempel upplever anhörigvårdarna på Cypern mer livskvalitet på 

grund av hjälpen som erbjuds med vardagliga sysslor i vårdandet och 

meningsfullheten det ger att vårda en familjemedlem (Papastavrou et al., 2014). 

Däremot upplevs bördan av att vårda en demenssjuk familjemedlem stor i Kina, då 

belastningen blir hög av att sköta allt vårdande själv (Zhang et al., 2017). Det 

upplevdes som en besvikelse för anhörigvårdarna att de saknades stöd och 

avlastning utifrån. Detta resulterade i att dagarna som vårdgivare blev tunga och 

ansträngande (Santos da Silva, Oliveira Alves, Barros Leite Salgueiro & Bezerra 

Barbosa, 2018; Zhang et al., 2017). 

 

Vårdandet kunde innebära stress som i sin tur gav svårigheter med att sova 

ordentligt. Det kunde bland annat bero på den känslomässiga investeringen i att vara 

anhörigvårdare. Även privatlivet kunde påverkas i likhet med tidsplanering, känslor, 

mötet med aggressivt beteende och oron över att ha en ansträngd ekonomi (Medar, 

Varik & Saks, 2019; Shim, Barroso & Davis, 2011; Zhang et al., 2017). Det 

framkom att upplevelsen av att vara ansträngd och att känna stress var den 

tydligaste faktorn som påverkade livskvaliteten till det sämre (Papastavrou et al., 

2014). 

 

Anhörigvårdaren visste att kraven på henne/honom kommer att öka successivt i takt 

med att sjukdomen skulle progrediera (O’Shaughnessy, Lee & Lintern, 2010). Det 

framkom också att det inte gick att lägga något större fokus på sig själv längre. Att 
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vara anhörigvårdare påverkade också andra roller man hade i livet, som till exempel 

föräldrarollen. Även detta resulterade i en hög känslomässig belastning och 

upplevdes som en stor börda (Johannessen, Helvik, Engedal & Thorsen, 2017; 

Medar et al, 2019). I vissa fall ökade bördan av att barn som fanns i familjen kunde 

påverkas negativt av att ha en demenssjuk familjemedlem i hemmet (Sun, 2014).  

 

Mycket tid spenderades av anhörigvårdarna med att oroa sig över sin 

familjemedlem och de beskrev en känsla av att ha kunnat göra saker annorlunda för 

att förbättra situationen för familjemedlemmen (Santos da Silva et al., 2018; 

Tatangelo, McCabe, Macleod & You, 2017). 

 

Det framkom i analysen att sjukdomen även innebar en ekonomisk börda för 

familjen genom de kostnaderna som vården av en demenssjuk familjemedlem 

innebär och medför (Johannessen et al., 2017; Santos da Silva et al., 2018; Sun, 

2014; Zhang et al., 2017). Aspekterna som påverkar ekonomin för anhörigvårdaren 

negativt var minskad arbetstid, behov av sjukpenning och även okontrollerat 

spenderade pengar av familjemedlemmen med demenssjukdom (Johannessen et al., 

2017; Santos da Silva et al., 2018; Sun, 2014; Zhang et al., 2017). Slutligen 

framkom att desto större ekonomiska tillgångar anhörigvårdaren besitter desto bättre 

livskvalitet (Papastavrou et al., 2014; Sun, 2014; Zhang et al., 2017). 

 

7.1.2 Stress och skuldkänslor 

Anhörigvårdare upplevde att vårda sin familjemedlem på heltid ofta gav känslor 

som stress och depressiva symtom samt fysiska problem såsom ryggont. Detta 

resulterade i problem med sömnen vilket gjorde att anhörigvårdare kände sig 

energilösa under dagtid då det mesta vårdandet utförs (Johannessen et al., 2017; 

Santos da Silva et al., 2018). 

 

Relaterat till avsaknad av fritid uppstod skuldkänslor och stress hos anhörigvårdare 

(Medar et al., 2019; Sun, 2013). När anhörigvårdarna upplevde sig förlora sin fritid, 

det sociala stödet och det känslomässiga stöd hon/han tidigare fått av 

familjemedlemmen resulterade det i att anhörigvårdaren också upplevde 
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övergivenhet (O’Shaughnessy et al., 2010; Tatangelo et al., 2017). Stress, skuld och 

självkritik uppkom ofta av att inte kunna röra sig fritt i vardagen eller kunna 

prioritera sig själv, men kunde minska om andra familjemedlemmar bistod med stöd 

och hjälp (Medar et al., 2019; O’Shaughnessy et al., 2010). Skuldkänslor över att 

inte ha gjort tillräckligt blev extra påtagliga när personen med demenssjukdom inte 

längre kände igen sina anhöriga (Shim, Barroso, Gilliss & Davis, 2013). 

 

När personen med demenssjukdom inte längre var kapabel till att sköta vardagliga 

aktiviteter och började få beteendeförändringar såsom aggressivitet, ökade stressen 

hos anhörigvårdarna (Johannessen et al., 2017; Medar et al., 2019). Anhöriga lärde 

sig att undvika det som skapar irritation hos personen med demenssjukdom då 

situationen annars blev försämrad (Johannessen et al., 2017). 

Beteendeförändringarna hos personen med demenssjukdom blev ofta mer påtagliga 

ju längre sjukdomen progredierande, vilket resulterade i att stressen och känslan av 

att sakna makt över situationen ökade hos anhörigvårdare (Johannessen et al., 2017; 

Shim, et al., 2013). Analysen visar även att det fanns anhörigvårdare som också 

uttryckte frustration och sorg över förlusterna de varit med om men de kunde ändå 

fokusera på det som var bra (Shim et al., 2011). 

 

7.2 Relationen 

7.2.1 Uppoffringar 

Den vårdande rollen anhörigvårdarna behövde inta uppslukade identiteten de 

tidigare hade haft och förändringarna som uppstod skapade känslor av 

självuppoffring och sorg (O’Shaughnessy et al., 2010; Tatangelo et al., 2017).  

Anhörigvårdare kände att rollen som vårdare upptog stora delar av deras liv, att de 

inte längre hade någon frihet och hade gjort uppoffringar. När vårdandet för den 

anhörige innebar att hela tiden vara nära familjemedlemmen och att då inte längre 

kunna prioritera de egna behoven kunde upplevas vara ansträngande och som en 

uppoffring (Sun, 2014; Tatangelo et al., 2017; Zhang et al., 2017).  

 

Flertalet anhörigvårdare uppgav att de upplevde tidsbrist och lägre livskvalitet, de 
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hade inte längre tid att göra saker de njöt av eller som var viktiga för dem. Många av 

dem fick hitta på alternativ till aktiviteter som kunde utföras utan att lämna hemmet 

vilket medförde att de blev mer socialt isolerade (Johannessen et al., 2017; 

Papastavrou et al., 2014; Tatangelo et al., 2017; Sun 2014). 

 

Det fanns anhöriga som valde att se på vårdandet som en utmaning istället för en 

belastning. Synen på att äktenskapslöften var viktiga och skulle fullföljas samt en 

existentiell tillfredställelse av att vårda personen de spenderat hela deras liv med var 

faktorer som bidrog till detta (Shim et al., 2013). 

 

7.2.2 Förändringar 

I de fall där anhörigvårdaren var partner med personen med demensjukdom var det 

många förändringar som skedde succesivt. Under tiden som paret var tillsammans 

ändrades förhållandet mellan dem. Detta orsakade en ökad känsla av maktlöshet 

över sjukdomen och separation mellan anhörigvårdaren och dennes partner 

(Johannessen et al., 2017; O’Shaughnessy et al., 2010).  Anhörigvårdare förklarade 

att de fick inta den vuxna rollen i relationen och även en känsla av att bli förälder till 

sin egen partner eller till sin egen förälder (Johannessen et al., 2017; O’Shaughnessy 

et al., 2010).  Anhörigvårdare och deras partner kände en stor sorg över att de inte 

kunde göra samma saker som de brukade göra ihop eller ha samma förståelse för 

varandra (O’Shaughnessy et al., 2010). 

 

Anhörigvårdare var medvetna om att många förändringar kom att vara 

oförutsägbara och det skulle vara pågående i resten av deras liv. Dock ville 

anhörigvårdare fortsätta vårda sina partners trots att det inte längre var som förut. 

De bestämde sig istället för att känna en acceptans för situationen (Shim et al., 2013, 

2011).  

 

Beteende- och personlighetsförändringar hos familjemedlemmen som framkom 

innan diagnosen var fastställd resulterade i att anhörigvårdare funderat på 

skilsmässa. Efter fastställd diagnos kunde även familjemedlemmen förlora sin 

sjukdomsinsikt vilket även detta påverkade relationen negativt (Johannessen et al., 
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2017). 

 

Tillfällen som gav anhörigvårdare ny energi var när familjemedlemmen kunde bli 

sitt gamla jag genom att visa förståelse och komma ihåg deras kärlek de en gång 

delat. Detta trots att anhörigvårdare visste att relationen var förändrad och aldrig 

skulle bli det den en gång varit men dessa stunder upplevde anhörigvårdaren 

värdefulla och positiva (O’Shaughnessy et al., 2010). 

 

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Litteraturstudie valdes som metod för att ge ett bredare perspektiv eftersom tiden för 

studien var limiterad. Det var lämpligt att göra en undersökning på befintlig 

forskning då en empirisk studie hade medfört ett geografiskt begränsat resultat. 

Detta är en fördel för att ge en samlad bild av hur det aktuella forskningsläget är 

inom vårt valda ämnesområde. 

 

8.1.1 Datainsamling 

En styrka för studien är att sökningen utfördes i tre databaser vilket gör att studien 

blir mer omfattande och får en större bredd. 

Ytterligare en styrka för studien är att sökorden och sökningen diskuterades med 

Linnéuniversitetets bibliotekarie. 

 

8.1.2 Urval 

Valet att inte söka äldre forskning än från 2010 kan både ses som en svaghet och en 

styrka. Det kan ha missats mycket relevant äldre forskning men samtidigt är 

resultatet baserat på nyare forskning vilket gör att resultatet blir relevant och mer 

modernt (Kristensson, 2014). 

 

Kristensson (2014) skriver även att forskning ska sökas på språk man behärskar och 
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därmed kanske det har missats relevant forskning som är skriven på andra språk än 

svenska och engelska. Det gjordes en bedömning att den mest relevanta forskningen 

översatts till engelska. Lexikon användes för att översätta svårare engelska ord och 

det användes olika versioner för att säkerställa översättningen eftersom det kan 

skilja lexikon emellan. 

 

Avgränsningen “peer reviewed” användes för att sortera ut forskning som ej var 

vetenskapligt granskad. Den avgränsningen ger en kvalitétsindikation men är ingen 

garanti för att artiklarna håller hög standard (Friberg, 2013). 

 

8.1.3 Dataanalys 

Första gallringen gjordes genom att läsa titlar på de utvalda sökningarna. De titlar 

som valdes bort hade fel perspektiv, utgick från vårdande på särskilt boende eller 

tydligt inte svarade mot syftet. Det kan vara en svaghet att gallra genom titlar då 

relevant forskning kan ha fallit bort. Gallringen gjorde att 196 abstrakt lästes 

igenom på artiklar som svarade mot syftet och därefter sorterades en större mängd 

abstrakt bort ifall de var irrelevanta. Under gallringsprocessen satt författarna till 

studien tillsammans och granskade samt gallrade bland forskningen vilket ses som 

en styrka (Kristensson, 2014). 

 

8.1.4 Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskningen av artiklarna har skett var för sig och sedan har 

poängsättningen diskuterats, vilket stärker trovärdigheten för studien. För att skapa 

ett tillförlitligt resultat är det viktigt att författarna har diskuterat granskningen dem 

emellan enligt Kristensson (2014). Ytterligare en styrka för studien var att valda 

artiklar var både kvalitativa och kvantitativa för att inte riskera utesluta relevant 

forskning. 
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8.1.5 Forskningsetiska aspekter 

Artiklar som var granskade av en etisk kommitté och bedömdes ha tillräckligt god 

kvalitét inkluderades i litteraturstudien. Stärkande för resultatet är att flera artiklar 

hade ett utvecklat etiskt resonemang. 

 

Inga egna åsikter har färgat valet av artiklar och inga artiklar har valts bort då 

resultatet frångick övriga artiklars resultat. 

 

8.1.6 Överförbarhet 

Överförbarhet innebär i vilken omfattning en studies resultat är tillämpningsbart i 

andra sammanhang (Kristensson, 2014). 

 

De valda artiklarna har inte begränsats geografiskt vilket skulle ha kunnat minska 

överförbarheten till svensk sjukvård. Resultatet manifesterade dock att 

erfarenheterna att vårda en familjemedlem med demenssjukdom, visar på liknande 

erfarenheter trots geografiska och kulturella skillnader med olika förutsättningar och 

resurser. På så sett får studien ett bredare perspektiv, vilket ökar överförbarheten till 

andra kontexter och ger en större tillförlitlighet i resultatet. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att belysa erfarenheter av att i hemmet vårda en demenssjuk 

familjemedlem. Resultatet i litteraturstudien visade att anhörigvårdarna lever med 

stora påfrestningar. Dessutom påverkar vårdandet relationen mellan personen med 

demenssjukdom och den som vårdar. Här nedan avses resultatet diskuteras i sin 

helhet. 

 

8.2.1 Känslan av börda 

Resultatet visar att den som vårdar upplever en stor börda av att vårda en 

demenssjuk familjemedlem i hemmet. I en studie skriven av Ulsein, Wyller och 

Engedal (2007) framkom det att det är mycket vanligt med en känsla av börda hos 
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anhörigvårdare. Bördan definieras som en individuell överbelastning av 

psykologiska, fysiologiska, sociala eller ekonomiska aspekter. Enligt Wright et al 

(2002) kan belastningen i vardagen minskas om anhörigvårdaren erbjuds stöttning 

och hjälp. 

 

Resultatet visar också på att det är anhöriga som får ta allt ansvar med information 

och tillvägagångssätt för att hjälpa familjemedlemmen i vardagen. Patientlagen 

beskriver hur information som inte kan lämnas till patienten på grund av 

sjukdomens utveckling istället ska lämnas till den anhöriga. Personen som ger 

information ska försäkra sig om att mottagaren har förstått innehållet och betydelsen 

av denna (Patientlag, SFS 2014:821). Vi tänker därför att det är viktigt att 

sjuksköterskan engagerar sig och stöttar anhörigvårdare samt använder en god 

kommunikation för att minska belastningen hos en anhörigvårdare eller familj. 

Samtidigt bör det inte finnas någon förförståelse om huruvida de anhöriga vill ha 

stöd i vårdandet. Wright et al (2002) styrker detta genom att belysa vikten av att 

forma en rättvis och hjälpande vård och att den utförs genom att varje familj bör ses 

genom deras synvinkel och baseras på deras behov. Genom att framhålla positiva 

sidor hos familjer kan de få en ny syn på sina egna resurser samt använda sig av 

kompetensen de redan besitter. 

 

8.2.2 Stress och skuldkänslor 

Resultatet visar att anhörigvårdare kan må dåligt psykiskt såväl som fysiskt. De 

känner att de försöker göra allt de kan men samtidigt har de skuldkänslor över att 

inte göra tillräckligt. Även om familjen eller anhörigvårdaren kan få hjälp med det 

praktiska arbetet kan det ofta vara svårt att lämna över till någon annan, vilket ofta 

resulterar i att det egna livet blir begränsat. Detta styrks av Losada et al (2010) att 

känslor av stress och ständig skuld är vanliga symtom när man är anhörigvårdare 

och det även är vanligt med depression och social isolering. Anhörigvårdare är i 

stort behov av stöd och professionell hjälp. 

 

Jansson och Grafström (2011) betonar att det är viktigt med god kommunikation 

från vården för att den anhörige ska känna förtroende för sjuksköterskan och att få 
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hjälp med att hantera sina känslor. Wright et al (2002) styrker detta med att beskriva 

att anhörigvårdare behöver få återberätta sina upplevelser och få bekräftelse. Därför 

är det viktigt att sjuksköterskan vårdar utifrån ett familjefokuserat arbetssätt då alla 

delar, både de anhöriga och personen som är sjuk i demens, utgör en helhet där de 

påverkar varandra. Därutöver behöver varje familj mötas utifrån sina egna 

förutsättningar och de behov de uttrycker. För att kunskap ska kunna utvecklas 

krävs att ett erfarenhetsutbyte, handledning i att se familjen som en helhet och 

övning för att samarbetet med familjen ska underlättas (Wright et al., 2002). 

 

8.2.3 Uppoffringar 

Att bli anhörigvårdare till en person med demenssjukdom innebär för många att 

livssituationen ändras helt. Resultatet visar att anhörigvårdare förlorar sin frihet, sin 

hälsa och ibland sig själva. Det har till exempel framförts att anhörigvårdare inte 

känt att de kunnat lämna huset på grund utav familjemedlemmens behov av stöd. 

Detta gjorde att anhörigvårdare inte hade något socialt umgänge utanför sin 

vårdarroll. 

 

I en studie skriven av Boumans och Dorant (2013) belyses de positiva aspekterna av 

att ha ett arbete att gå till medför positiva aspekter för den som vårdar samtidigt som 

det ger socialt umgänge och minskar risken för depression. Dock beskriver andra 

anhörigvårdare i studiens resultat att det var självklart att de skulle ställa upp och att 

det var viktigt för att det gav en djupare mening i deras liv. Wright et al., (2002) 

belyser att känslan av att vara betydelsefull framkommer när man vårdar en 

familjemedlem, samtidigt kan det uppstå närhet och gemenskap inom familjen.  

 

8.2.4 Förändringar 

I resultatet framkom det att många förändringar skedde succesivt när anhöriga 

vårdar en familjemedlem. Det medförde en känsla av maktlöshet och separation 

mellan anhörigvårdaren och sin partner. I vissa fall kunde det kännas som att 

anhörigvårdaren blev förälder till sin egen partner och detta skulle pågå i resten av 
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livet. De förändringar som kan uppstå i en relation medför ofta stora belastningar för 

den sjuke och den som vårdar. Jansson och Grafström (2011) skriver att den största 

belastningen som upplevs är av makar som under sjukdomens förlopp upplever att 

den sjuke partnern försvinner in i sjukdomen. Galvin, Todres & Richardsson (2005) 

berättar i sin studie att beteendeförändringarna hos en person med demenssjukdom 

kan göra anhöriga oroliga då förändringarna ofta är så pass omfattande att man inte 

längre känner igen personen man levt med. 

 

Beteendeförändringarna sker i en progredierande process som blir större och 

allvarligare och personen med demenssjukdom märker ofta inte själv att det händer. 

Som sjuksköterska kan man genom att ha en djup förståelse för anhöriga och de som 

är sjuka i demens kan man förmedla en tryggare tillvaro för dem att yttra sina 

känslor och en hjälp att försöka se möjligheter istället för problem.  

Sjukdom i familjen kan leda till att familjemedlemmarna får en bättre 

sammanhållning då de lever mer i stunden och visar mer ömhet. Familjen kan i de 

flesta fall behöva hjälp med att komma fram till vad som är ett problem och 

sjuksköterskan kan hjälpa till med att komma med förslag till lösningar (Wright et 

al., 2002).  

 

9 Slutsats 

Litteraturstudien påvisar vikten av att sjukvården prioriterar anhörigvårdare inom 

demenssjukvården. Som anhörigvårdare till en person med demenssjukdom 

associeras det i studiens resultat med börda och stora påfrestningar. 

Personer som vårdar kan inte upprätthålla sitt vanliga liv utan att känna belastning 

av rollen som vårdare. Till den nya rollen tillkommer nya höga krav och 

ekonomiska påfrestningar samt stora förändringar i relationen mellan den som 

vårdar och den som är sjuk i demens. 

 

Med denna litteraturstudie har vi visat att uppgiften som anhörigvårdare innebär 

stora utmaningar och en helt ny roll i livet. Studien visar därmed på svårigheter för 
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anhörigvårdaren men också på svårigheter för den som är sjuk i demens. Däremot i 

flera fall har det varit viktigt för anhörigvårdare att få ”ta hand om” sin 

familjemedlem och att känna sig behövda. 

  

Slutligen har vi kommit fram till att det är viktigt för de som arbetar i vården att 

främja hälsa hos anhörigvårdare för att minska deras belastning. Genom att vårda 

hela familjen utifrån ett familjefokuserat perspektiv omfamnas hela familjen och 

inte bara den enskilde, vilket ökar hälsan hos helheten och inte enbart delar av den.  

Sammanfattningsvis har kunskapen vi fått visat att det finns ett ökat behov av 

familjefokuserad omvårdnad. Syftet med denna omvårdnad bör vara att främja hälsa 

med ett helhetsperspektiv kombinerat med ett individanpassat stöd till personen med 

demenssjukdom för att motverka de negativa konsekvenserna av sjukdomen.  

 

9.1 Förslag till fortsatt forskning 

Fortsatt forskning inom detta område är av relevans då det framkom i analysen att 

många anhöriga upplevde otillräckligt stöd från sjukvården. Genom att utföra 

fortsatt forskning inom området kan ytterligare kunskaper om att vara anhörig till en 

demenssjuk person utforskas. Samtidigt som det bedrivs forskning behöver den 

kunskap som redan finns spridas för att öka medvetenheten hos sjukvården om hur 

anhöriga upplever sin situation.  

 

För framtida studier är det av intresse att undersöka demografiska gruppers 

upplevelser av att leva med och vårda en demenssjuk familjemedlem. Därefter kan 

kunskapen om vården och stödet som erbjuds till anhörigvårdarna förbättras. 
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4. Kost och träning.  

5. Egentid 

Utöver dessa 

framkom det 

skillnader mellan 

partners och barn 

till den 

demenssjuka.  

Hög 

41p 

7 Shim et al 

2013. 

USA 

Applied 

Nursing 

Research 

Volume 26, 

Issue 3, 

August 2013, 

Pages 121 - 

126. 

Finding 

meaning in 

caring for a 

Att beskriva 

anhörigas 

individuella 

upplevelse av 

att hitta 

mening med 

att vårda sin 

dementa 

partner 

En latent 

kvalitativ 

innehållsanalys. 

Ändamålsenligt 

urval och 

snöbollsurval 

användes med 

hjälp av vissa 

urvalskriterier. 

Semistrukturera

de intervjuer 

gjordes med elva 

Resultat 

presenterades 

genom fjorton 

teman: 

1. Meningen med 

att vårda. 

2.Hur vårdgivarna 

hitta mening med 

vårdandet. 

3. Acceptera sin 

situation. 4. Besluta 

sig för att vårda. 

Hög 

46p 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/08971897
https://www.sciencedirect.com/science/journal/08971897
https://www.sciencedirect.com/science/journal/08971897
https://www.sciencedirect.com/science/journal/08971897/26/3
https://www.sciencedirect.com/science/journal/08971897/26/3
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spouse with 

dementia 
 

informanter. 

Könsfördelning 

ej angivet. 

5. Att välja en 

positiv attityd. 

6. Att fokusera på 

det positiva. 

7. Aktivt söka 

resurser. 

8. Gemensamma 

egenskaper. 

9. Uppfostrad till att 

tänka på andra. 

10. Ta en dag i 

taget. 

11. Tro. 

12.Kärlek. 

13. Att hitta styrka i 

utmaningar. 

14. Att hitta mening 

i vårdandet leder till 

tillfredsställelse. 

8 Shim et al. 

(2011). 

USA 

International 

Journal of 

Nursing 

Studies 

vol.49, 220 - 

229. 

A 

Comparative 

qualitative 

analysis of 

stories of 

spousal 

caregivers of 

people with 

dementia: 

Negative, 

ambivalent 

and positive 

experience. 

Att undersöka 

skillnader i 

vårdgivarnas 

upplevelse av 

att vårda en 

partner med 

demens. 

En sekundär 

analys av en 

prospektiv 

longitudinell 

studie. 

Huvudstudien 

samlade in data 

med hjälp av 

strukturerade 

intervjuer vid tre 

olika tillfällen. 

Data som 

användes till den 

sekundära 

studien 

analyserades 

med manifest 

och latent 

innehållsanalys. 

Informanterna 

bestod av 21 

vårdgivare (16 

kvinnor/5 män) 

och dessa 

rekryterades via 

geriatriska 

Resultatet 

presenteras i tre 

grupper: 

1.Den negativa 

gruppen- 

vårdgivarna 

fokuserade mer på 

sina egna behov och 

hade en negativ 

inställning till att 

vårda. 

2. Den ambivalenta 

gruppen- 

vårdgivarna hade 

oftast en positiv syn 

på att vårda, men 

tyckte att saknaden 

och sorgen blev stor 

och svår att hantera. 

3. Den positiva 

gruppen- 

vårdgivarna hade en 

positiv bild av deras 

förhållande och de 

var glada för det 

som fanns kvar av 

Medel 

39p 
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avdelningar och 

hemsjukvård i 

två regioner i 

USA. 

förhållandet i 

nuläget. 

9 Zhang et al. 

(2018) 

Kina  

Issues in 

Mental Health 

Nursing, 39:5, 

427 - 432. 

Burden and 

Strain among 

Familial 

Caregivers of 

Patients with 

Dementia in 

China,  

Syftet var att 

demonstrera 

relationen 

mellan 

ansträngning 

och börda som 

vårdgivare hos 

Kinesiska 

medborgare 

med en 

demenssjuk 

familjemedlem

.  

Kvantitativ, 

tvärsnittsstudie 

med en 

beskrivande 

analys. 212 

informanter som 

var 

diagnostiserade 

med Alzheimers 

sjukdom deltog i 

studien. Intervju 

och 

frågeformulär 

gjordes-  

Resultatet visar att 

mer än hälften av 

informanterna 

rapporterade hög 

ansträngning samt 

att de med minst 

inkomst hade högst 

risk för vård- och 

ansträningsningsbör

da.   

Medel 

39p 

10 Papastavrou 

et al. 

2013. 

Cypern 

International 

Psychogeriatr

ics, 26(3), 

443 - 452. 

Factors 

associated 

with quality 

of life among 

family 

members of 

patients with 

dementia in 

Cyprus  

 Undersöka hur 

livskvaliteten 

hos 

anhörigvårdare 

är relaterad till 

deras upplevda 

börda, deras 

depressiva 

symtom, 

vårdtagarens 

nivå av 

beroende och 

demografiska 

variabler  

Tvärsnittsstudie 

med en 

beskrivande 

sambands 

design. 

Informanterna 

rekryterades via 

Neurologiskt 

Center på 

Cypern. 76 

informanter 

deltog i studien.  

Resultatet visar på 

att anhörigvårdare  

till personer med 

demenssjukdom 

innehar en högre 

nivå av börda och 

har större risk att 

utveckla 

depression.  

Hög 

44p 
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Bilaga C 
 

Exempel på bedömningsmall för studier med kvalitativ metod  

Poängsättning                                  0 1    2                3 

Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p)  Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion  Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte  Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod 
    

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning  

(repeterbarhet möjlig)  Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   

Urval (antal, beskrivning, 

representativitet) Ej acceptabel Låg Medel God 

Patienter med demenssjukdom 

boende hemma Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 

Bortfall med betydelse för  Analys saknas /    

resultatet Ja Nej   

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat 
    

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning  

(redovisning, kodning etc) Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet 

(citat, kod, teori etc) Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion 
    

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik 

och felkällor  Saknas Låg God 

 

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser 
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Överenstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter belyses) Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

 
 

  

Total poäng (max 48 p) p p p p 

p 

Grad I: 80% % 

Grad II: 70% Grad 

Grad III: 60% 

Titel 

Författare 
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Exempel på bedömningsmall för studier med kvantitativ metod  

Poängsättning                                                0                  1         2    3 

Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p)  Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion  Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte  Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod 
    

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning  

(repeterbarhet möjlig)  Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Urval (antal, beskrivning, 

representativitet) 
Ej acceptabel Låg Medel God 

Patienter med demenssjukdom 

boende hemma 
Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 

Bortfall med betydelse för  Analys saknas /    

resultatet Ja Nej   

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat 
    

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning  

(redovisning, tabeller etc) Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Statistisk analys  

(beräkningar, metoder, signifikans) Saknas Mindre bra Bra 

 

Confounders Ej kontrollerat Kontrollerat   

Tolkning av resultatet Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion 
    

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av 

egenkritik och felkällor  
Saknas Låg God 

 

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser 
    

Överenstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter belyses) Slutsats saknas Låg Medel God 
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Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

Grad II: 70% 

Grad III: 60% 

Titel 

 
 

 

 

Total poäng (max 47 p) p p p p 

p 

Grad I: 80% % 

Grad 

Författare 


