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SAMMANFATTNING:  Bakgrund: Alzheimers sjukdom är den vanligaste 

demenssjukdomen. Sjukdomen medför bördor för anhöriga. Anhöriga får göra 

uppoffringar på sitt eget liv och många faktorer i livskvaliteten påverkas. 

Syfte: Syftet är att beskriva vilka faktorer som påverkar anhörigas livskvalitet 

när en familjemedlem har Alzheimers sjukdom. 

Metod: Sökorden var Alzheimers sjukdom, anhöriga och livskvalitet och 

sökningen utgick från tre databaser. Studien är litteraturbaserad och grundad på 

nio vetenskapliga artiklar, både kvalitativa och kvantitativa.  Resultat: Fyra 

teman inspirerade av Naess (1987) definition av livskvalitet; Att vara aktiv, 

Att ha bra relationer med andra människor, Att ha bra självkänsla och Att ha 

grundkänsla av lycka utgjorde grunden för resultatet. Resultatet visade att ta 

hand om en familjemedlem med Alzheimers sjukdom hjälpte anhöriga att 

uppskatta vad som var viktigt i livet men anhöriga blev också isolerade och 

nästan hälften av alla anhöriga visade tecken på depression. Slutsats: För att 

underlätta anhörigas situation krävs det mer stöd, hjälp och utbildning om 

Alzheimers sjukdom. 

 
Nyckelord: Alzheimers sjukdom, Anhöriga och Livskvalitet. 
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Inledning 

Författarna har båda arbetat inom äldreomsorgen i flera år och mött anhöriga till personer med 

Alzheimers sjukdom och tagit del av deras upplevelser och berättelser, såväl positiva som 

negativa. I dagligt tal säger man att Alzheimers sjukdom är de anhörigas sjukdom och 

författarna vill nu undersöka vad forskningen säger om de faktorer som påverkar anhörigas 

livskvalitet. Genom att öka kunskapen om hur Alzheimers sjukdom påverkar och hur den 

påverkar anhörigas livskvalitet hoppas författarna kunna ge en bättre omvårdnad till patienter 

och anhöriga i framtiden. 

 

Bakgrund 

Den vanligaste demenssjukdomen internationellt sett är Alzheimers sjukdom som debuterar 

smygande och ibland innan 45 års ålder (Svensson, 2007). Orsaken är inte helt klarlagd men 

det finns numera en hypotes att nedbrytningen av amyloid prekursorprotein (äggviteämne i 

hjärnan) blir fel och en onormal nedbrytning påbörjas. Proteinet finns i cellväggarna i hjärnan 

och normalt bryts det ner och forslas bort. Det blir något fel i processen vid Alzheimers 

sjukdom, nedbrytningsprodukten beta-amyloid ansamlas och dess biprodukter tros ha en giftig 

effekt på nervcellerna. Efter en tid bildar ansamlingen av beta-amyloid små plack och 

samtidigt sker en förändring av nervcellernas inre uppbyggnad och det leder till att tangles, 

små fibrillnystan bildas i nervcellerna. Detta leder till att nervceller dör och hjärnan skrumpnar 

och minskar i vikt (Ekman, Eriksdotter Jönhagen, Fratiglioni, Graff, Jansson, Robinsson, 

Tjernberg & Wahlund, 2007). Försämringen sker stadigt. Tidiga symtom är språkstörningar, 

minnesstörningar som främst drabbar närminnet, senare i sjukdomsprocessen drabbas även 

fjärrminnet. Kognitiva funktioner påverkas och patienten blir alltmer under sjukdomens 

förlopp desorienterade, först till tid och sedan till rum. Personen får allt svårare att hitta hem 

och klara sig utanför sin bostad. Det finns inget botemedel mot Alzheimers sjukdom men det 

finns mediciner med bromsande effekt (Svensson, 2007). Diagnos ställs genom 

sjukdomshistoria (anamnes), kroppslig undersökning (blodtryck, hjärtfunktion, lungor, buk, 

syn och hörsel), EKG, laboratorieprover, neurologisk undersökning och EEG som registrerar 

hjärnans elektriska aktivitet, som är förlångsammad vid Alzheimers sjukdom (Beck-Friis, 

2000).   

 

Alzheimers sjukdom medför bördor för de anhöriga t.ex. extraarbete och ekonomiska 

uppoffringar. Anhöriga upplever ofta känslor som ensamhet, vrede, skuld, isolering och 
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trötthet (Mace & Rabins, 1992). Att få stort ansvar över en nära anhörig inkräktar på det egna 

livsrummet. Det är då lätt att glömma bort sig själv och sina behov som fysisk och psykisk 

aktivering, sömn och umgänge med andra människor (Ekman et al., 2007). Sjukdomen 

drabbar alltid först individen själv och sedan dennes familj som måste gå in i nya  roller och ta 

på sig nytt ansvar och kanske också ändra sitt livsmönster fysiskt och psykiskt (Beck-Friis, 

2000). Att vara anhörig kan ge konsekvenser som tex fysisk och mental trötthet, risk för social 

isolering och bundenhet (Marcusson, Blennow, Skoog & Wallin 1995). Anhöriga får lära sig 

att acceptera en annan sorts livskvalitet, såväl för sin egen del som för den sjuke (Beck-Friis, 

2000). Make-makarelation kan övergå i en vårdar-vårdtagarroll eller att föräldrar-

barnrelationen förändras och barnen till den sjuke tar på sig vårdarrollen (Marcusson et al., 

1995). 

   

Naess (1987) anser att livskvalitet har att göra med individens upplevelse av att leva ett bra 

eller dåligt liv och kan delas in i fyra olika delar. En person som upplever sig ha hög 

livskvalitet är aktiv som innebär att hon/han är nyfiken på livet, har intressen, engagerar sig i 

saker som känns meningsfulla, har energi att ta tillvara på sina intressen och har frihet att välja 

och känna att man själv har kontroll över sina handlingar. Den andra delen innebär att ha bra 

relationer med andra människor och känna sig tillhöra en grupp (tex med vänner, grannar, 

arbetskollegor). Tredje delen innebär att ha bra självkänsla som innefattar att vara säker på 

egen förmåga och skicklighet, känna sig nyttig och nöjd med egna insatser samt brist på 

känslor av skuld och skam. Den fjärde och sista delen är att ha en grundkänsla av lycka  som 

innebär rika och intensiva estetiska upplevelser. Han/hon har en känsla av insikt eller identitet 

med naturen och är öppen, mottaglig och inte bortkopplad från omvärlden. Man har också en 

grundläggande stämning av trygghet, harmoni, lycka, glädje och välbefinnande med frånvaro 

av oro, ångest, rastlöshet, depression, obehag eller smärta. Dessa fyra områden kan omfatta de 

viktigaste aspekterna av livskvaliteten hos en människa och dessa fyra områden ska fördelas 

lika viktigt, så att ingen tillskrivs större betydelse än de andra (Naess 1987).  

 

Socialstyrelsen (2005) definierar anhörig som en person inom familjen eller bland de närmaste 

släktningarna.  
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Problematisering 

Alzheimers sjukdom är ett ökande problem eftersom antalet äldre ökar (Socialstyrelsen, 2007). 

En del som drabbats av Alzheimers sjukdom kan i en början av sjukdomens skede uppleva ett 

starkt behov av att ha sin anhöriga i närheten, det är för att känna trygghet och ha möjlighet att 

hantera det sviktande självförtroendet som sjukdomen för med sig.  

Den kognitiva förmågan blir drabbad och den sjuke får svårare att ta hand om sig själva vilket 

resulterar i att anhöriga får ta ett allt större ansvar. Anhöriga kan uppleva situationen som 

påfrestande och det är därför viktigt att de får hjälp och stöd för att kunna hantera tillståndet 

(Ekman et al., 2007). 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva vilka faktorer som påverkar anhörigas livskvalitet när en familjemedlem 

har Alzheimers sjukdom. 

 

Metod 

En litteraturstudie innebär en systematisk sökning, kritisk granskning och sammanställning av 

vetenskapliga tidskriftsartiklar och andra vetenskapliga rapporter inom ett valt ämnesområde. 

Syftet med en systematisk litteraturstudie är att sammanställa data från tidigare genomförda 

empiriska studier. Studien bör ha fokus på aktuell forskning inom det valda området för att 

sedan kunna utgöra informationskälla och beslutsunderlag i klinisk verksamhet. Antalet 

artiklar som inkluderas i studien beror på vad författaren kan hitta, vilka krav som ställs men 

det finns inga regler som säger hur många studier som ska ingå i den systematiska 

litteraturstudien (Forsberg & Wengtström, 2008).  

 

Litteratursökning 

I litteratursökningen beskrivs hur sökningen och urvalsförfarandet har gått till. Först väljs 

vilka informationskällor som ska användas och sedan väljs sökord som är primära till 

processen. Därefter ska relevanta dokument granskas (Friberg, 2006).                                                                                                               

Sökorden var Alzheimers disease, Family och Quality of Life, dessa översattes från svenska 

till engelska i databasen SweMesh (bilaga 1, 2 & 3). I Cinahl användes sökordet Alzheimer´s 

disease. I PubMed och Psycinfo gav sökordet Alzheimer´s disease inga träffar, det ändrades 

till Alzheimer disease som gav träffar.  

Inklusionskriterier var svenska/engelska, alla länder och publicering efter 1995 och anhöriga 
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till hemmaboende patienter med mild till måttlig Alzheimers sjukdom. Exklusionskriteriet var 

reviewartiklar.  

 

I databasen Cinahl gav fritextsökningen utan begränsningar 38 träffar. Begränsat till 

svenska/engelska/mellan 1995-2010 föll två artiklar bort på grund av att de var publicerade 

innan 1995. 36 titlar och abstrakt lästes enskilt och jämfördes sedan mellan författarna. 31 

artiklar föll bort för att artiklarnas resultat inte matchade studiens syfte och 5 återstående 

artiklar skrevs ut i fulltext eller beställdes via fjärrlån på Linnéuniversitetsbiblioteket i Kalmar 

som sedan lästes. En artikel inkluderades i studien för att resultatet motsvarade denna studies 

inklusionskriterier och syfte.  

 

Tabell 1 

Cinahl 22-27 januari 

Sökord Antal träffar Antal lästa 
titlar 

Antal lästa 
abstrakt 

Antal 
lästa 
artiklar 

Artiklar 
inkludera
de i 
studien 

Alzheimer’s disease 8400     
Quality of life 27008     
Family 60649     
Alzheimer’s disease 
AND Quality of life  

38     

Alzheimer’s disease 
AND Family 

649     

Quality of life AND 
Family 

1923     

Alzheimer’s disease 
AND Quality of life 
AND Family 

38 36 36 5 1 

 
 
 

I databasen PubMed gav fritextsökningen utan begränsningar 209 träffar. Begränsat till 

svenska/engelska/mellan 1995-2010 föll 60 artiklar bort. Av återstående 149 artiklar var 35 

stycken Review och dessa valdes bort. 114 titlar och abstrakt lästes enskilt och jämfördes 

sedan mellan författarna och 23 artiklar skrevs ut i fulltext eller beställdes på 

Linnéuniversitetsbibloteket i Kalmar. 16 artiklar föll bort på grund av att artiklarna inte 

matchade inklusionskriterna eller att artiklarnas resultat inte matchade studiens syfte.  



5 

 

Sju artiklar återstod efter artikelläsningen och inkluderades i studien. 

 

Tabell 2 

PubMed 22-27 januari 

Sökord Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
titlar 

Antal 
lästa 
abstrakt 

Antal lästa artiklar Artiklar 
inkluderade 
i studien 

Alzheimer 
disease 

52614     

Quality of life 141050     
Family 681685     
Alzheimer 
disease AND 
Quality of life  

944     

Alzheimer 
disease AND 
Family 

3620     

Quality of life 
AND Family 

13713     

Alzheimer 
disease AND 
Quality of life 
AND Family 

209 114 114 23 7 

 
 
  
I databasen PsycInfo gav fritextsökningen utan begränsningar 590 träffar. Begränsat till 

svenska/engelska och mellan 1995-2010 föll ingen artikel bort. 23 artiklar föll därefter bort på 

grund av att de inte var publicerade på svenska eller engelska. Kvarstående 567 titlar lästes 

och av dessa ansågs att 48 stycken titlar matchade syftet och därefter lästes abstrakten. Av 48 

lästa abstrakt valde författarna att 3 artiklar skulle läsas och granskas vidare. Slutligen ingick 

en artikel i studien som matchade studiens syfte samt inklusionskriterierna och som visade sig 

vara en dubblett från PubMed. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Tabell 3 

PsycInfo 22 - 27 januari 

Sökord Antal 
träffar 

Antal lästa 
titlar 

Antal lästa 
abstrakt 

Antal lästa artiklar Artiklar 
inkluderade i 
studien 

Alzheimer 
disease 

15597     

Quality of life 53334     

Family 280401     

Alzheimer 
disease AND 
Quality of life  

1331     

Alzheimer 
disease AND 
Family 

3795     

Quality of life 
AND Family 

18700     

Alzheimer 
disease AND 
Quality of life 
AND Family 

590 567 48 3 1 

  
 

Manuell sökning 

Utöver sökning av elektroniska databaser bör informationssökningen kompletteras med en 

manuell sökning av ett specifikt intresseområde. Det sker genom granskning av läroböcker 

och manuell sökning i tidskrifter och referenslistor (Willman & Stoltz, 2002). Författarna läste 

referenslistorna till alla artiklar som inkluderades i studien. Därefter utgick författarna från 

tidigare nämnda inklusionskriterier/exklusionskriterier och fem artiklar skrevs ut i fulltext. 

Sökningen resulterade i en artikel som matchade denna studies syfte och som inkluderades i 

studien. 

 

Kvalitetsgranskning 

När författarna hade fått fram alla artiklar som skulle inkluderas i studien tog de hjälp av 

Ulrich´s Periodicals Directory för att se om artiklarna var vetenskapliga.  

Med utgångspunkt i Willman och Stoltz (2002) granskningsmallar som författarna 

modifierade, (bilaga 1 och 2) har kvalitetsgranskningar av 2 kvalitativa och 7 kvantitativa 

artiklar gjorts. Författarna läste igenom artiklarna var och en för sig och en individuell 
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kvalitetsgranskning gjordes. Därefter jämfördes bedömningarna gemensamt och det visade sig 

att författarna hade gjort likvärdiga bedömningar. Vid bedömningen användes rangordningen 

låg, medel eller hög vetenskaplig kvalitet. 

 

Granskningsmallen för kvalitativa artiklar (bilaga 1) bestod av frågor som kunde besvaras 

antingen med ja, nej eller vet ej. Varje fråga som besvarades med ja gav 1 poäng, nej gav 0 

poäng och vet ej gav 0 poäng. Samtliga poäng adderades och resulterade i ett mått på varje 

studies vetenskapliga kvalitet och varje kvalitativ artikel kunde erhålla max 15 poäng. 

Kvalitativa artiklar med 0 - 5 ansågs ha låg kvalitet, 6 – 10 ansågs ha medelkvalitet och 11–15 

ansågs ha hög kvalitet.  

 

Granskningsmallen för kvantitativa artiklar (bilaga 2) bestod av frågor som kunde besvaras 

antingen med ja, nej eller vet ej. Varje fråga som besvarades med ja gav 1 poäng, nej gav 0 

poäng och vet ej gav 0 poäng. Samtliga poäng adderades och resulterade i ett mått på varje 

studies vetenskapliga kvalitet och varje kvantitativ artikel kunde erhålla max 13 poäng. 

Kvantitativa artiklar med 0- 5 ansågs ha låg kvalitet, 6-10 ansågs ha medelkvalitet och 11 –13 

ansågs ha hög kvalitet. I granskningsmallen för kvantitativa artiklar valde författarna att 

exkludera begreppen forskningsmetod, intervention, randominiseringsförfarandet beskrivet, 

likvärdiga grupper vid start, analyserade i den grupp som de randomiserades till, blindning av 

patienter, blindning av vårdare och blindning av forskare.  

 

Dataanalys 

En dataanalys kännetecknas av att forskaren stegvis och systematiskt samlar in och 

klassificerar data för att lättare kunna se teman och mönster. Målet är att beskriva och 

fastställa mängden data för att sedan analysera detta (Forsberg & Wengström 2008).  

Författarna läste återigen igenom artiklarna enskilt för en ökad förståelse. Artiklarnas resultat 

lästes, med utgångspunkt från Naess (1987) fyra delkomponenter av hög livskvalitet som 

innebär att vara aktiv, att ha bra relationer med andra människor, att ha bra självkänsla och att 

ha grundkänsla av lycka. De fyra delkomponenterna utgjorde teman i resultatet. Varje 

delkomponent markerades med en enskild färg för att lättare kunna särskiljas. Resultatet från 

alla nio artiklarna delades in i sina färger. Sen sorterades resultatet i färgordning dvs. varje 

delkomponent för sig. Resultatet översattes sedan från engelska till svenska. Utifrån 

resultatsammanställningen kunde författarna dela in resultatet i sju kategorier: isolering, 
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meningsfullhet, tillhörighet, information, skuld och skam, glädje, depression och ångest samt 

ekonomi. Svaren jämfördes och sammanställdes i resultatavsnittet i litteraturstudien.  

 

Etiska överväganden  

Innan en systematisk litteraturstudie påbörjas bör författarna göra etiska överväganden.  

Endast studier som har fått tillstånd från en etisk kommitté eller har noggranna etiska 

överväganden bör ingå i studien. Författarna till litteraturstudien ska presentera alla resultat 

även de som inte stödjer deras hypotes. Fusk och ohederlighet får inte förekomma inom 

forskning, med detta innebär avsiktlig förvrängning av forskningsprocessen som stöld eller 

plagiat av data (Forsberg & Wengström, 2008).  Alla artiklar i studien är granskade och 

godkända av en etisk kommitté. Författarna har ej undanhållit artiklarnas resultat på grund av 

personliga åsikter och inkluderade artiklar har stämt överens med denna studies syfte. 

 

Resultat 

Analysen resulterade utifrån Naess (1987) fyra delkomponenter av hög livskvalitet med 

kategorier (tabell 4). Kategorierna redovisas löpande i texten. 

 

Tabell 4. Översikt över delkomponenter och kategorier.  

Att vara aktiv  

- isolering 

- meningsfullhet och glädje 

Att ha bra relationer med andra människor 

- tillhörighet 

Att ha bra självkänsla 

- information 

- skuld och skam 

Att ha grundkänsla av lycka 

- depression och ångest 

- ekonomi 
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Att vara aktiv 

Isolering 

Faktorer som ökade anhörigas livskvalitet var självständighet gentemot familjemedlemmen 

och att ha mer hjälp med omvårdnaden av familjemedlemmen. Hälften av anhöriga relaterade 

livskvalitet till frihet och betonade att de inte hade frihet att komma och gå som de ville. Att 

organisera sin dag med fullständig frihet var en önskan. Att ha fritt sinne och tänka och göra 

det de ville göra var en frihet. Även om en del anhöriga hade hjälp med sin familjmedlem av 

andra släktingar kände de sig mycket kopplade till familjemedlemmarna och oförmögna att 

lämna dem för en kort tid (Vellone, Piras, Talucci & Zichi Cohen, 2007).  

 

 Hälften av vårdgivarna ansåg att ta hand om sin anhörig var ett heltidsjobb och kunde därför 

inte arbeta lika mycket som tidigare. Vårdgivarna fick mindre tid för sig själva och deras 

sociala liv blev lidande (Ferrara, Langiano, Di Brango, De Vito, Di Cioccio & Bauco, 2008; 

Rodiguez, De Leo, Girtler, Vitali, Grossi, & Nobili, 2003). En anhörig beskrev att sedan hon 

började vårda sin make hade hon inte tid till att se över sin egen hälsa. Hon kunde inte gå till 

läkaren på grund av att hon inte kunde lämna sin man ensam. Många anhöriga noterade att de 

inte hade någon hjälp med omvårdnaden av sin familjemedlem och ansåg att livskvaliteten 

skulle förbättras om de fick hjälp. En del familjemedlemmar ville inte ta emot hjälp från 

utomstående och en del anhöriga önskade avlastning en timme/dag för att kunna gå ut och 

uträtta ärenden. (Vellone et al., 2007). 

 

Meningsfullhet och glädje 

Anhörigas liv förändrades när en familjemedlem drabbades av Alzheimers sjukdom (Rodiguez 

et al., 2003). Majoriteten av familjemedlemmarna hade ett varmt förhållande till personen med 

Alzheimers sjukdom (Kurz, Schulz, Reed, Wortmann, Rodrigo, von Lüzau Holbein & 

Grossberg, 2008). Att ta hand om sin familjemedlem visade sig vara givande (Andrieu, Rive, 

Guilhaume, Kurz, Scuvée-Moreu, Grand & Dresse, 2007; Kurz et al., 2007) och hjälpte 

anhöriga att uppskatta vad som verkligen var viktigt i livet (Kurz et al., 2007).     
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Att ha bra relationer med andra människor 

Tillhörighet 

Genom att ta hand om en familjemedlem hade livskvaliteten fått ny innebörd som var att ha 

styrka för sin familjemedlems skull, att ha tålamod och att konstant finnas i dennes närhet och 

ge kärlek till denne. Förutom stressen som var orsakad av sjukdomen hade de flesta anhöriga 

en varm relation med sin familjemedlem. En manlig anhörig sade att när hans fru mådde lite 

bättre kände han att hans egen livskvalitet ökade (Vellone et al., 2007). Många anhöriga 

konstaterade att om familjemedlemmen hade bra hälsa så var det en faktor som höjde deras 

egen livskvalitet. Tillståndet hos partnern och äktenskapet var den mest förekommande och 

viktigaste delen som påverkade livskvaliteten (Schölzel-Dorenbos, Draskovic, Vernooij-

Dassen, & Olde Rikkeri, 2008). Anhöriga uppgav att efter deras familjemedlem hade fått sin 

diagnos, hade den meningsfulla interaktionen upphört och anhöriga kände hjälplöshet på 

grund av familjemedlemmens minnesförlust (Quayhagen & Quayhagen, 1996). Vänskaps- och 

familjerelationer var aspekter som också påverkades när en anhörig drabbades av Alzheimers 

sjukdom (Rodiguez et al.,2007). Anhörigas livskvalitet var starkt förknippad med den 

familjemedlemmens livskvalitet, mindre förknippad med utvecklingen i tid av Alzheimers 

sjukdom (Thomas, Lalloué, Preux, Hazif-Thomas, Pariel, Inscale, Belmin, & Clément, 2005). 

 

Att ha bra självkänsla 

Information  

Många anhöriga uppgav att de mottog information från patientföreningar för personer med 

Alzheimers sjukdom. Den vanligaste orsaken som anhöriga uppgav för att inte ta hjälp av 

organisationerna var att det var för långt avstånd eller obekvämt att ta sig dit. Andra 

informationskällor var böcker, tidningar och Internet. Anhöriga såg läkare som en vanlig 

informationskälla, det var viktigt att de kunde diskutera behandlingen, mediciner och 

sjukdomstillstånd. Anhöriga var ofta den ansvarige över medicinhanteringen av sin 

familjemedlem. Anhöriga kände oro över bieffekter och hanteringen av mediciner och genom 

information om hur medicinen skulle tas och dess verkan ökade deras livskvalitet eftersom 

oron minskade (Kurz et al., 2008).    

 

Skuld och skam 

Överlag ansåg anhöriga att det var betungande att vårda sin familjemedlem (Andrieu et al., 

2007; Kurz et al., 2008). Situationen skapade missförstånd inom familjen, vilket visades 
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genom att anhörig bråkade med andra anhöriga och kände sig kritiserade. Detta ledde till viss 

bitterhet gentemot den andra anhörige. Majoriteten av anhöriga hävdade att de inte skämdes 

över familjemedlemmen eller deras beteende när de hade besök i hemmet men samtidigt sade 

nästan en tredjedel av de anhöriga att de inte kunde acceptera situationen och önskade att 

överge hemmet (Ferrara et al., 2008).  

En anhörig uppgav att Alzheimers sjukdom är hjälplöst och därför skulle anhöriga inte känna 

skuld över att de inte kunde göra något specifikt för sin anhöriga (Quayhagen & Quayhagen 

1996). 

 

Emotionell stress var en orsak till minskad livskvalitet eftersom anhöriga upplevde stora 

förändringar i familjen som stigande oro och obehag, gräl om delat ansvar mellan 

familjemedlemmarna, skuldkänslor och försummelse av barnen. Nästan hälften av de anhöriga 

tyckte att dessa känslomässiga förändringar var starka och kände stor oro när de lämnade sin 

familjemedlem för att uträtta egna ärenden (Ferrara et al., 2008; Rodiguez et al., 2003; Vellone 

et al., 2007). Det var en statistisk skillnad mellan män och kvinnors upplevelser av sömn och 

känsla av hopplöshet eftersom kvinnor mådde sämre (Schölzel-Dorenbos, Draskovic, 

Vernooij-Dassen, Olde Rikkeri, 2008; Thomas et al., 2005). Majoriteten av anhöriga hade 

drabbats av sömnproblem, oavsett familjemedlemmens sömnvanor och hälften av anhöriga 

fick inte tillräckligt med sömn (Ferrara et al., 2008). 

 

En del anhöriga var övertygade att om de fick assistans med deras familjemedlemmar skulle 

det öka deras livskvalitet samtidigt som det skulle resultera i skuldkänslor. Oro över 

progressionen av sjukdomen och att tillståndet kunde försämras, försämrade anhörigas 

livskvalitet. Många anhöriga visste att sjukdomen skulle förvärras, men de visste inte om 

hastigheten av progressionen eller om vad som skulle hända i framtiden. (Vellone et al., 2007).   

 
 
Att ha grundkänsla av lycka 

Depression och ångest 

Faktorer som försämrade anhörigas livskvalitet var oron över framtiden, stress och 

progressionen av familjemedlemmens sjukdom. Familjemedlemmens sjukdom påverkade och 

förändrade allt och flera anhöriga kände oro orsakad av sjukdomen. En anhörig upplevde att 

innan familjemedlemmens sjukdomsdebut hade de haft en varm relation gentemot varandra 



12 

 

och deras liv var stillsamt, men att ingen av dem nu var lugna. Det var stressigt att vara 

involverad i omvårdnaden. (Vellone et al., 2007).   

 

Kvinnliga anhöriga hade högre självskattad livskvalitet än manliga anhöriga (Schölzel-

Dorenbos et al., 2008). Anhörigas livskvalitet var relaterad till livskvaliteten hos 

familjemedlemmen de vårdade, familjemedlemmens beteendestörning och varaktigheten av 

utvecklingen av Alzheimers sjukdom (Andrieu et al., 2007). Manliga anhöriga känsla av 

sammanhang var högre än hos kvinnliga anhöriga. Huvudorsaken för låg känsla av 

sammanhang var depression (Välimäki et al., 2009). Kvinnor hade mer symtom på depression 

än män (Thomas et al., 2005; Välimäki et al., 2009). De flesta symtomen på depression hade 

ett samband med ångest och låg inkomst. Manliga anhörigas depressiva symtom relaterade 

starkt med patientens neuropsykiatriska symtom medan kvinnliga anhörigas depressiva 

symtom hade ett svagt samband till neuropsykatriska symtom (Välimäki et al., 2009). 

Sammanlagt visade nästan hälften av alla anhöriga symtom på depression och sinnesfriden var 

försämrad (Andrieu et al., 2007; Rodiguez et al., 2003; Thomas et al., 2005; Välimäki et al., 

2009).    

 

Ekonomi 

Anhörigas psykiska ångest var hög för att levnadsstandarden sänktes på grund av kostnaden av 

assistans till familjemedlemmen. Den ekonomiska sänkningen upplevdes i varierande grad av 

anhöriga, allt från stor förändring till ingen förändring alls (Rodiguez et al., 2003; Vellone et 

al., 2007). Hade anhöriga pengar kunde de anlita de bästa läkarna och sjukhusen och därmed 

fick familjemedlemmen den bästa vården överlag (Vellone et al., 2007).    

 
 
Diskussion 
 

Metoddiskussion 

Författarna använde sig av en systematisk litteraturstudie som metod. Enligt Forsberg & 

Wengström (2008), är PubMed, Cinahl och PsycInfo användbara databaser där 

omvårdnadsforskning kan hittas. Författarna sökte i databaserna PubMed, Cinahl och PsycInfo 

som tidigare nämnt är omvårdnadsinriktade vilket författarna anser är en styrka.  
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Sökordet kontrolleras genom att författarna slår upp ordet och dess definition i databasens 

uppslagsverk. Sökstrategin är olika för varje projekt och det är viktigt att 

problemformuleringen är tydlig och välavgränsad (Willman & Stoltz, 2002). Sökorden som 

valdes var alzheimers disease/alzheimer´s disease, family och quality of life. Sökorden valdes 

eftersom de passade in i studiens syfte. Relative och spouse går under begreppet family i Mesh 

vilket är en styrka i sökningen eftersom sökningen fick en större bredd. Sökordskombinationer 

med två sökord gjordes för att se utbudet och få en översikt av artiklar men eftersom inte alla 

sökorden var med ansågs det inte vara väsentligt att läsa då inte hela studiens syfte täcktes in. 

 

Författarna valde att göra avgränsningar genom inklusion- och exklusionskriterier för att 

smalna av området och göra det mer hanterbart. Svenska valdes eftersom det är författarnas 

modersmål och utöver det svenska språket är engelskan det enda språket som författarna 

behärskar. Eftersom engelskan inte är modersmål kan det i översättningar i dataanalysen ha 

resulterat i eventuella felöversättningar, vilket kan vara en svaghet i studien. Forskning är en 

färskvara och därför exkluderades alla artiklar från studien som var publicerade innan 1995. 

Anhöriga till hemmaboende personer med Alzheimers sjukdom valdes eftersom det oftast är 

de anhöriga som då vårdar familjemedlemmen. Mild till måttlig Alzheimers sjukdom valdes 

eftersom de ofta fortfarande bor hemma. Enligt Forsberg & Wengström (2008) kan 

reviewartiklar vara otillförlitliga och därför valde författarna reviewartiklar som ett 

exklusionskriterier. I samband med fritextsökningen satte författarna en gräns och 200 abstrakt 

ansågs vara rimligt att läsa och efter att läst alla titlar i alla tre databaserna återstod mindre än 

200 abstrakt.  

 

Manuell sökning kan ge värdefull information och komplettera en litteraturstudie som är 

baserad på elektroniska databaser (Willman & Stoltz, 2002). En manuell sökning gjordes på 

alla inkluderade artiklars referenslistor där en artikel inkluderades i studien. Det var svårt att 

hitta en artikel genom en manuell sökning, antingen återkom samma artiklar i referenslistorna 

eller hade de redan inkluderats i studien. Det visar på en styrka då andra författare har använt 

samma artiklar som denna studie bygger på. 

 

Ulrich´s Periodicals Directory är ett hjälpmedel för att se om tidskrifter är vetenskapliga. 

Författarna ansåg att detta skulle öka kvaliteten och underlätta arbetet med 

kvalitetsgranskningen. 
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Författarna tog hjälp utav Willman och Stoltzs (2002) granskningsmallarför kvalitativ och 

kvantitativ metod. Kvantitativ granskningsmall modifierades och följande begrepp 

exkluderades: forskningsmetod, intervention, randominiseringsförfarandet beskrivet, 

likvärdiga grupper vid start, analyserade i den grupp som de randomiserades till, blindning av 

patienter, blindning av vårdare, blindning av forskare då det inte gjordes någon intervention i 

inkluderade artiklar. 

 

Generaliserbarhet handlar om att resultatet är oberoende av fysisk miljö och organisation 

(Pilhammar Andersson, 2008). Trovärdighet innebär att resultatet är sanning och hur 

forskarens erfarenhet och förförståelse har påverkat analysen (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2008). Nio vetenskapliga artiklar ingick i studien med tillhörande länder som 

Frankrike, Italien, USA, Nederländerna och Finland. Denna spridning gör att resultatet i denna 

studie är överförbar till en stor population.  

Trovärdigheten är också stor, resultatet har varit likartade mellan artiklarna och vald litteratur 

har fastslagit detta. Det som kan vara studiens svaghet är att det är första gången författarna 

genomfört en systematisk litteratur studie. Engelskan är inte heller författarnas modersmål och 

oavsiktliga feltolkningar kan ha begåtts.  

 

Studiens styrka är att båda författarna har varit involverade i hela forskningsprocessen. 

Artiklar har lästs individuellt och sedan jämförts och sammanställts. Detta har gjort att 

författarna inte har blivit påverkade av varandra innan en egen uppfattning har gjorts. 

Författarna har diskuterat varje steg och sett till så att inga missförstånd har uppstått i t.ex. 

samband inför artikelgranskningen. Resultatet har författarna sammanställt gemensamt för att 

säkerställa att all analysdata har kommit med i studien.  

 

Resultatdiskussion  

Syftet med litteraturstudien var att beskriva vilka faktorer som påverkar anhörigas livskvalitet 

när en närstående har Alzheimers sjukdom. Resultatet sammanställdes utifrån Naess (1987) 

definition av hög livskvalitet med fyra delkomponenter med tillhörande kategorier.  

 

Att vara aktiv 

Att vara anhörig till en Alzheimers sjuk familjemedlem var ett heltidsjobb och många faktorer 

i livet påverkades.  Detta ledde till att anhöriga blev isolerade och fick mindre egentid (Ferrara 

et al., 2008; Rodiguez et al., 2003). En del anhöriga önskade hjälp i form av avlastning 
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samtidigt som en del familjemedlemmar inte ville ta emot hjälp från utomstående (Vellone et 

al., 2007). Att vara aktiv innebär att människan är nyfiken på livet, har frihet, energi, kontroll 

över sina handlingar och kan engagera sig i saker som känns meningsfulla (Naess, 1987). En 

anhörig löper en stor risk att glömma bort sig själv och sina behov som fysisk- och psykisk 

aktivitet, sömn och umgänge med vänner (Ekman et al., 2007). Sjukdom får konsekvenser för 

både individen och familjens funktion. Det kan även förena familjemedlemmar och ge 

tillåtelse och tillfälle att förmedla ömhet och kärlek som aldrig tidigare har uttryckts (Wright, 

Watson & Bell, 2002).   

 

Det är svårt för en anhörig att vara aktiv när tiden går åt till att ta hand om en sjuk 

familjemedlem. Isoleringen leder till minskad frihet och att de inte längre kan engagera sig i 

sina intressen. Ökad kunskap om anhörigas situation när en familjemedlem drabbas av 

Alzheimers sjukdom skulle leda till att omvårdnaden fick ett familjeinriktat perspektiv och att 

hänsyn till anhöriga skulle ges. För att anhöriga ska kunna orka fortsätta hjälpa 

familjemedlemmar krävs det att anhöriga själva får hjälp och stöd.   

 

Att ha bra relationer med andra människor 

Det var givande att ta hand om sin familjemedlem med Alzheimers sjukdom (Andrieu et al., 

2007; Kurz et al., 2008). Anhöriga lärde sig uppskatta vad som var viktigt i livet och 

majoriteten av alla anhöriga hade ett varmt förhållande till familjmedlemmen (Kurz et al., 

2008).  En del anhöriga anser som en självklarhet att vårda sin familjemedlem. Det känns bra 

att få ställa upp och att vårda sin familjemedlem. (Ekman et al., 2007). Hög livskvalitet är att 

ha en bra relation med andra människor (Naess, 1987).  

 

Relationen med andra människor är en viktig del i att ha en hög livskvalitet. Om inte 

relationen med sin familjemedlem är bra blir inte heller relationen med andra människor bra. 

Men samtidigt kan det vara viktigt för en anhörig att ha en bra relation utanför familjen där 

tröst och stöd kan finnas och på så sätt få mer ork att vårda sin familjemedlem, en relation med 

andra människor kan därmed leda till en bättre relation med familjemedlemmen.  

 

Att ha bra självkänsla 

Livskvaliteten hos anhöriga skulle öka om de fick hjälp med sina familjemedlemmar men 

assistansen skulle också resultera i skuldkänslor hos anhöriga (Vellone et al., 2007). 

Majoriteten av anhöriga medgav att de inte skämdes över familjemedlemmens beteende vid 
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besök i hemmet men samtidigt önskade nästan en tredjedel av alla anhöriga att överge hemmet 

(Ferrara et al., 2008). Anhöriga ställer ofta för höga krav på sig själva och de kan inte leva upp 

till de höga förväntningar de har på sig själva och det leder till känsla av otillräcklighet, skuld, 

skam och dåligt samvete. Anhöriga vill dölja problemen för att de skäms och känner att ingen 

har förståelse. Skuldkänslor är vanligt hos anhöriga och kan ligga till grund för att inte förstått 

och upptäckt sjukdomen tidigare (Ekman et al., 2007). Bra självkänsla innebär att vara säker 

på sin egen skicklighet och förmåga, känna sig nöjd och nyttig med egna insatser och med 

brist på skuld- och skamkänslor (Naess, 1987).  

 

Anhöriga skäms åt familjemedlemmens vägnar och blir frustrerade över tillståndet som 

familjemedlemmen befinner sig i. Genom att ta hjälp känner anhöriga att de inte räcker till och 

de lever inte upp till förväntningarna de har på sig själva. Anhöriga känner också att de sviker 

sin familjemedlem när de tar hjälp och får skuldkänslor. Skuldkänslor och skam leder till att 

anhöriga inte blir nöjda med sina insatser och därmed sänks deras självkänsla.  

Majoriteten av anhöriga har svårt att sätta gränsen för vad som är rimligt att orka med och hur 

mycket de ska avsätta från sina egna liv. Familjemedlemmen med Alzheimers sjukdom är den 

som är primärt svag men anhöriga blir också svaga om de inte får tillräckligt med stöd. Utgå 

från deras behov och önskemål och ge stöd i form av stödgrupper, utbildning och avlösning. 

På så sätt förebyggs att de blir en svag grupp. Anhöriga behöver stöd kontinuerligt under 

sjukdomsförloppet för att förstå sjukdomen, dess konsekvenser och de beteendeförändringar 

som drabbar den sjuke. Det är viktigt att involvera anhöriga i vården så de känner sig delaktiga 

och se anhöriga som en resurs, inte som ett hinder (Ekman et al., 2007).  

 

Omvårdnad kan vara att möta anhöriga i hemmet, låta dem komma till tals och ställa frågor. 

Sjuksköterskan visar att hon/han är tillgänglig för anhöriga, information utbytes mellan 

parterna och anhöriga upplever att de blir sedda och bekräftade. Förutom att sjuksköterskan 

visar att hon/han finns där för anhöriga kan hon/han ge omvårdnad genom att tipsa och 

hänvisa till stödgrupper och utbildning. Sjuksköterskans främsta uppgift är att ge patienten 

omvårdnad men genom att ge anhöriga stöd får hela familjen hjälp. När sjuksköterskan ser 

anhöriga som en resurs leder det till att anhöriga känner mindre skuld och därmed höjs deras 

självkänsla.  
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Att ha grundkänsla av lycka 

Manliga anhöriga hade sämre självskattad livskvalitet än kvinnliga anhöriga (Schölzel et al.,  

2008). Livskvaliteten hos anhöriga var relaterad till familjemedlemmens livskvalitet, 

beteendestörning och utvecklingen i tid av Alzheimers sjukdom (Andrieu et al., 2007; Thomas 

et al., 2005). Kvinnor visade mer symtom på depression än män (Thomas et al., 2005; 

Välimäki et al., 2009). Hälften av alla anhöriga visade tecken på depression och försämrad 

sinnesfrid (Andrieu et al., 2007; Rodiguez et al., 2003; Thomas et al., 2005; Välimäki et al., 

2009). Framförallt döttrar till föräldrar med Alzheimers sjukdom hade känslor av 

otillräcklighet. Rollförändringarna inom familjen är en stor påfrestning som sjukdomen bär 

med sig. Anhöriga känner sorg när de ser en familjemedlem förändras till det sämre. Det är 

psykiskt påfrestande att se hur den ena förmågan efter den andra försvinner hos 

familjemedlemmen (Ekman et al., 2007). Grundkänsla av lycka innebär att ha intensiva och 

rika upplevelser. Det finns en grundläggande stämning av trygghet, glädje, ekonomi, lycka och 

välbefinnande och frånvaro av ångest, oro, depression och obehag (Naess, 1987).   

 

Kvinnliga anhöriga hade högre självskattad livskvalitet samtidigt som de visade mer tecken på 

depression, det kan bero på att kvinnor säger att de har det bättre än vad de har. Kvinnor 

försöker kanske vara alla till lags och har kanske högre krav på sig själva. Därmed inte sagt att 

män inte har krav på sig själva eller inte har tecken på depression. Att hjälpa anhöriga att se 

det friska i patienten får de hjälp att glädjas åt vad de har istället för att enbart sörja det som en 

gång varit, t ex rollförändringar som kan uppstå inom familjen, dottern blir sin mammas 

mamma. Det är också viktigt att uppmuntra anhöriga till att ha roligt, unna sig själva 

avlastning så att de orkar vårda sin familjemedlem. Det är lika viktigt att låta anhöriga vara 

ledsna, få utlopp för sina känslor och därmed ha möjlighet att ta emot tröst. Om inte anhöriga 

visar sina känslor, hur ska vi då som sjuksköterskor kunna hjälpa dem och ge stöd? Upplever 

anhöriga att familjemedlemmen mår bra, mår också anhöriga bra. Sorg som glädje, 

framgångar och motgångar delas mellan medlemmarna i familjen.    

 

Reflektion och förslag till fortsatta studier 

Författarna har med denna litteraturstudie kunnat ge en samlad bild om hur anhöriga upplever 

att deras livskvalitet förändras när en familjemedlem har Alzheimers sjukdom. Denna studie 

visar tydligt på skillnaden som är mellan män och kvinnors upplevelse av hur livskvaliteten 

förändras när en familjemedlem har Alzheimers sjukdom. Framtida studier skulle kunna 

utvärdera effekten av stödet till anhöriga samt forska kring orsaken till skillnader mellan män 
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och kvinnors depression. Hur ska bördan av att ta hand om en familjemedlem med Alzheimers 

sjukdom kunna bli mer jämlik mellan män och kvinnor? Författarna vill även se mer svensk 

forskning inom området. 

 

Slutsats 

Oro, stress, ökade kostnader i samband med familjemedlemmens sjukdom och anhörigas 

minskade egentid är några faktorer som påverkar anhörigas livskvalitet när en familjemedlem 

har Alzheimers sjukdom. Det har visat sig vara viktigt att anhöriga erbjuds hjälp för att inte 

själva riskera bli en svag grupp. Hjälpen kan bestå i form av information, hjälp med 

omvårdnaden av den sjuke, avlastning samt tröst och stöd. Det krävs mer utbildning av 

personal som möter patienter och deras anhöriga.  
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Bilaga 1 
 
Kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod. 
 
Beskrivning av studien 
 
Tydlig avgränsning/problemformulering?   Ja  Nej  Vet ej 
 
Patientkarakteristika    Antal Ålder  Kön 
 
Är kontexten presenterad?    Ja  Nej  Vet ej 
 
Etiskt resonemang?    Ja  Nej  Vet ej 
 
 
Urval 
 
- relevant?     Ja  Nej  Vet ej 
 
- strategiskt?     Ja  Nej  Vet ej 
 
Metod för 
 
- urvalsförfarande tydligt beskrivet?   Ja  Nej  Vet ej 
 
- datainsamling tydligt beskriven?   Ja  Nej  Vet ej 
 
- analys tydligt beskriven?    Ja  Nej  Vet ej 
 

Giltighet 

- är resultatet logiskt, begripligt?   Ja  Nej  Vet ej 

- råder datamättnad?    Ja  Nej  Vet ej 

- råder analysmättnad?    Ja  Nej Vet ej 

 

Kommunicerbarhet 

- redovisas resultatet klart och tydligt?   Ja  Nej  Vet ej 

- redovisas resultatet i förhållande till en 

teoretisk referensram?    Ja  Nej  Vet ej 

 

Genereras teori?   Ja Nej Vet ej 

 
Huvudfynd  
Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 
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Sammanfattande bedömning av kvalitet Hög  Medel  Låg 
 
Kommentar 
 
Granskare (sign) 
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Bilaga 2 
 
Kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod. 
 
Beskrivning av studien 
 
Patientkarakteristika    Antal  Ålder Kön 
 
Kriterier för exkludering Adekvata exklusioner  Ja  Nej 
 
Vad avsåg studien att studera? 
Dvs. vad var dess primära resp. sekundära effektmått? 
 
Urvalsförfarande beskrivet?   Ja  Nej 
 
Representativt urval?    Ja  Nej 
 
Bortfall 
 
Bortfallsanalysen beskriven?   Ja  Nej 
 
Bortfallstorleken beskriven?   Ja  Nej 
 
Adekvat statistisk metod?    Ja  Nej 
 
Etiskt resonemang?    Ja  Nej 
 
Hur tillförlitligt är resultatet?  
Är instrumenten valida?    Ja  Nej 
 
Är instrumenten reliabla?    Ja  Nej 
 
Är resultatet generaliserbart?   Ja  Nej 
 
Huvudfynd (hur stor var effekten?, hur beräknades effekten?, NNT, konfidensintervall, 
statistisk signifikans, klinisk signifikans, powerberäkning). 
 
Sammanfattning bedömning av kvalitet  Hög  Medel  Låg 
 
Kommentar 
 
Granskare (sign) 
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Bilaga 3 Artikelmatris 

Författare, År, Titel, Tidskrift 
och Land. 
 

Syfte Design Urval/metod Resultat Kvalitet 

Andrieu, S., Rive, B., 
Guilhaume, C., Kurz, X., 
Scuvée-Moreu, J., Grand, A., 
& Dresse, A. (2007). New 
assessment of dependency in 
demented patients: Impact on 
the quality of life in informal 
caregivers. Psychiatry and 
Clinical Neurosciences. 
Frankrike. 
 

Undersöka 
effekterna 
av 
beroendet 
av 
informella 
vårdgivare 
som hjälpte 
dementa 
patienter i 
hemmet. 
 

Kvantitativ 
 

Genom en tvärsnittsstudie 
intervjuades 145 anhöriga och 
patienter via telefon av en erfaren 
psykolog.  
 

Vårdgivarna var nöjda 
med att ge vård 
samtidigt som de kände 
börda och depression.  
 

Hög 

Ferrara, M F., Langiano, E., 
Di Brango, T., De Vito, E., 
Di Cioccio, L., & Bauco, C. 
(2008). Prevalence of stress, 
anxiety and depression in 
with Alzheimer caregivers. 
Health and Quality of Life 
Outcomes. Italien. 
 

Fokuserar 
på att 
undersöka 
stress, 
ångest och 
depression 
hos 
vårdgivarna.  
 

Kvantitativ 
 

Genom en retrospektiv studie valdes 
200 vårdgivare ut genom ett 
slumpmässigt urval. Data 
insamlades genom noggrant 
designade frågeformulär som tog 
uppskattade kognitiv förmåga och 
beteende samt utvärderade stress hos 
anhöriga. 
 

53 % av anhöriga fick 
mindre egentid. 55 % 
fick sämre hälsa. 56% 
kände sig trötta och 
51% fick inte 
tillräckligt med sömn.  
 

Medel 
 

Kurz, A., Schulz, M., Reed, 
P., Wortmann, M., Rodrigo, 
J., von Lüzau Holbein, H., & 
Grossberg, G. (2008). 
Personal perspectiv of 
persons with Alzeimer's 
disease and their carers: A 

Identifiera 
informations
- och 
kommunikat
ionsbehov, 
livskvalitet 
och andra 

Kvantitativ 
 

502 patienter och 614 anhöriga från 
Europa, Sydamerika och 
Nordamerika rekryterades via 
läkare. Intervjuerna skedde via 
telefon och bestod av 5 huvudteman 
som berörde information om, 
medicinsk behandling, medicinering, 

Anhöriga var missnöjda 
med informationen om 
sjukdomen och 
medicineringen. 
Anhörigas upplevelse 
av livskvalitet skiljde 
sig mellan länderna.  

Hög 
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global survey. Alzheimer´s & 
Dementia. USA.  
 

frågor 
utifrån 
anhöriga 
och 
patientens 
perspektiv. 
 

attityder, Alzheimers sjukdom och 
patientinformation. 
 

 

Rodiguez, G., De Leo, C., 
Girtler, N., Vitali, P., Grossi, 
E., & Nobili, F. (2003). 
Psychological and social 
aspects in management of 
Alzheimer´s patients: an 
inquiry among caregivers. 
Neurological Sciences. 
Italien. 
 

Undersöka 
stressnivåer
na hos 
anhörigvård
are till 
Alzheimers 
sjuka 
patienter.  
 

Kvantitativ.  
 

120 vårdgivare var inbjudna till att 
medverka i studien. Frågeformulär 
med 50 områden som berörde 
sociala karaktärer och patientens 
familj, relationen mellan familjen 
och sjukvården och familjens 
psykologiska bördor.  
 

Familjens psykiska 
lidande var högt, 
känslomässigt lidande 
var också en orsak till 
minskad livskvalitet. 
Andra faktorer som 
påverkades var fritiden, 
vänner och sömnen.  
 

Medel 

Schölzel-Dorenbos, C J M., 
Draskovic, I., Vernooij-
Dassen, M J., & Olde 
Rikkeri, M G M. (2008). 
Quality of Life and Burden of 
Spouses of Alzheimer 
Disease Patients. Alzheimer 
Disease and Associated 
Disorders. Nederländerna. 
 

Studera 
vilka 
faktorer som 
påverkar 
livskvalitete
n hos 
make/maka-
vårdare till 
personer 
med lätt 
/måttlig 
Alzheimers 
sjukdom. 
 

Kvantitativ 
 

97 anhörigvårdare bedömdes i en 
tvärsnittsstudie utifrån enskild 
livskvalitet och självskattning av 
bördor och stress. 

 

Anhöriga upplevde sig 
ha lägre livskvalitet än 
patienterna själva. 
Resultatet betonar 
också att det är viktigt 
att genomföra 
hälsoåtgärder för att 
förbättra anhörigas 
livskvalitet och utforska 
nya effektiva insatser.  

 

Hög 
 

Thomas, P., Lalloué, F., Undersöka Kvantitativ. 100 patienter och 100 anhöriga Anhörigas livskvalitet Hög 
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Preux, P-M., Hazif-Thomas, 
C., Pariel, S., Inscale, R., 
Belmin, J., & Clément, J-P. 
(2005). Dementia patients 
caregivers quality of life: the 
PIXEL study. International 
Journal of Geriatric 
Psychiatry. Frankrike. 
 

vilka 
faktorer som 
påverkar 
anhörigas 
livskvalitet 
och om det 
kan kopplas 
till 
patientens 
livskvalitet. 
 

 valdes ut att delta i en undersökning 
som berörde 20 områden, bl.a. 
livskvalitet, medicinsk information 
och depression. 
 

påverkas av patientens 
livskvalitet. Kvinnliga 
anhöriga hade sämre 
livskvalitet och var mer 
deprimerade än 
männen. 

 

Quayhagen, M P., & 
Quayhagen, M. (1996). 
Discovering Life Quality in 
Coping with Dementia. 
Western Journal of Nursing 
Research. USA. 
 

Undersöka 
effekten av 
en kognitiv 
intervention 
gentemot 
vårdgivarna
s välmående 
och 
vårdtagarnas 
funktionsniv
å. 

Kvalitativ 
 

10 anhöriga och 10 personer med 
måttlig form av Alzheimers sjukdom 
rekryterades via en 
patientorganisation att delta i 
studien. Anhöriga och personer med 
Alzheimers sjukdom tränades i 
hemmet i 8 lektioner i olika 
kognitiva funktioner genom verbal 
och ickeverbal teknik. Anhöriga 
utvärderade sedan sin förståelse efter 
lektionerna. 
 

Anhöriga upplevde att 
den meningsfulla 
interaktionen med sin 
familjemedlem avtog 
efter diagnosen. De 
hade inte heller samma 
synsätt på personen 
med Alzheimers 
sjukdom och anhöriga 
kände sorg över att det 
inte längre var samma 
person de älskade. 

Hög 
 

Vellone, E., Piras, G., 
Talucci, C., & Zichi Cohen, 
M. (2007). Quality of life for 
caregivers of people with 
Alzheimer´s disease. Journal 
of Advanced Nursing. Italien. 
 

Beskriva 
betydelsen 
av 
livskvalitet 
för anhörig 
vårdare vid 
Alzheimers 
sjukdom 
och 

Kvalitativ.  
 

32 anhörigvårdare valdes ut från en 
geriatrisk klinik till att medverka i 
en hermetiskt fermologisk studie.  
 

Anhörigvårdare 
associerade god 
livskvalitet med 
fridfullhet, rofylldhet, 
psykologiskt 
välmående, frihet, god 
hälsa och god 
ekonomisk status. 
Faktorer som påverkar 

Hög 
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identifiera 
faktorer som 
påverkar 
livskvalitete
n. 
 

god livskvalitet var god 
hälsa hos patienten, att 
de var självständiga, 
och att de hjälpte 
mycket vid 
vårdgivande. Faktorer 
som försämrade 
livskvaliteten var oro 
inför framtiden och 
utvecklingen av 
patientens sjukdom.  
 

Välimäki, T H., Vehviläinen-
Julkunen, K M., Pietilä, A-M 
K., & Pirttilä, T U. (2009).  
Caregiver depression is 
associated with a low sense 
of coherence and health-
related quality of life. Aging 
& Mental Health. Finland. 
 

Undersöka 
känsla av 
sammanhan
g relaterat 
till 
livskvalitet 
hos 
anhörigvård
are till 
personer 
drabbade av 
Alzheimers 
sjukdom. 
 

Kvantitativ 
 

170 anhörigvårdare som bodde med 
sin familjemedlem rekryterades från  
3 kommuner i Finland att delta i en 
prospektiv kontrollerad 
rehabiliterings studie. 

Manliga vårdgivare 
hade högre känsla av 
sammanhang än 
kvinnliga. Största 
orsaken till låg känsla 
av sammanhang var 
depression (37 % av de 
utvalda). Kvinnor 
rapporterades ha mer 
depressiva symtom och 
bedrövelse.  
 

Hög 
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