
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Upplevelsen av att vara 

informell vårdgivare till 
en förälder med 
demenssjukdom 

 

HUVUDOMRÅDE: Arbetsterapi 

FÖRFATTARE: Miranda Karlsson & Jessika Kåremark 

HANDLEDARE: Christina Ekelund 

JÖNKÖPING 2017 Maj 

En litteraturstudie ur ett aktivitetsperspektiv 



  

 
 

 

Sammanfattning 
 

Befolkningen blir allt äldre och fler riskerar att drabbas av demenssjukdom. Anhöriga 

till personer med demenssjukdom behöver i dagens samhälle ta ett större ansvar för 

vård och omsorg. Ett ökat ansvar leder till att det dagliga livet förändras och att 

anhöriga kan drabbas av ohälsa. I Sverige är den mest förekommande informella 

vårdgivaren make eller maka, men vuxna barn tar även ett allt större ansvar kring 

omsorgen. Syftet med examensarbetet var att beskriva upplevelsen av att vara 

informell vårdgivare till en förälder med demenssjukdom och hur det påverkar det 

dagliga livet. Metoden som användes var en scoping review och 20 artiklar 

inkluderades i studien. Inklusionskriterier gällande artiklarna var publicering efter år 

2007, skrivna på engelska, kvalitativa studier, vuxna barn som var informell vårdgivare 

samt att föräldern bodde i ordinärt boende. Resultatet visade upplevelser av 

förändrade roller, bristfällig aktivitetsbalans och förändrad social delaktighet. Både 

positiva och negativa upplevelser av att vara informell vårdgivare framkom. Slutsatsen 

är att arbetsterapeuten kan hjälpa anhöriga att finna strategier för att på ett långsiktigt 

sätt kunna hantera vardagen. Arbetsterapeutens yrkeskompetens kan användas i ett 

förebyggande arbete för att minska risken för begränsad aktivitet och delaktighet bland 

vuxna barn som vårdar en förälder med demenssjukdom. 
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Summary 
 

The experience of being an informal caregiver to a parent with dementia - a literature 

study from an activity perspective 

  

The population is getting older and more people are likely to suffer from dementia. In 

society of today relatives of people with dementia need to take a greater responsibility 

for the care. Increased responsibility leads to changes in everyday life and can 

contribute to ill health. In Sweden the most common informal caregivers are husbands 

or wives, but adult children are taking an increased responsibility for the care. The aim 

of this study was to describe the experiences of being an informal caregiver to a parent 

with dementia and how it affects daily living. A scoping review was used as a method 

and 20 articles were included in this study. Inclusion criteria for the articles were 

publication after year 2007, written in English, qualitative studies, adult children who 

were informal caregivers, and that the parent was living in regular housing. The results 

showed experiences of changed roles, insufficient occupational balance and changed 

social participation. Both positive and negative experiences of being an informal 

caregiver emerged. The conclusion is that the overall perspective of the occupational 

therapist can help relatives to find strategies to manage their daily living in a long-term 

perspective. The occupational therapist's competence can be utilized in preventive 

work to reduce the risk of limited activity and participation among adult children who 

take care of a parent with dementia. 

  

  

Keywords: activity, adult children, daily living, health, roles 



  

 
 

Innehållsförteckning 
 
 

Inledning ......................................................................................................................................... 1 

Bakgrund ......................................................................................................................................... 1 

Syfte ................................................................................................................................................. 4 

Material och metod ....................................................................................................................... 5 

Urval .......................................................................................................................................................................................................... 5 
Datainsamling .......................................................................................................................................................................................... 5 
Etiska överväganden ................................................................................................................................................................................ 6 
Databearbetning ...................................................................................................................................................................................... 6 

Resultat ........................................................................................................................................... 7 

Förändrade roller ..................................................................................................................................................................................... 8 
Rollens utmaningar ......................................................................................................................................................................................... 8 

Utveckling av relationer ................................................................................................................................................................................. 9 

Omgivningens inverkan .............................................................................................................................................................................. 10 

Bristfällig aktivitetsbalans ....................................................................................................................................................................10 
Åsidosatta arbets-, och rekreativa aktiviteter ......................................................................................................................................... 10 

Ökad andel skötselaktiviteter .................................................................................................................................................................... 11 

Förändrad social delaktighet ...............................................................................................................................................................11 
Utförande och strategier ............................................................................................................................................................................. 11 

Känslomässiga effekter ................................................................................................................................................................................ 11 

Påverkan på hälsan ................................................................................................................................................................................11 
Ökat välbefinnande ...................................................................................................................................................................................... 12 

Stress och emotionell påfrestning............................................................................................................................................................. 12 

Metoddiskussion ......................................................................................................................... 14 

Resultatdiskussion ....................................................................................................................... 16 

Slutsatser ....................................................................................................................................... 19 

Referenser ..................................................................................................................................... 20 

Bilagor ........................................................................................................................................... 24 

Bilaga 1 ....................................................................................................................................................................................................24 
Bilaga 2 ....................................................................................................................................................................................................27 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

1 
 

Inledning 

 

År 2009 infördes en bestämmelse i socialtjänstlagen att anhöriga som vårdar en 

närstående, oberoende av funktionsnedsättning eller diagnos ska erbjudas stöd. Efter 

att bestämmelsen trädde i kraft har vården förändrats och sker idag i större 

utsträckning i hemmet än vad det gjorde år 2009, vilket bidrar till ett större ansvar för 

anhöriga och behov finns att uppmärksamma den anhöriges situation (Socialstyrelsen, 

2014). Forskning visar att anhöriga som har ansvar kring vård och omsorg av 

närstående med demenssjukdom kan uppleva emotionell och ekonomisk stress samt 

riskerar att drabbas av depression (Papastavrou, Kalokerinou, Papacostas, Tsangari & 

Sourtzi, 2007). Studien kommer att handla om anhörigas upplevelse av att vara 

informell vårdgivare till en förälder med demenssjukdom utifrån ett 

aktivitetsperspektiv. Studien kan bidra till en ökad förståelse för anhörigas situation 

och behovet av hälsofrämjande insatser från yrkesverksamma och samhället för att 

långsiktigt skapa bättre förutsättningar för anhöriga som vårdar. Anhörigas ökade 

ansvar kring omsorgen påverkar vardagslivet och kan ha inverkan på arbetstid och 

andra dagliga aktiviteter. Samhället kan drabbas av ökade kostnader till följd av 

långvarig stress och sjukskrivning, vilket även bidrar till negativa konsekvenser för 

individen. 
 

Bakgrund 

 

Årligen insjuknar 25 000 personer i demenssjukdom. I framtiden beräknas siffran 

stiga ytterligare i takt med att befolkningen blir äldre. Demenssjukdom är ett 

samlingsnamn och kännetecknas av ett smygande insjuknande som leder till gradvis 

försämring av individens kognitiva förmågor. Olika stadier framträder i 

demenssjukdom, vilket är mild, måttlig samt svår demens och innebär varierande 

påverkan på arbetsmässig, kognitiv och social förmåga hos individen (Ericsson & 

Ernsth Bravell, 2011). Samlingsbegreppet demenssjukdom omfattar Alzheimers 

sjukdom, frontallobsdemens, Lewybody-demens samt vaskulär demens. Den mest 

förekommande typen är Alzheimers sjukdom och kännetecknas av en fortgående 

hjärncellsdöd. Av individer över 65 år drabbas var åttonde av sjukdomen (Ragneskog, 

2013). Minnesstörning är det främsta tecknet på Alzheimers sjukdom, men även 

nedsatt språklig förmåga, abstrakt tänkande och bristfällig planeringsförmåga kan 

vara symtom. I dagsläget finns endast lindrande medicin och därmed är 

omhändertagandet en central del i behandlingen. Individen som drabbats av 

demenssjukdom behöver stöd och hjälp, men även anhöriga behöver få möjlighet till 

avlösning, råd och samtal (Ericsson & Ernsth Bravell, 2011).  

  

Formell vård och omsorg utförs av kommun, landsting och privatägda företag och kan 

innebära insatser som hemtjänst (Grafström, 2013). Informell vård ges av familj, 
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vänner eller av andra i vårdtagarens sociala nätverk och är i stor utsträckning obetald. 

Formell och informell vård kan behöva komplettera varandra och är av olika betydelser 

för vårdtagaren. I takt med att behoven ökar kan båda typer av vårdgivare vara viktiga 

för att förmågor ska kunna upprätthållas (Sigurdardottir, Sundstrom, Malmberg & 

Bravell, 2012). Den vanligaste anhörigvårdaren i Sverige är make eller maka till 

personen med demenssjukdom. I övriga världen är ofta vuxna barn eller ingifta 

kvinnor främst ansvariga kring informell vård. Den närståendes behov är avgörande 

för grad av hjälpinsatser och att vara informell vårdgivare kan innebära ansvar för 

inköp, tillsyn och stöd i dagliga aktiviteter samt hjälp med att sköta ekonomi eller att 

förebygga risker (Alves, Teixeira, Azevedo, Duarte & Paúl, 2016; Wimo, 2013). 

Anhöriga till personer med demenssjukdom riskerar att drabbas av ohälsa på grund av 

ett ökat ansvar kring omsorgen. Befolkningen blir äldre och därmed ökar prevalensen 

av demenssjukdom. Informella vårdgivare som familj och vänner behövs i större 

utsträckning eftersom många äldre vill bo kvar i ordinärt boende (Edwards, 2015). 

  

Att vårda en närstående som drabbats av demenssjukdom kan bidra till 

livsomställningar, sömnproblem samt svårigheter att klara av lönearbete. Många 

anhöriga saknar sin närstående på grund av personlighetsförändringar och 

sorgearbetet kan starta när den demenssjuke fortfarande lever. Att vara informell 

vårdgivare kan upplevas som frustrerande och ansvarskrävande (Ragneskog, 2013). 

Forskning beskriver att anhöriga som vårdar närstående har en ökad risk att drabbas 

av obalans i aktiviteter (Su Lin Yong & Price 2014). Att vårda en närstående med 

demenssjukdom är mer utmanande än att vårda en närstående med fysiska 

funktionsnedsättningar och anhöriga riskerar att drabbas av depression och ökad 

stress (Edwards, 2015). Forskning beträffande vård av närstående med mild 

demenssjukdom bekräftar att anhöriga kan drabbas av måttlig eller hög belastning 

samt riskera att utveckla nedsatt psykisk förmåga (Svendsboe et al. 2016). Vanligt 

förekommande är förändrade relationer till andra familjemedlemmar. Tidigare livsstil 

förändras och stress, isolering och skuld kan uppstå (Edwards, 2015). Tidigare 

forskning visar också vikten av att behålla fritidsaktiviteter trots rollen som informell 

vårdgivare för att förebygga mental ohälsa och skapa sammanhang för anhöriga (Schüz 

et al. 2015). Anhöriga som i störst utsträckning regelbundet ger hjälp till en äldre 

närstående är mellan 45-64 år (Ulmanen, 2008). Det är främst vuxna barn till åldrande 

föräldrar med demenssjukdom eller annan funktionsnedsättning som tar ett växande 

ansvar för omsorgen (Regeringskansliet, 2008). Vuxna barn som vårdar en förälder 

med demenssjukdom upplever en högre påfrestning, men har en bättre självkänsla än 

maka/make som vårdar (Chappell, Dujela & Smith, 2015).  

  

Aktivitet är ett brett begrepp som beskrivs som en interaktion mellan människa, 

omgivning och utförande av aktivitet som leder till nya erfarenheter och upplevelser 

(Erlandsson & Persson, 2014). När anhöriga vårdar en närstående med 

demenssjukdom leder det till begränsningar av självvalda aktiviteter och anhöriga kan 

tvingas att prioritera om aktiviteter. En individ utformar sitt liv genom ett komplicerat 

samspel av aktiviteter som kan vara mer eller mindre nödvändiga och som styrs av 
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erfarenheter och beteenden. Omgivningen som individen befinner sig i ger 

förutsättningar eller begränsningar till utförandet av aktivitet (Erlandsson & Persson, 

2014).  

  

Kielhofner (2012) beskriver hur vanor präglar det dagliga livet och bidrar till struktur, 

förutsägbarhet och att mönster sammanhålls. I miljöer och situationer som är vanligt 

förekommande kan individer handla automatiskt och vanemässigt. På många sätt styr 

vanor beteenden som uppstår och hjälper individen att förstå miljö och sammanhang. 

Handlingsmönster påverkar rollerna som individen identifierar sig med. Genom 

sociala sammanhang träder individen in i olika roller och förväntningar finns både från 

individen och omvärlden. Omgivningens bemötande och synsätt ger individen en 

social position. Olika typer av roller är positivt eftersom det leder till omväxling. 

Däremot är vikten av att bibehålla roller en förutsättning för att individen ska uppleva 

tillhörighet vad gäller social situation och identitet. Roller kan vara utformade efter 

uppgifter som individen känner ansvar att utföra. Roller kan också vara informella och 

omfattar då ingen given social position. Anhöriga som vårdar en närstående har en 

informell roll, vilket kan innebära svårtolkade förväntningar och individen kan få 

svårigheter i att identifiera sig med rollen. Förändringar av roller innebär ändrade 

livsmönster, handlingar, relationer och identitet. Vanligt är att roller förändras när 

anhöriga vårdar en närstående med funktionsnedsättning. Dagliga aktiviteter, roller 

och vanor är begrepp som på många sätt hör ihop och skapar förutsättningar för balans 

(Kielhofner, 2012).  

 

Inom begreppet aktivitetsbalans är individens uppfattning central. Aktivitetsbalans 

definieras som en mängd aktiviteter och en variation mellan dessa i enlighet med 

individens uppfattning (Wagman, Håkansson & Björklund, 2012). ValMO-modellen 

redogör för begreppet aktivitetsbalans (Erlandsson & Persson, 2014), vilket är relevant 

på grund av att anhöriga som vårdar en närstående med demenssjukdom tvingas 

prioritera om i sina vardagliga aktiviteter. Ett aktivitetsmönster i balans är en central 

utgångspunkt för att uppleva god hälsa (Erlandsson & Persson, 2014). Forskning som 

författarna tagit del av fokuserar på make/makas upplevelse kring rollen som informell 

vårdgivare. Problematiken som framkommer i artiklarna är förändrade relationer, 

ökad belastning samt stress. Uppfattningen kring aktuellt forskningsområde, som 

berör anhörigas upplevelse av att vårda en närstående med demenssjukdom, är att 

aktivitetsfokus saknas. Aktivitetsfokus är viktigt för att anhöriga ska kunna uppleva en 

välfungerande vardag. 
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Syfte 

 

Syftet var att beskriva upplevelsen av att vara informell vårdgivare till en förälder med 

demenssjukdom och hur det påverkar det dagliga livet. 
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Material och metod 

 

Studiens design omfattade en litteraturöversikt i form av en scoping review, vilket 

möjliggör ett bredare perspektiv inom valt ämne. Fynden från databassökningen 

presenterades i en beskrivande text (Arksey & O´Malley, 2005).  
 

Urval 

 

Inklusionskriterierna gällande artiklarna i studien omfattade följande: 

 publicerade efter år 2007 

 skrivna på engelska 

 kvalitativa studier 

 anhöriga i studierna var vuxna barn till föräldern med demenssjukdom och var 

informell vårdgivare  

 föräldern bodde i ordinärt boende 

  

Studier som exkluderades var när den anhöriga inte var informell vårdgivare, när den 

anhöriga hade en ålder under 20 år samt om föräldern med demenssjukdom hade flera 

diagnoser som exempelvis Downs syndrom eller cancer. Eftersom att Alzheimers 

sjukdom är den vanligaste formen av demenssjukdom har författarna valt att inkludera 

det som en sökterm.  
 

Datainsamling 

 

En systematisk sökning av artiklarna genomfördes i databaserna CINAHL, Ageline, 

AMED och PsycINFO. Exempel på sökterm som författarna utgick från var dementia, 

alzheimers, relatives, family, daughter, son, roles, stress, well-being, activities of daily 

living och quality of life i olika kombinationer. Författarna använde olika sökterm 

beroende på vilken databas som sökningen genomfördes i. Databassökningen 

dokumenterade noggrant i varsin granskningsmall för att kunna utesluta misstag 

(Arksey & O´Malley, 2005). Granskningsmallarna jämfördes och sammanställdes i en 

databasöversikt (se bilaga 1). Manuell sökning genomfördes när 29 artiklar hittats i 

databaser. Genom artiklarnas referenser inkluderades ytterligare sex artiklar via 

snöbollsurval. Titlar som ansågs relevanta och motsvarade studiens syfte valdes ut. 167 

abstracts lästes och slutligen läste författarna 35 artiklar i sin helhet och 20 artiklar 

inkluderades. Sammanställning genomfördes i form av ett flödesschema (se figur 1). 
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Figur 1. Flödesschema 
 
 

Etiska överväganden 
 

Det var viktigt att artiklarna som inkluderades i studien innehöll etiska resonemang 

(Kristensson, 2014). Artiklarna som ingick i studien var peer reviewed, eftersom att 

författarna tog hänsyn till etiska överväganden. 

Databearbetning 
 

Granskningsmall för artikelöversikt användes för databearbetning av insamlat 

material. Utifrån söktermer och inklusionskriterier bearbetades rubrikerna författare, 

år, titel, tidskrift, ämnesområde, land, syfte, deltagare, metod, etik samt resultat (se 

bilaga 2). Båda författarna läste samtliga artiklar i sin helhet och centrala begrepp 

markerades. För att jämföra uppfattning diskuterade och reflekterade författarna kring 

begreppen som sedan bildade kategorier. Utifrån deltagarnas upplevelse av att vara 

informell vårdgivare och hur det dagliga livet påverkades delades materialet in i 

kategorier och underrubriker (Arksey & O´Malley, 2005).   

Undersökta på titel/sammanfattning  
N= 738/132 

Databas: CINAHL, AMED, 

Ageline, PsycINFO 

Inkluderade artiklar 
N= 29 

Exkluderade artiklar 
N=103 

Sökterm: Dementia, alzheimers, son, 

daughter, family, families, relatives, informal 

caregiver, informal caregivers, adult child, 

roles, activities of daily living, stress, balance, 

well-being, wellbeing, well being, quality of 

life, occupational balance, qualitative 

Exkluderade artiklar 
N= 15 

Undersökta i 

fulltext: 
N= 35 

Inkluderade artiklar: 
N= 20 

Manuell sökning: 

Undersökta på titel/sammanfattning 
N= 224/35 

Inkluderade artiklar N=6 

Exkluderade artiklar N=218 
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Resultat 

 

Tjugo artiklar uppfyllde inklusionskriterierna och inkluderades efter bearbetning. Av 

20 inkluderade artiklar var fyra publicerade i USA, tre i Kina, två i Australien och två i 

Italien. Sverige Norge, Finland, Nederländerna, Storbritannien, Irland, Malta, Kanada 

och Singapore representerade varsin publicerad artikel. 17 av artiklarna hade etiskt 

godkännande och i två av artiklarna gav deltagarna skriftligt och muntligt samtycke. 

Kvarvarande artikel uppgav att deltagarna informerades om studien syfte samt 

rättigheter. En beskrivande text används för att presentera artiklarnas resultat och 

kategorierna som framkom efter analys var förändrade roller, bristfällig 

aktivitetsbalans, förändrad social delaktighet samt påverkan på hälsan (se tabell 1). 

 

 
Tabell 1. Artiklar indelade i kategorier 
 
 

Författare Förändrade 
roller 

Bristfällig 
aktivitetsbalans 

Förändrad 
social 

delaktighet 

Påverkan 
på hälsan 

Barca et al. (2014) Norge  X  X 
Chan et al. (2010) Kina   X X 
Gillespie, Harrison, & Mullan, (2015) Australien    X 
Grigorovich et al. (2016) Kanada X X X X 
Hasselkus & Murray, (2007) USA X   X 
Innes, Abela & Scerri, (2011) Malta X X   
Ivey et al. (2013) USA X X  X 
Kjällman-Alm, Norbergh & Hellzen, (2013) Sverige X X  X 
McDonnel & Ryan, (2014) Irland X X  X 
Nay et al. (2015) Australien   X  
Netto, Jenny & Philip (2009) Singapore X   X 
Quinn, Clare & Woods, (2015) Storbritannien  X  X 
Sheung-Tak et al. (2016) Kina X  X X 
Simpson & Acton, (2013) USA X   X 
Stone & Jones, (2009) USA X   X 
Sun, (2014) Kina  X   
van Wezel et al. (2016) Nederländerna X  X X 
Vellone et al. (2008) Italien  X  X 
Vellone et al. (2012) Italien X X   
Välimäki et al. (2012) Finland X   X 
Totalt: 13 10 5 16 

 

 

Kategorin förändrade roller innehåller underrubrikerna rollens utmaningar, 

utveckling av relationer och omgivningens inverkan. Bristfällig aktivitetsbalans 

omfattar underrubrikerna åsidosatta arbets-, och rekreativa aktiviteter samt ökad 

andel skötselaktiviteter. Utförande och strategier samt känslomässiga effekter är 

underrubriker till kategorin förändrad social delaktighet. Vad gäller kategorin 

påverkan på hälsan är den uppdelad i positiva och negativa aspekter. Ökat 

välbefinnande samt stress och emotionell påfrestning är underrubriker. I tabell 2 

redovisas kategorier med tillhörande underrubriker. 
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Tabell 2. Kategorier och underrubriker 

 

Förändrade 
roller 

Bristfällig 
aktivitetsbalans 

Förändrad social 
delaktighet 

Påverkan på 
hälsan 

Rollens utmaningar Åsidosatta arbets-, 
och rekreativa 
aktiviteter 

Utförande och 
strategier 

Ökat välbefinnande 

Utveckling av 
relationer 

Ökad andel 
skötselaktiviteter 

Känslomässiga 
effekter 

Stress och 
emotionell 
påfrestning 

Omgivningens 

inverkan 

   

 

 

Fyra artiklar behandlade enbart vuxna barns upplevelser av att vårda en förälder med 

demenssjukdom. Sexton artiklar inkluderade vuxna barn, makar, svärdöttrar, 

svärsöner, brors- och systerdotter och brorson samt vänner. I nio av artiklarna var 

vuxna barn överrepresenterade bland deltagarna. I resterande sju stod barnen för 

mindre än 50 procent av deltagandet. Resultatet i artiklarna som berört samtliga 

deltagares upplevelser har inkluderats i studiens resultat. Författarna har bortsett från 

övriga anhöriga och fokuserat på de vuxna barnens upplevelser. I resultatet har 

författarna valt att benämna de vuxna barnen som deltagare.  
 

Förändrade roller 
 

Rollens utmaningar, utveckling av relationer och omgivningens inverkan är 

underrubriker till kategorin förändrade roller. 

Rollens utmaningar 

I en studie av Ivey et al. (2013) upplevde deltagarna utmaningar i rollen som informell 

vårdgivare. Utmaningar som till exempel förändrat beteende och olika symtom hos 

föräldern påverkade det dagliga livet och ökade svårigheten i att vårda. Deltagarna 

beskrev en känsla av att inte längre vårda sin förälder utan istället en främling. 

Deltagarna kände sig tvingade att ta det stora ansvaret, vilket upplevdes negativt 

(Innes, Abela & Scerri, 2011). Utmaningen i att vårda kunde vara överväldigande trots 

ökat tålamod och tolerans. I studier av (McDonnell & Ryan, 2014; Välimäki, 

Vehviläinen-Julkunen, Pietilä, & Koivisto, 2012) upplevde deltagarna den informella 

vårdgivande rollen som bindande och att den skapade rollkonflikter. Den nya rollen 

innebar stora förändringar och ställde krav på deltagarna att anpassa sig, vilket bidrog 

till att rollen upplevdes främmande och påtvingad. Deltagarna upplevde pliktkänslor, 

men samtidigt tillfredsställelse kring rollen som informell vårdgivare. När deltagarna 

däremot kände mening med att vårda var det lättare att identifiera sig med den nya 
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rollen. Trots svårigheter i att vårda kände sig deltagarna hoppfulla och försökte tänka 

positivt (Sheung-Tak et al. 2016). I en studie av Välimäki et al. (2012) beskrev 

deltagarna hur de ständigt behövde anpassa sig vad gällde dagliga aktiviteter, 

känslomässigt liv och den fysiska miljön. Deltagarna upplevde begränsningar i sina liv 

och kände sig tvingade att spendera stora delar av sin tid i hemmet.   

  

Deltagarna upplevde ombytta roller i relationen till sin förälder och förändringen 

bidrog till ett större ansvar samt belastning. Upplevelser av skuldkänslor samt 

svårigheter att hantera sitt och förälderns emotionella välbefinnande framkom 

(Simpson & Acton, 2013; Kjällman-Alm, Norbergh & Hellzen, 2013). Deltagarna 

upplevde komplexitet i rollen av att vårda samt att rollen utgjorde en konflikt i 

deltagarnas övriga liv och beskrev svårigheter med att vara förälder till sin egen 

förälder (Stone, & Jones, 2009). I en studie av van Wezel et al. (2016) var deltagarna 

bosatta i Nederländerna, men kom ursprungligen från Turkiet, Marocko och Surinam. 

Gemensamt för samtliga deltagare var att vårdandet av föräldern utfördes eftersom att 

det förväntades utifrån religion och sågs därmed som en förpliktelse. Uppgiften riktade 

sig till kvinnorna i familjen och flera av deltagarna påpekade vikten av att vårda sin 

förälder, i synnerhet vid sjukdom. Både fysisk och mental utmattning samt svårigheter 

att släppa den informella vårdgivande rollen, trots ledighet, framkom. På grund av 

förväntningar från religion och familj upplevdes avsaknad av valmöjligheter och frihet, 

vilket bidrog till känslor av förpliktelser. Känslor av uppfyllande av förpliktelser 

framkom även i en studie från Kina (Sheung-Tak, Mak, Lau, Ng, & Lam, 2016). 

 

Utveckling av relationer 

I en studie av Grigorovich et al. (2016) framkom det att deltagarna gradvis trädde in i 

rollen som informell vårdgivare och hjälpte i huvudsak till med möten, inköp och 

ekonomi. Deltagarna motiverades av att tillvarata den nya rollen eftersom att 

upplevelsen bidrog till ett större sammanhang och att relationen till föräldern och 

övriga familjemedlemmar fördjupades. Utveckling av relationer till övriga 

familjemedlemmar och till föräldern upplevdes positivt. Deltagarna upplevde den 

förändrade rollen som ansvarsfull och utvecklande och beskrev en närmare relation till 

föräldern samt att värdesätta tid tillsammans (Sheung-Tak et al. 2016; Netto, Jenny  & 

Philip, 2009).  För vissa av de vuxna barnen påverkades relationen till föräldern 

negativt och för andra stärktes relationen ytterligare (Hasselkus & Murray, 2007). 

Deltagarna uppgav att vårdandet innebar stora ansträngningar, men bidrog även till 

utvecklandet av relationer. Återkommande var betydelsen av att ha stöd från familjen 

för att klara av situationen (Vellone, Piras, Venturini, Alvaro & Cohen, 2012). Bland 

deltagarna fanns även en stark vilja att träda in i en informell vårdgivande roll. 

Deltagarna beskrev den nya rollen som frivillig och som en handling gjord av kärlek i 

relationen till sin förälder. Genom den informella vårdgivande rollen beskrev 

deltagarna upplevelser av meningsfullhet och tillfredsställelse, och ansåg att de gjorde 

det bästa utifrån situationen och gav tillbaka till sin förälder (McDonnell & Ryan, 

2014). 
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Omgivningens inverkan 

Vissa deltagare upplevde att omgivningen inte förstod vad vårdandet innebar och hur 

mycket tid som krävdes. Anpassningen till den nya rollen som informell vårdgivare 

försvårades av omgivningens bemötande och deltagarna upplevde osäkerhet i 

omgivningens oförutsägbara reaktioner mot föräldern med demenssjukdom (Sheung-

Tak et al. 2016; Stone, & Jones, 2009). Bristande stöd från andra familjemedlemmar 

bidrog till besvikelse hos deltagarna (Innes et al. 2011). 

 

Bristfällig aktivitetsbalans 
 

Bristfällig aktivitetsbalans har underrubrikerna åsidosatta arbets-, och rekreativa 

aktiviteter samt ökad andel skötselaktiviteter. 

Åsidosatta arbets-, och rekreativa aktiviteter 

Negativa aspekter av att vårda sin förälder upplevdes vara begränsningar i arbete och 

fritidsaktiviteter, vilket värderades högt bland deltagarna (Grigorovich et al. 2016). I 

en studie av McDonell & Ryan (2014) hade deltagarna avslutat lönearbeten för att 

vårda föräldern. Deltagarna upplevde svårigheter att avsätta tid till fritidsaktiviteter, 

på grund av rollen som informell vårdgivare. Livsområden som tidigare varit viktiga 

fick åsidosättas bland deltagarna. I en studie av Barca, Thorsen, Engedal, Haugen & 

Johannessen (2014) uppgav deltagarna att de avbrutit studier eller arbete för att vårda 

föräldern. Sun (2014) genomförde en studie där deltagarna ville prioritera 

fritidsintressen, vilket inte var möjligt på grund av att föräldern drabbats av 

demenssjukdom. Att anpassa sig och försöka utföra aktiviteter av eget intresse utan att 

lämna huset var alternativet. Många uppgav avsaknad av frihet och att tvingas 

åsidosätta fritidsaktiviteter som tidigare varit viktiga (Vellone et al. 2012).  

  

Deltagarna upplevde att de behövde prioritera den närståendes behov och åsidosätta 

sina egna samt omprioritera sin livsstil för att få en fungerande vardag (Quinn, Clare 

& Woods 2015; Innes et al. 2011). Upplevelse av att vara oförmögen att lämna sin 

förälder utan tillsyn fanns bland deltagarna. Även vid självvalda aktiviteter hade 

deltagarna svårt att engagera sig i aktiviteten eftersom att tankarna fanns hos 

föräldern. Många av deltagarna spenderade flera timmar om dagen på att vårda sin 

förälder och ansåg att livskvaliten skulle öka om friheten från föräldern blev större 

(Vellone, Piras, Talucci, & Zichi Cohen, 2008; Vellone et al. 2012). Många av 

deltagarna upplevde ett behov av avbrott från den informella vårdgivande rollen för att 

kunna uppfylla egna drömmar och önskemål samt få tid till egna aktiviteter (Quinn et 

al. 2015; Vellone et al. 2008; Ivey, et al. 2013).  
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Ökad andel skötselaktiviteter 

Deltagarna upplevde svårigheter att hinna med arbete, hushåll och sjukhusbesök, 

vilket skapade press och trötthet (Sun, 2014). Deltagarna som vårdade sin förälder 

hade även en egen familj att ta hand om. Deltagarna beskrev sin vardag med dubbelt 

arbete, först som informell vårdgivare till föräldern för att sedan utföra 

skötselaktiviteter i det egna hemmet (Kjällman-Alm et al. 2013). I en studie genomförd 

av Barca et al. (2014) var vårdandet av föräldern mer krävande när deltagarna 

kombinerade vårdandet av föräldern med arbete och en egen familj. Deltagarna 

beskrev att det ökade vårdbehovet hos föräldern ledde till bortprioriteringar av egna 

behov. 

Förändrad social delaktighet 

 

Förändrad social delaktighet omfattar underrubrikerna utförande och strategier samt 

känslomässiga effekter. 

Utförande och strategier 

Nay et al. (2015) beskriver i sin studie betydelsen av social delaktighet för informella 

vårdgivare. Deltagarna förknippade social delaktighet med aktiviteterna promenader, 

biobesök eller att åka på semester och att det i sin tur bidrog till meningsfulla 

kontakter. Planering av aktiviteter var en förutsättning för att kunna delta i sociala 

sammanhang. Deltagarna beskrev att det inte längre var möjligt att vara spontan och 

delta i aktiviteter och evenemang, utan att det ständigt krävdes planering för att kunna 

delta. Många deltagare uppgav förlorad social delaktighet i samband med den nya 

situationen och kraftig minskning av social delaktighet ledde till stigmatisering bland 

deltagarna. Deltagarna beskrev problem med sociala aktiviteter och uppgav 

svårigheter med att bjuda hem vänner på grund av situationen (Nay et al. 2015). 

Känslomässiga effekter 

Chan et al. (2010) beskriver hur rollen som informell vårdgivare påverkade andra 

sociala sammanhang och deltagare upplevde känslor av ensamhet (Grigorovich et al. 

2016). Flera deltagare uppgav även hur de tvingades minska sociala kontakter och 

aktiviteter eftersom att mindre tid fanns till egna prioriteringar och därmed upplevdes 

känslor av ensamhet (van Wezel et al. 2016). Deltagarna beskrev även upplevelser av 

ångest, belastning och att livskvalitén påverkades. Begränsad delaktighet i sociala 

relationer med övriga familjemedlemmar och vänner upplevdes (Grigorovich et al. 

2016). För deltagarna som samtidigt hade en egen familj, var det viktigt med förståelse 

kring att vården av föräldern tog mycket tid samt att deltagaren inte kunde vara lika 

delaktig i sin egen familj längre (Sheung-Tak et al. 2016). 

Påverkan på hälsan 

Ökat välbefinnande och stress och emotionell påfrestning är underrubriker till 

kategorin påverkan på hälsan. 
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Ökat välbefinnande 

Deltagarna ansåg att en källa till välbefinnande var när föräldern upplevde 

välbefinnande. Att känna igen förälderns beteende och personlighet, att utföra 

aktiviteter tillsammans samt känna gemenskap med föräldern var faktorer som bidrog 

till en hade positiv inverkan på välbefinnandet (Hasselkus & Murray, 2007). 

Deltagarna upplevde ökad livskvalitet och välbefinnande samt glädje, tillfredsställelse 

och tacksamhet när föräldern upplevde god hälsa (Sheung-Tak et al. 2016; Vellone et 

al. 2008). En välfungerande relation till föräldern ökade välbefinnandet bland 

deltagarna (Vellone et al. 2008). Att engagera sig i arbete och fritidsintressen 

upplevdes öka välbefinnandet (Välimäki et al. 2012). Känsla av meningsfullhet och 

personlig utveckling upplevdes i samband med den informella vårdgivande rollen 

(Quinn et al. 2015; Grigorovich, et al. 2016). Deltagarna uppgav att stödet från syskon 

eller partner var viktigt för välbefinnandet (Barca et al. 2014). Ett ökat välbefinnande 

kunde även nås genom fullföljande av religion (van Wezel et al. 2016). Deltagarna 

upplevde att de blivit mer tålmodiga och förstående genom sin nya roll. Deltagarna 

upplevde även ökad självmedvetenhet och kunskap om sina styrkor och svagheter, 

vilket bidrog till ändrat perspektiv och bättre välbefinnande. Deltagarna upplevde den 

informella vårdgivande rollen som utmattande, men att det även bidragit till en insikt 

kring egna begränsningar samt en ökad självmedvetenhet. Erfarenheten av att vårda 

sin förälder hade även bidragit till ökad ödmjukhet. Deltagarna beskrev hur de blivit 

mer involverade i förälderns liv, vilket upplevdes positivt (Netto et al. 2009). Att finna 

meningsfullhet med den nya rollen bidrog till att deltagarna kunde minska den 

upplevda stressen (Quinn et al. 2015). 

 

Stress och emotionell påfrestning 

I en studie av Barca et al. (2014) framkom att rollen som informell vårdgivare bidrog 

till stress samt emotionell påfrestning. Många delar av livet påverkades och deltagarna 

ansåg att den upplevda stressen hade en negativ inverkan på hälsan (McDonnell & 

Ryan, 2014). Upplevelsen bland deltagarna varierade beroende på familjerelationer, 

grad av ansvarstagande och emotionell påfrestning. Deltagarna beskrev hur de 

långsamt förlorade sin förälder, vilket gav upphov till emotionell stress. Det ökade 

vårdbehovet hos föräldern bidrog till ökad oro och oavsett om deltagarna bodde med 

sin förälder eller inte upplevdes oro kring situationen (Barca et al. 2014). Deltagarna 

oroade sig över framtiden samt att drabbas av utmattning. Upplevelsen av att vara 

oförmögen att lämna sin förälder ensam framkom och rädsla över vad föräldern gjorde 

vid avsaknad av tillsyn. Den emotionella påfrestningen som kom av att vårda höll 

deltagarna vakna på nätterna (Välimäki et al. 2012; Ivey, et al. 2013). Att dela vardagen 

med en förälder med demenssjukdom upplevdes som stressfyllt. Förälderns mående 

varierade och bidrog till stress och osäkerhet hos den informella vårdgivaren. Det 

framkom även att deltagarna upplevde stress i att själva drabbas av sjukdomen (Stone 

& Jones 2009; Ivey et al. 2013). 
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Emotionell påfrestning var vanligt förekommande och deltagarna upplevde känslor av 

skuld och frustration, vilket bidrog till stress. Sorg och förlust uppkom i samband med 

att föräldern förändrades till följd av sjukdom och att deltagarna upplevde oförmåga 

att påverka. Stress upplevdes som en del i förändrade relationer till både föräldern och 

sin livspartner. Att vårda beskrevs känslomässigt svårt, vilket skapade känslor av skam 

och skuld (Chan et al. 2010; Grigorovich et al. 2016; Kjällman-Alm et al. 2013; Ivey et 

al. 2013). En del i vårdandet var medicinhantering, vilket var en stor källa till stress 

bland informella vårdgivare. Stressen ökade när deltagarna upplevde att de behövde 

kontrollera medicineringen och påminna föräldern (Gillespie, Harrison, & Mullan, 

2015). Netto et al. (2009) beskriver att brist på tålamod bidrog till stress inom den 

informella rollen som vårdgivare. I en studie av Simpson & Acton (2013) upplevdes 

välbefinnandet minska på grund av ökat ansvar i samband med ombytta roller i 

relationen till sin förälder. Skuld, sorg, ångest, tvivel och en känsla av otillräcklighet 

bidrog till emotionell påfrestning (Hasselkus & Murray, 2007). I Vellone et al. (2008) 

studie framkom att deltagarna inte längre upplevde lugn över tillvaron, vilket bidrog 

till lägre livskvalitet. 
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Metoddiskussion 

En överblick kring aktuell forskning inom valt område gjordes och därefter 

genomfördes en scoping review. Författarna ansåg att god tillgång fanns kring aktuell 

litteratur för att kunna använda metoden. Efter vidare sökningar i flera databaser 

ansågs forskningen behöva sammanställas kring de vuxna barnens upplevelse av att 

vara informell vårdgivare till en förälder med demenssjukdom. Av inkluderade artiklar 

bestod endast fyra av enbart de vuxna barnens perspektiv. Många artiklar i 

databassökningarna hade inkluderat anhöriga som målgrupp och var inte specifikt 

inriktade på de vuxna barnens upplevelse. I relation till studiens syfte hade även en 

kvalitativ intervjustudie kunnat användas. 

  

Ett inklusionskriterie för studien var att artiklarna skulle vara publicerade efter år 

2007. Eftersom artiklarna inte är äldre än tio år innehåller de den senaste forskningen 

kring upplevelsen av att vara informell vårdgivare. De artiklar som inkluderats har en 

bred variation vad gäller representerade länder. Många artiklar exkluderades eftersom 

föräldern inte bodde i ordinärt boende. På grund av att författarna ville beskriva 

informella vårdgivares upplevelse exkluderades artiklar med kvantitativ design, vilket 

resulterade i ett stort bortfall av artiklar. Författarna anser att inkluderade artiklar 

besvarar studiens syfte, vilket inte hade varit möjligt med kvantitativa artiklar.  

  

Författarna är medvetna om att resultatet kunde blivit annorlunda om andra 

söktermer använts. Participation var en sökterm som inte användes, men resulterade 

ändå i en kategori eftersom författarna ansåg att upplevelserna var relevanta i relation 

till examensarbetets syfte. Om participation hade inkluderats som en sökterm finns 

möjlighet att kategorin i resultatet fått ett bredare perspektiv. Författarna använde 

söktermer som activity-balance och occupational balance i olika kombinationer, men 

inga relevanta artiklar påträffades. Söktermerna ändrades under databassökningens 

gång. Författarna ville till en början vara så specifika i sökningen som möjligt, men fick 

efter hand utöka sökningen med mer generella begrepp. Söktermer som valdes ut som 

begrepp var roles, activities of daily living, stress, activity-balance, occupational 

balance, well-being och quality of life. Utifrån Kielhofner (2012) ansågs roles och 

activities of daily living vara relevanta söktermer. Författarna kopplade activity-

balance och occupational balance efter identifiering i ValMO-modellen enligt 

Erlandsson & Persson (2014). Inga relevanta artiklar påträffades vid användning av 

söktermerna activity-balance och occupational balance. Författarnas uppfattning 

kring begränsad aktivitetsbalans är att det bidrar till stress och därför användes stress 

som en sökterm för att på egen hand kunna identifiera aktivitetsobalans. Resterande 

två söktermer valdes efter ett antal olika databassökningar eftersom well-being och 

quality of life ofta förekom i artiklarna. Författarna är medvetna om att ICF:s 

komponenter hade kunnat användas för att utforma söktermer på ett mer strukturerat, 

sammanhängande och arbetsterapeutiskt sätt.  
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Gällande etiska överväganden hade författarna mer noggrant kunna behandla etiska 

aspekter i artiklarna för att tidigt kunna utesluta de som enbart behandlar informerat 

samtycke och inte fått etiskt godkännande. Hänsyn har tagits till att artiklarna i största 

möjliga utsträckning skulle vara peer reviwed. I databaserna CINAHL och PsycINFO 

fanns möjligheten att i sökningarna utesluta artiklar som inte var peer reviewed, vilket 

däremot inte var möjligt i AMED och Ageline. Tio artiklar hämtades från CINAHL och 

PsycINFO och var peer reviwed. Sju hämtades från AMED och Ageline och tre från 

manuell sökning. Efter att samtliga artiklar hittats kontrollerade författarna att 

artiklarna från AMED, Ageline och manuell sökning var peer reviwed genom att även 

söka på dem i CINAHL, där de hittades. Författarna valde att genomföra sökningar i 

CINAHL på grund av databasens breda perspektiv både kring arbetsterapi och 

omvårdnad. Sökningar gjordes i PsycINFO för att databasen innehåller psykologiskt 

perspektiv. AMED valdes ut eftersom den behandlar arbetsterapi och Ageline på grund 

av inriktningen kring åldrandet. För att stärka trovärdigheten gjordes en systematisk 

dokumentation av sökningarna samt att författarna diskuterade artiklarnas innehåll 

efter varje läsning och centrala begrepp markerades (Arksey & O’Malley, 2005). 

Studiens tillförlitlighet kan ha påverkats eftersom artiklarna är skrivna på engelska.  

För att minska risken för missförstånd har båda författarna läst samtliga artiklar och 

diskuterat innehållet för att på så sätt stärka tillförlitligheten. Överförbarheten stärktes 

i sin tur genom en tydlig beskrivning av artiklarna och studiens arbetsgång. Detta 

möjliggör för läsaren att vara kritisk genom hela studien samt att göra en 

rimlighetsbedömning. Databassökning och artikelöversikt bidrar till att läsaren tydligt 

kan följa studiens arbetsgång, vilket bidrar till ökad verifierbarhet. Inklusionskriteriet 

att artiklarna i studien ska vara publicerade efter år 2007 bidrar till ökad giltighet 

(Kristensson, 2014).   
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Resultatdiskussion 

 

De främsta fynden som framkommer i resultatet är förändrade roller och bristfällig 

aktivitetsbalans. Den informella vårdgivande rollen leder till att andra roller påverkas 

och förändras. Förändringarna innebar anpassningar och ett ökat ansvar, vilket i sin 

tur bidrog till att den informella vårdgivande rollen upplevdes negativ och påtvingad 

(Innes et al. 2011). Sheung-Tak et al. (2016) beskriver hur deltagarna upplevde 

skyldigheter mot föräldern och identifierade sig med rollen som informell vårdgivare. 

Samtidigt som deltagarna upplevde svårigheter med rollen bidrog den även till positiva 

känslor. Deltagare som själva valde att åta sig rollen som informell vårdgivare upplevde 

tillfredsställelse och meningsfullhet. När deltagarna däremot upplevde rollen som 

påtvingad bidrog det till negativa konsekvenser och rollkonflikter (McDonnel & Ryan, 

2014). Flera delar av det dagliga livet påverkas vid förändrade roller och förlorade 

roller kan i sin tur bidra till brist på identitet. Att bibehålla vanor är en förutsättning 

för individens livsmönster och sammanhang (Kielhofner, 2012). Deltagarna upplevde 

brist på förståelse från omgivningen och begränsad delaktighet i familjelivet (Ivey et 

al. 2013). Omgivningens bemötande gav upphov till svårigheter och osäkerhet i rollen 

som informell vårdgivare (Stone & Jones, 2009). Deltagarna har en informell roll och 

därmed finns inga givna förväntningar. Svårigheter uppstår kring hur individen både 

ska bemöta och bemötas utifrån omgivningens reaktioner, vilket leder till en komplex 

situation gällande identitet (Kielhofner, 2012).  

  

Vid utformning av underrubriker i examensarbetets resultat användes ValMO-

modellens kategorisering av aktiviteter som inspiration. Erlandsson & Persson (2014) 

redogör för aktivitetskategorierna skötsel-, arbets-, och rekreativa aktiviteter. 

Skötselaktiviteter är en förutsättning för grundläggande behov och bidrar till struktur 

i vardagen och innebär aktiviteter som hushållssysslor samt ekonomi. Arbets-, och 

rekreativa aktiviteter möjliggör social gemenskap, personlig utveckling och 

återhämtning. Den nya rollen som informell vårdgivare omfattar stora delar av 

vardagslivet och bidrar till omprioritering och minskad tid till självvalda aktiviteter, 

vilket i sin tur skapar brist på aktivitetsbalans hos individen. När skötselaktiviteter tar 

upp största delen av vardagen för att kunna tillgodose basala behov, prioriteras andra 

aktiviteter bort. Brist på arbetsaktiviteter leder till minskade sociala sammanhang 

utanför familjelivet. Att få tid till rekreativa aktiviteter är viktigt för individens balans 

i vardagen och möjliggör återhämtning (Erlandsson & Persson, 2014). På grund av att 

målgruppen riskerar att drabbas av obalans i aktiviteter anser författarna att 

arbetsterapeutiska interventioner som vardagsrevidering och stresshantering kan 

förebygga ohälsa bland målgruppen. Grigorovich et al. (2016) beskriver hur deltagarna 

fick åsidosätta betydelsefulla fritidsaktiviteter för att få en fungerande vardag. 

Deltagarna i Vellone et al. (2012) studie uppgav att de genom den informella 

vårdgivande rollen fick åsidosätta aktiviteter som upplevdes viktiga och meningsfulla. 

Vårdandet av föräldern upptog flera timmar varje dag och deltagarna hade även en 

egen familj att prioritera, vilket ledde till att självvalda fritidsaktiviteter prioriterades 

bort. I studien av Barca et al. (2014) uppgav deltagarna att de avbrutit studier eller 
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arbete för vård av föräldern. Deltagarna upplevde svårigheter med att vara informell 

vårdgivare samtidigt som arbete och familj behövde prioriteras. Tillräckligt med tid 

fanns inte och deltagare behövde åsidosätta självvalda aktiviteter (Barca et al. 2014). 

Deltagare avslutade studier eller arbete för att vårda och förlorade på så sätt roller och 

minskad aktivitetsbalans, vilket i sin tur kan bidra till stress och ohälsa. Gemensamt 

för deltagarna i studierna var att de upplevde ett behov av att prioritera aktiviteter och 

i synnerhet åsidosattes fritidsaktiviteterna. Eftersom att deltagarna behövde prioritera 

aktiviteter lades den mesta tiden på skötsel- och arbetsaktiviteter och på så sätt fanns 

betydligt mindre tid till att engagera sig i rekreativa aktiviteter. Deltagarna uppgav att 

aktiviteter som tidigare varit viktigt behövde åsidosättas och på så sätt skapas en 

vardag i obalans, vilket kan leda till ohälsa (Erlandsson & Persson, 2014).  

  

Resultatet visar även fynd av positiva aspekter med att vårda sin förälder. En god 

relation till både föräldern och andra anhöriga upplevdes positivt för välbefinnandet 

bland deltagarna. Relationer utvecklades i samband med att familjekonstellationer 

förändrades och om ansvaret över omvårdnaden delades inom familjen påverkades 

hälsan positivt (Vellone et al. 2008; Barca et al. 2014). Att upprätthålla goda relationer 

är en förutsättning för ett fungerande livsmönster hos individen (Kielhofner, 2012). 

Netto et al. (2009) beskriver deltagarnas positiva upplevelser av personlig utveckling i 

samband med att vårda sin förälder. Att vara involverad i förälderns dagliga liv och öka 

medvetenheten kring personliga styrkor och svagheter bidrog till hälsa och 

välbefinnande.  

 

Regeringskansliet (2008) beskriver hur ansvaret för vård- och omsorg bland anhöriga 

främst ökar inom gruppen vuxna barn. Make/makas upplevelser av att vårda är 

förhållandevis väl utforskat men, de vuxna barnens upplevelser av att vara informell 

vårdgivare har inte studerats i samma utsträckning.  

  

Betydelse för arbetsterapi  

Resultatet visar tydligt behovet av arbetsterapeuters kompetens vid arbete med 

anhöriga på grund av risk att drabbas av förändrade roller, bristfällig aktivitetsbalans 

och förändrad social delaktighet. Vuxna barn till personer med demenssjukdom bör 

vara en mer självklar målgrupp för arbetsterapeuter i ett förebyggande arbete. 

Förbundet Sveriges arbetsterapeuter (2012) beskriver hur arbetsterapeuter ska arbeta 

för att förebygga att förmågor till aktivitet samt delaktighet riskerar att bli nedsatta hos 

individen. Mot bakgrund av studiens resultat riskerar informella vårdgivare att förlora 

roller, drabbas av minskad aktivitetsbalans och uppleva begränsad delaktighet i sitt 

dagliga liv. I ett kliniskt arbete kan arbetsterapeuten bidra med förståelse kring olika 

aktiviteters betydelse för hälsan.  
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Vidare forskning 

Ett aktivitetsperspektiv saknas i många av de funna artiklarna. Det nuvarande 

forskningsläget skulle därför behöva kompletteras. Dels med ett aktivitetsperspektiv 

där tillhörande begrepp som aktivitetsbalans lyfts fram, men även där fokus ligger på 

de vuxna barnens upplevelser av att vårda en förälder med demenssjukdom. 

Aktivitetsbalans var ett begrepp som författarna endast kunde urskilja mellan raderna 

i de funna artiklarna och anser därmed att fler studier behöver göras med 

utgångspunkt från begreppet aktivitetsbalans. Trots prognos att vuxna barn kommer 

att ta ett ökat ansvar kring vården av sin förälder (Regeringskansliet, 2008) är 

konsekvenserna av detta inte utforskade. Det finns kunskapsluckor kring vuxna barn 

upplevelser av att vårda en förälder med demenssjukdom. För att arbetsterapeuter ska 

kunna arbeta med informella vårdgivare till en person med demenssjukdom, krävs mer 

kvalitativ forskning inom området. Eftersom resultatet visar att målgruppen riskerar 

att drabbas av ohälsa behövs vidare förståelse för deras upplevda situation. Fler 

kvalitativa intervjustudier är en förutsättning för utvecklandet av arbetsterapeutiska 

insatser riktade mot anhöriga. 
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Slutsatser 

Resultatet visar att vuxna barn till en förälder med demenssjukdom riskerar att 

drabbas av förändrade roller, bristfällig aktivitetsbalans och förändrad social 

delaktighet. Omgivningens bemötande hade inverkan på hur den informella 

vårdgivaren identifierade sig med rollen. Positiva respektive negativa aspekter 

upplevdes. Fördjupad relation till föräldern och meningsfullhet var positiva 

upplevelser, medan känslor av belastning och ensamhet var negativa aspekter. Minskat 

välbefinnande och stress var vanligt förekommande upplevelser och få informella 

vårdgivare hade strategier för att hantera det förändrade vardagslivet. 

Arbetsterapeutens kompetens kan användas för att förebygga minskad aktivitet och 

delaktighet bland de vuxna barnen och på så sätt bidra till upplevelse av god hälsa. 

Arbetsterapeutens helhetsperspektiv kan bidra med strategier för att både på kort och 

lång sikt lättare kunna hantera det dagliga livet. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Databasöversikt 
 

Databas, sökord och 
inklusions- 
kriterier 

Antal 
träffar 

Dubbletter Lästa 
abstrakt 

Lästa 
artiklar 

Inkluderade 
artiklar 

CINAHL with Full 
Text 

58 0 12 3 1 

dementia OR alzheimers 
AND 
son OR daughter AND 
roles  
Inkluionskriterier:  
År 2007-2017 
english language 
Peer Reviewed 

     

CINAHL with Full 
Text 

69 0 6 2 0 

dementia OR alzheimers 
AND 
son OR daughter AND 
activities of daily living 
Inkluionskriterier:  
År 2007-2017 
english language 
Peer Reviewed 

     

CINAHL with Full 
Text 

46 1 6 1 1 

dementia OR alzheimers 
AND 
son OR daughter AND 
stress 
Inkluionskriterier:  
År 2007-2017 
english language 
Peer Reviewed 

     

AMED - The Allied 
And Complementary 
Medicine Database 

50 0 12 5 2 
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dementia OR alzheimers 
AND 
family OR relatives AND 
activities of daily living 
OR roles OR balance OR 
stress 
Inkluionskriterier: År 
2007-2017 

     

AgeLine 78 0 8 2 1 

dementia OR alzheimers 
AND 
son OR daughter AND 
roles 
Inkluionskriterier: År 
2007-2017 

     

AgeLine 51 2 3 1 0 

dementia OR alzheimers 
AND 
son OR daughter AND 
stress 
Inkluionskriterier: År 
2007-2017 

     

CINAHL with Full 
Text 

140 3 27 4 2 

dementia OR alzheimers 
AND 
families OR relatives 
AND 
well-being 
Inkluionskriterier: År 
2007-2017 
english language 
peer Reviewed 

     

CINAHL with Full 
Text 

38 1 12 1 1 

dementia OR alzheimers 
AND 
informal caregiver AND 
quality of life OR well 
being OR well-being OR 
wellbeing 
Inkluionskriterier: År 
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2007-2017 
english language 
peer Reviewed 

AgeLine 156 3 31 5 4 

dementia OR alzheimers 
AND 
informal caregivers or 
family caregivers or 
relatives AND 
roles OR occupational 
balance 
Inkluionskriterier: 
År 2007-2017 

     

PsycINFO 52 6 15 5 5 

dementia OR alzheimers 
AND 
informal caregiver OR 
son OR daughter OR 
adult child AND  
roles OR wellbeing OR 
well-being OR quality of 
life AND 
qualitative 
Inkluionskriterier: År 
2007-2017 
english language 
peer Reviewed 
qualitative study 

     

Manuell sökning 224 0 35 6 3 

Totalt antal: 962 16 167 35 20 
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Bilaga 2  

Artikelöversikt 
 

Författare (år), 
titel, tidskrift 

Ämnesom
råde och 
land 

Syfte Deltagare Metod Etik Resultat 
 

Barca, M. L., 
Thorsen, K., 
Engedal, K., 
Haugen, P. K., & 
Johannessen, A. 
(2014). Nobody 
asked me how I 
felt: experiences 
of adult children 
of persons with 
young-onset 
dementia. 
International 
Psychogeriatrics, 
26(12),1935-1944.  

Psykologi 
och 
geriatrik 
 
Norge 
 

Att undersöka hur 
vuxna barn till en 
person med tidigt 
debuterande 
demenssjukdom 
upplever 
utvecklingen av sin 
förälders 
demenssjukdom och sitt 
behov av assistans. 
 

14 
deltagare, 
varav 12 
döttrar och 
2 söner 
 

Kvalitativ metod. 
Grounded theory. 
Individuella 
intervjuer. 
 
 

Godkänt 
 

Stress upplevdes av deltagarna och ledde till 
konflikter inom familjen. Reaktionerna 
varierade hos deltagare beroende på bland 
annat kön, familjestruktur och ansvar. 
Under tiden som deltagarna levde 
tillsammans med föräldern med 
demenssjukdom ökade barnens stress och 
börda. 
 

Chan, W., Ng, C., 
Mok, C., Wong, 
F., Pang, S., & 
Chiu, H. (2010). 
Lived experience 
of caregivers of 
persons with 
dementia in Hong 
Kong: a 
qualitative study. 
East Asian 
Archives Of 
Psychiatry,20(4), 
163-168. 

Psykiatri 
 
Kina 

Att rapportera 
erfarenheter hos 
vårdare till en person 
med demenssjukdom i 
Hong Kong och att 
undersöka behov av 
samhällsinsatser.  

27 
deltagare, 
varav 16 
döttrar, 1 
son och 10 
makar. 

Kvalitativ metod. 
Fokusgruppsinter
vjuer. 
Fenomenologisk 
analys. 

Godkänt Resultatet delades in i följande teman; 
1/Förvirring angående diagnos, 
2/Emotionell påverkan, 3/Svårigheter att 
hantera vårdtagarens beteende, 4/Behov av 
omsorg är krävande och 5/Konflikter 
mellan sociala roller. Deltagarnas behov 
ändrades i samband med sjukdoms- 
utvecklingen.  
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Gillespie, R. J., 
Harrison, L., & 
Mullan, J. (2015). 
Medication 
management 
concerns of 
ethnic minority 
family caregivers 
of people living 
with dementia. 
Dementia(147130
12), 14(1), 47-62.  

Omvårdnad 
 
Australien 

Att utforska synpunkter 
hos familjemedlemmar 
som vårdar närstående 
från etniska minoriteter 
med demenssjukdom 
och deras tillgång till 
information och stöd för 
medicin- 
hantering. 
 

29 
deltagare, 
varav 6 
vuxna barn.  

Kvalitativ metod.  
Individuella 
intervjuer. 
 

Godkänt Teman som framkom var; 
1/Medicinhantering orsakar stress, 
2/Medicinhanteringen kan vara en orsak till 
konflikter. Faktorer som bidrog till stress 
bland deltagarna var vårdtagarens 
försämrade förmåga att hantera 
medicineringen och brist på kunskap. 
Vårdgivarna uppgav att konflikter ofta 
uppstod och då i form av verbala utbrott.  

Grigorovich, A., 
Rittenberg, N., 
Dick, T., McCann, 
A., Abbott, A., 
Kmielauskas, A., 
& ... Cameron, J. 
I. (2016). Roles 
and Coping 
Strategies of Sons 
Caring for a 
Parent With 
Dementia. 
American 
Journal Of 
OccupationalThe
rapy,70(1),1-9. 

Arbetsterapi  
 
Kanada 

Att undersöka söners 
upplevelse av rollen att 
vårda en förälder med 
demenssjukdom.  

20 män, 
varav 19 
söner och 1 
svärson. 

Kvalitativ metod.  
Deskriptiv design. 
Individuella 
intervjuer face-to-
face och telefon- 
intervjuer. 

Deltagarna 
fyllde i 
skriftligt 
informerat 
samtycke 

Deltagarna trädde in i en “care 
management” roll och använde sina tidigare 
yrkeskunskaper. Deltagarna fick stöd av 
andra familjemedlemmar. Negativa 
aspekter av att vårda var 
delaktighetsinskränkningar och stress. 
Positiva aspekter var tillfredsställelse.  

Hasselkus, B., & 
Murray, B. 
(2007). Everyday 
occupation, well-
being, and 
identity: the 
experience of 
caregivers in 

Arbetsterapi 
 
USA 

Att förstå fenomen av 
vardagliga aktiviteter 
bland 
familjemedlemmar som 
vårdar. 
 

33 
deltagare, 
varav 17 
döttrar, 3 
svärdöttrar, 
4 söner och 
9 makar.  

Kvalitativ metod.  
Narrative design.  
Telefon- 
intervjuer. 

Godkänt Resultatet delades in i tre teman; 1/ 
Vårdtagarens tillstånd att vara, 2/ 
Vårdgivarens tillstånd att vara och 
3/Sökandet efter relation. Vardagliga 
aktiviteter var centralt för hur vårdgivarna 
utvärderade och bevakade välbefinnandet 
hos vårdtagarna och sig själva.  



  

29 
 

families with 
dementia. 
American 
Journal Of 
OccupationalThe
rapy, 61(1), 9-20. 

Innes, A., Abela, 
S., & Scerri, C. 
(2011). The 
organisation of 
dementia care by 
families in Malta: 
The experiences 
of family 
caregivers. 
Dementia 
(14713012), 10(2), 
165-184.  

Omvårdnad 
 
Malta 

Att diskutera 
erfarenheten hos 
vårdande 
familjemedlemmar till e 
närstående med 
demenssjukdom på 
Malta. 

17 deltagare, 
varav 8 
döttrar 1 
son, 3 
svärdöttrar 
och 4 
makar. 

Kvalitativ metod. 
Utforskande 
design.  
Intervjuer. 

Godkänt Döttrarna upplevde brist på fysiskt och 
socialt stöd från deras bröder. Deltagarna 
behövde anpassa sina egna livsstilar för att 
vårda närstående. Detta bidrog till upplevd 
stress och frustration i samband med den 
vårdgivande rollen, vilket även påverkade 
övriga familjelivet.   

Ivey, S. L., 
Laditka, S. B., 
Price, A. E., 
Tseng, W., Beard, 
R. L., Liu, R., & ... 
Logsdon, R. G. 
(2013). 
Experiences and 
concerns of 
family caregivers 
providing support 
to people with 
dementia: A 
cross-cultural 
perspective. 
Dementia 
(14713012), 12(6), 
806-820. 

Omvårdnad 
 
USA 

Att undersöka 
deltagarnas vardagliga 
upplevelser som 
informella vårdgivare 
till individer med 
demens- 
sjukdom och utforska 
hur erfarenheter kan 
skilja sig mellan 
etniciteter.  
 

75 
deltagare, 
varav 32 
vuxna barn. 

Kvalitativ metod.  
Fenomenologisk 
design. 
Fokusgruppsinter
vjuer.  

Godkänt Deltagarna upplevde utmaningar och 
svårigheter med vårdandet, som påverkade 
deras dagliga liv. Variationer visade sig över 
olika etniska grupper gällande 
känslomässiga reaktioner på vårdgivandet. 
Flera deltagare upplevde skuld och 
frustration.  
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Kjällman-Alm, A., 
Norbergh, K., & 
Hellzen, O. 
(2013). What it 
means to be an 
adult child of a 
person with 
dementia. 
International 
Journal Of 
Qualitative 
Studies On 
Health And Well-
Being, 821676.  

Hälso- 
vetenskap 
 
Sverige 

Att undersöka vad som 
menas med att vara ett 
vuxet barn till en person 
med demenssjukdom. 

9 deltagare, 
varav 8 
döttrar och 
en son. 

Kvalitativ metod. 
Fenomenologisk 
hermeneutisk 
analys av 
narrativa 
intervjuer. 

Godkänt Tre teman beskrivs; 1/ Att vara frustrerad, 
2/ Känslor av förlust och 3/ Att belastas. 
Dessa tre teman var centrala för deltagarnas 
upplevelse av att ha en förälder med 
demenssjukdom. Faktorer som framkom 
var att känna sig utsliten, känna oro, ha 
dåligt samvete och att bli förälder till sin 
förälder. 

McDonnell, E., & 
Ryan, A. A. 
(2014). The 
experience of 
sons caring for a 
parent with 
dementia. 
Dementia 
(London, 
England), 13(6), 
788-802.  

Omvårdnad 
 
Irland 

Att undersöka 
erfarenheter bland 
söner som vårdar en 
förälder med 
demenssjukdom.  

13 söner.  Kvalitativ metod. 
Individuella 
intervjuer.  

Godkänt Deltagarna upplevde rollen som 
förpliktande, men samtidigt 
tillfredsställande. Den nya rollen ledde till 
oförmåga att upprätthålla fritidsaktiviteter 
och rollen påverkade även övriga 
familjelivet vilket ledde till stress bland 
sönerna och påverkade hälsan negativt.  

Nay, R., Bauer, 
M., 
Fetherstonhaugh, 
D., Moyle, W., 
Tarzia, L., & 
McAuliffe, L. 
(2015). Social 
participation and 
family carers of 
people living with 
dementia in 

Gerontologi, 
Psykologi 
och socialt 
arbete. 
 
Australien 

Att belysa beskrivningar 
och erfarenheter av 
social delaktighet 
relaterat till 
familjemedlemmar som 
vårdar närstående med 
demenssjukdom.  

33 
deltagare, 
varav 16 
vuxna barn 
och 17 
makar.  

Kvalitativ metod. 
Grounded theory. 
Individuella 
intervjuer face-to-
face och telefon- 
intervjuer.   

Godkänt  Resultatet delades in i fyra olika tema;.1/ 
Att själv bestämma över när, hur och varför 
ett socialt deltagande ska ske, 2/ Hur 
vårdgivandet påverkar socialt deltagande, 
3/ Strategier för att öka socialt deltagande 
och 4/ Skapa nya meningsfulla aktiviteter 
och kontakter. Den nya rollen som 
vårdgivare leder till förluster och 
välbefinnandet påverkas.  
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Australia. Health 
& Social Care In 
The Community, 
23(5), 550-558.  

Netto, N., Jenny, 
G., & Philip, Y. 
(2009). Growing 
and gaining 
through caring 
for a loved one 
with dementia. 
Dementia 
(14713012), 8(2), 
245-261. 

Omvårdnad 
 
Singapore 

Att undersöka vinnande 
erfarenheter och 
upplevelser bland 
familje- 
medlemmar som vårdar 
närstående med 
demens- 
sjukdom. 

12 
deltagare, 
varav 8 
döttrar, 2 
söner, 1 
brorsdotter/
systerdotter 
och 1 maka.  

Kvalitativ metod.  
Grounded theory.  
Individuella 
intervjuer.  

Godkänt Deltagarna rapporterade att de upplevde 
vinster med att vårda. Tre teman behandlas; 
1/Personlig utveckling, 2/ Utvecklandet av 
relationen och 3/ Religiösa vinster.  

Quinn, C., Clare, 
L., & Woods, R. 
T. (2015). 
Balancing needs: 
the role of 
motivations, 
meanings and 
relationship 
dynamics in the 
experience of 
informal 
caregivers of 
people with 
dementia. 
Dementia(Londo
n, England), 
14(2), 220-237.  

Omvårdnad 
 
Stor- 
britannien  
 

Att undersöka hur 
mening, motivation och 
relations- 
dynamik påverka den 
subjektiva upplevelsen 
av omsorg vid demens- 
sjukdom. 
 

12 
deltagare, 
varav 4 
döttrar och 
8 makar.  

Kvalitativ metod. 
Individuella 
intervjuer. 
Fenomenologisk 
analys. 

Godkänt Deltagarna upplevde svårigheter med att 
finna balans i relationen med vårdtagaren, 
men var motiverade till att ge vård. I 
samband med att ständigt balansera behov 
insåg deltagarna att de framöver skulle 
behöva prioritera sina egna behov för att 
klara av situationen.  

Sheung-Tak, C., 
Mak, E. M., Lau, 
R. L., Ng, N. S., & 
Lam, L. W. 

Gerontologi 
 
Kina 

Att identifiera positiva 
vinster med att vara 
vårdgivare till 

57 
deltagare, 
varav 10 
makar, 42 

Kvalitativ metod.  
Dagboks- 
inspelningar. 

Godkänt 10 teman presenteras i resultatet. Känsla av 
mening hjälpte deltagarna att identifiera sig 
med den nya rollen. Deltagarna kände 
tillfredsställelse, glädje och tacksamhet, 
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(2016). Voices of 
Alzheimer 
Caregivers on 
Positive Aspects 
of Caregiving. 
Gerontologist, 
56(3), 451-460 

släktingar med 
Alzheimers sjukdom. 
 

döttrar, 2 
söner, 1 
svärdotter, 1 
svärson och 
1 brorson. 

men även utmaningarna i rollen som 
vårdgivare var överväldigande. 

Simpson, C., & 
Acton, G. (2013). 
Emotion work in 
family caregiving 
for persons with 
dementia. Issues 
In Mental Health 
Nursing, 34(1), 
52-58.  

Omvårdnad 
 
USA 

Att undersöka 
emotionell bearbetning i 
sammanhanget av att 
vårda en familjemedlem 
med demenssjukdom 
och att identifiera olika 
typer av emotionell 
bearbetning som dessa 
vårdgivare utövar.   

11 deltagare, 
varav 6 
döttrar, 1 
son och 4 
makar.  

Sekundär analys 
av pilotstudie och 
kvalitativ studie. 
Individuella 
intervjuer.  

Godkänt  Fyra teman beskrivs i resultatet; 1/ Hantera 
känslor, 2/ Väga alternativ, 3/ Vara förälder 
och 4/ Säkerställa emotionellt 
välbefinnande.  
För att vara en bra vårdgivare utfördes 
känslomässig bearbetning för att kunna 
möta de känslor som dök upp i vård och 
omsorgen, men ofta med känslomässig 
motsättning till deltagarnas sanna känslor. 

Stone, A. M., & 
Jones, C. L. 
(2009). Sources 
of uncertainty: 
experiences of 
Alzheimer's 
disease. Issues In 
Mental Health 
Nursing, 30(11), 
677-686. 

Omvårdnad 
 
USA 

Att identifiera källor till 
osäkerhet bland vuxna 
barn med en förälder 
som blivit diagno- 
stiserad med Alzheimers 
sjukdom. 

33 
deltagare, 
varav 3 
söner och 
30 döttrar.  

Kvalitativ metod.  
Individuella 
intervjuer. 
Analys med 
grounded theory.  

Godkänt Deltagarna beskrev medicinska, personliga 
och sociala källor till osäkerhet relaterat till 
förälderns diagnos.  
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Sun, F. (2014). 
Caregiving stress 
and coping: a 
thematic analysis 
of Chinese family 
caregivers of 
persons with 
dementia. 
Dementia(Londo
n, England), 
13(6), 803-818.  

Omvårdnad 
 
Kina 

Att identifiera stressorer 
och coping strategier 
hos vårdande 
familjemedlemmar till 
en närstående med 
demenssjukdom. 

18 
deltagare, 
varav 3 
döttrar 1 
svärdotter 
och 14 
makar.  

Kvalitativ metod.  
Individuella face-
to face intervjuer. 

Deltagarna 
informerades 
om studiens 
syfte samt 
deras 
rättigheter 
som 
deltagare i 
studien. 

Förutom stressorer som belastning (av olika 
orsaker), uppträdde andra framträdande 
stressorer för vårdgivaren  som var 
rollkonflikter, familjekonflikter och 
påtryckning från den sociala miljön. 
Deltagarna visade emellertid 
motståndskraft genom att utnyttja personlig 
erfarenhet, information, religion och statligt 
stöd. 
 

van Wezel, N., 
Francke, A. L., 
Kayan-Acun, E., 
Ljm Devillé, W., 
van Grondelle, N. 
J., & Blom, M. M. 
(2016). Family 
care for immi-
grants with 
dementia: The 
perspectives of 
female family 
carers living in 
The Netherlands. 
Dementia 
(London, 
England), 15(1), 
69-84.  

Omvårdnad 
 
Nederlände
rna 

Att beskriva kvinnliga 
immigranters 
perspektiv av att vårda 
en familjemedlem med 
demenssjukdom i 
Nederländerna 

41 
deltagare, 
varav 34 
döttrar, 5 
svärdöttrar 
och 2 
makar. 

Kvalitativ metod. 
Fokusgruppsinter
vjuer och 
individuella 
intervjuer.  

Deltagare gav 
skriftligt och 
verbalt 
samtycke om 
att delta i 
studien. 

Relaterat till deltagarnas kulturella och 
religiösa bakgrund ansåg de kvinnliga 
immigranterna att  vård av en 
familjemedlem med demenssjukdom var 
deras uppgift att utföra. Deltagarna uppgav 
att vården kunde vara komplex, men att de 
ändå upplevde tillfredsställelse av att vårda.  

Vellone, E., Piras, 
G., Talucci, C., & 
Cohen, M. Z. 
(2008). Quality 
of life for 
caregivers of 
people with 

Omvårdnad 
 
Italien 

Att beskriva betydelsen 
av livskvalitet för 
vårdgivare av en 
förälder med 
Alzheimers sjukdom och 
att identifiera faktorer 

32 
deltagare, 
varav 21 
makar, 9 
vuxna barn 
och 2 
vänner.  

Kvalitativ metod.  
Hermen- 
eutisk, 
fenomenologisk 
design.  
Individuella 
intervjuer.  

Godkänt Deltagarna uppgav att faktorer som 
förbättrar deras livskvalitet var god hälsa 
hos patienten och mer stöttning av 
omsorgen. Stress, oro för framtiden och 
försämrad hälsa hos föräldern var faktorer 
som hade negativ inverkan på deltagarna.  
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Alzheimer's 
disease. Journal 
Of Advanced 
Nursing, 
61(2),222-231.  

som påverkar deras 
livskvalitet. 
 

Vellone, E., Piras, 
G., Venturini, G., 
Alvaro, R., & 
Cohen, M. Z. 
(2012). The 
Experience of 
Quality of Life for 
Caregivers of 
People With 
Alzheimer’s 
Disease Living in 
Sardinia, Italy. 
Journal Of 
Transcultural 
Nursing, 23(1), 
46-55.  

Transkultur
ell 
omvårdnad 
 
Italien 

Att undersöka 
betydelsen av 
livskvalitet hos vårdare 
till personer med 
Alzheimers sjukdom och 
faktorer som kan 
förbättra och förvärra 
deras livskvalitet. 

41 
deltagare, 
varav 26 
vuxna barn, 
13 makar 
och 2 
vänner. 

Kvalitativ metod. 
Fenomenologisk 
metod. 
Individuella 
intervjuer. 

Godkänt Följande teman framkom i resultatet; 
1/Samarbete i familjen, 2/Frihet, 3/Ha tid 
för sig själv, 4/Lugn och ro och 5/Hälsa och 
välbefinnande. Deltagarna identifierade 
både förbättrade och förvärrande faktorer 
som inverkade på deras livskvalitet. Bland 
dessa deltagare var familjen särskilt viktig.  

Välimäki, T., 
Vehviläinen-
Julkunen, K., 
Pietilä, A-M., & 
Koivisto, A. 
(2012). Life 
orientation in 
Finnish family 
caregiver’s of 
persons with 
Alzheimer’s 
disease: A diary 
study. Nursing & 
Health Sciences, 
14(4), 480-487.  

Omvårdnad 
 
Finland 

Att beskriva  
vårdande 
familjemedlemmars 
livsorien- 
tering under det första 
året efter sjukdom- 
debut.  
 

132 
deltagare, 
varav 15 var 
döttrar eller 
söner.  

Kvalitativ metod. 
Dagboks- 
studie och en del 
av en 
tvärvetenskaplig 
studie.  

Godkänt Två teman beskrivs i resultatet; 1/ 
Sjukdomsdebutens påverkan på de 
vårdande familje- 
medlemmarnas liv och 2/Omstruk- 
turering av livet i sin helhet. Vårdande 
familjemedlemmar möter utmaningar i sin 
livsorientering efter den närståendes 
sjukdomsdebut. 
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