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Sammanfattning 
 
I takt med att jordens befolkning blir allt äldre, ökar också antalet personer som 
insjuknar i demenssjukdom då risken för att drabbas ökar med stigande ålder. Syftet 
var att belysa anhörigas upplevelser av att leva tillsammans med en person med 
demenssjukdom. Studien har en kvalitativ design med en induktiv ansats. Som 
teoretisk referensramen har familjefokuserad omvårdnad använts. Studierna har 
analyserats utifrån Fribergs femstegsmodell. I analysen framkom det att de anhörigas 
liv påverkades på många olika sätt, framförallt känslorna.  De teman som skapades i 
studien var “Att få en förklaring underlättar” och “Innebär en förändring i 
vardagslivet”. Slutsatsen utifrån studien är att det påverkar den anhörige både fysiskt 
och psykiskt att leva tillsammans med en demenssjuk person. Det kan innebära ett 
flertal förändringar i det vardagliga livet för den anhöriga.  

 
Nyckelord:  demens, anhörig, upplevelser, familjefokuserad omvårdnad  
 
 
 
  



 

 

 
Title: The life as a relative to a person with dementia disease 

Summary:  
As the population on the earth is getting older, the amount of people affected with 
dementia is getting bigger. This happens because the risk of getting dementia is 
higher in an older age. The aim of this study was to illustrate the relatives’ experience 
of living with a person with dementia. This study has a qualitative design with an 
inductive approach. As a theoretical reference framework, family-focused care has 
been used. The articles used in the study have been analyzed based on Friberg's five-
step model. In the qualitative content analysis, it was found that the relatives were 
affected in many ways, especially the feelings. The themes which was found in this 
study was “to get an explanation facilitates” and “involves a change in the daily living”  
The conclusion that can be made out of this study is that the relatives gets both 
physically and mentally affected of the living with a demented person. It represents a 
major of changes in the everyday life for the relatives.  
 
Keywords: Relative, dementia, experience, family focused care 
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Inledning 
 
Världens befolkning blir allt äldre vilket innebär en ökning av antalet person som 
insjuknar i demenssjukdom, eftersom risken för att insjukna ökar med en stigande 
ålder (Harrison-Dening & Hibberd, 2016; Grano, Lucidi & Violini, 2017). Antalet 
personer med demenssjukdom i världen är 47 miljoner. Varje år insjuknar cirka 10 
miljoner människor i en demenssjukdom (World health organisation, 2017).  
 
Nedskärningar inom hälso-och sjukvården har resulterat i att familjer fått ta ett allt 
större ansvar för vård av familjemedlemmar. Omsorgen som den anhörige ger till 
personen med demens sker framförallt i hemmet. Insatserna är i de allra flesta fall 
oavlönade. De anhöriga ägnar mycket tid till att hjälpa den demenssjuke att hantera 
livssituationen och de vardagliga aktiviteterna. Det kan innebära en ökad risk för 
stress och belastning samt en negativ påverkan på de anhörigas ekonomi. Ekonomin 
påverkas genom att anhöriga kan behöva gå ner i arbetstid för att personen med 
demens inte klarar av det dagliga livet självständigt utan behöver den anhöriges 
tillsyn och stöd (Nay, Bauer, Fetherstonhaugh, Moyle, Tarzia & McAuliffe, 2015; 
Lethin, Rahm-Hallberg, Karlsson & Janlöv, 2016). I samband med en 
demenssjukdom kan de anhöriga få en förändrad roll i förhållandet till den 
demenssjuka personen och en förändrad relation.  Det kan vara både fysiskt och 
psykiskt krävande för de anhöriga (Wolf-Skaalvik, Norberg, Normann, Fjelltun & 
Asplund, 2014; Nay et;al, 2015) En viktig del av omvårdnaden är att ha kunskap om 
de anhörigas upplevelser för att kunna ge det stöd som behövs (Wolff-Skaalvik et;al, 
2010).  
 

 
Bakgrund 

Demens  
International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems- 
Tenth Revision (ICD-10), är det klassifikationssystem som används vid 
diagnostisering av en demenssjukdom. Ett av kriterierna enligt ICD-10 är nedsatt 
minnesförmåga som hindrar personen i vardagen. Det ska även ha pågått under en 
längre period, det vill säga minst sex månader.  En nedsatt kognitiv förmåga och en 
bristande medvetenhet om den egna omgivningen är ytterligare ett kriterium. Det 
kan också innebära att personen drabbas av en negativ påverkan på det emotionella. 
Det handlar främst om en irritation hos den demenssjuke och en emotionell 
instabilitet (World health organization, 1993). Det kan även innebära förändringar i 
personens sinnesstämning och känsloliv (Ryder, 2016; Guure, Ibrahim, Adam & Said, 
2017). Antalet personer i Sverige med demenssjukdom beräknas vara runt 160 000. 
Årligen insjuknar ytterligare 24 000 personer i en demenssjukdom i Sverige. Kvinnor 
har en ökad risk att insjukna i en demenssjukdom. Livsstilsfaktorer som bland annat 
involverar fysisk träning, kost och stimulering av hjärnan gör att risken minskar för 
att insjukna i en demenssjukdom (Oberg & Mischley, 2008; Socialstyrelsen, 2016a). 
 
Det finns ett antal olika typer av demenssjukdomar. Alzheimers sjukdom, Vaskulär 
demenssjukdom, Lewy Body demens och Frontotemporal demenssjukdom är 
exempel på de olika demenssjukdomar som finns. Symtomen som en person med 
demenssjukdom uppvisar är främst relaterade till de förändringar som sker i hjärnan 
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vid en demenssjukdom. Några av symtomen är nedsatt minne, nedsatt 
kommunikationsförmåga samt nedsatt förmåga att utföra vardagliga aktiviteter. 
Bristande förmåga att bearbeta information är även ett symtom som kan leda till 
vanföreställningar och aggressivitet. Ett annat förekommande symtom är konfusion 
som innebär att den demenssjuka drabbas av tillfällig förvirring i tid och rum för att 
sedan gå tillbaka till full medvetenhet. Symtomen som förekommer vid 
demenssjukdom är mycket påfrestande både för personen med demenssjukdom och 
för dennes anhöriga. Till en början utförs en demensutredning som ska utesluta 
medicinska symtom som liknar demenssymtomen. Olika demenssjukdomar har olika 
prognos och behandling. Omvårdnaden sker utifrån personcentrerad omvårdnad där 
personens behov är av betydelse. (Harrison-Dening & Hibberd, 2016: Socialstyrelsen, 
2016a). Vid demenssjukdom finns det även läkemedelsbehandling som påverkar och 
hämmar exempelvis beteendemässiga och psykiska symtom. Antidepressiva 
läkemedel kan också användas för att minska de aggressiva symtomen 
(Socialstyrelsen, 2016a).  

Omvårdnad av personer med demenssjukdom 
Sjuksköterskans arbete är utformat utifrån de sex kärnkompetenserna som 
involverar: personcentrerad omvårdnad, informatik, säker vård, evidensbaserat 
arbete samt förbättringskunskap och teamsamverkan. De sex kärnkompetenserna är 
formulerade för att ge sjuksköterskan tillräckligt med stöd för att utföra ett 
patientsäkert och kvalitetssäkert arbete inom hälso-och sjukvården (Cronenwett et 
al. 2007). Kärnkompetensen “teamsamverkan” innebär att arbeta i ett team som 
baseras på en öppen kommunikation med delat beslutsfattande och respekt för 
medlemmarna. Målet är att uppnå kvalitet i omvårdnaden.  Kvalitet uppnås genom 
att sjuksköterskan respekterar de olika perspektiv och kunskaper som ingår i teamet 
(Cronenwett et al. 2007). Familjen ska involveras i omvårdnaden och det är 
sjuksköterskans roll är att vara en samtalspartner. Det innebär att sjuksköterskan ska 
använda den egna kunskapen inom professionen för att kunna stödja familjen 
(Benzein, Hagberg, Saveman & Syrén, 2010).  
 
I Sverige rekommenderar de riktlinjer som finns för hur omvårdnad ska utformas vid 
demenssjukdom att personcentrerad omvårdnad ska tillämpas som högsta prioritet 
(Socialstyrelsen, 2016a).  I omvårdnaden vid demenssjukdom ställs det höga krav på 
sjuksköterskans fokus. Sjuksköterskan ska inte bara fokusera på det sjuka hos 
personen utan att se denna ur både det kroppsliga och det själsliga. Det är viktigt att 
sjuksköterskan tar del av erfarenheter kring sjukdomen av den demenssjuka 
personen. Detta ska sedan ligga till grund för omvårdanden som ska utformas till den 
denne. Det är även viktigt att sjuksköterskan involverar de anhöriga i omvårdnaden. 
(Penrod et al. 2007). Den personcentrerade vården innebär också att skapa 
möjligheter för vårdsökande att kunna fatta egna beslut (Ekman et al. 2011). 
Sjuksköterskans ansvarsområde är även att arbeta med familjen i fokus och utveckla 
deras kunskap samt att hjälpa dem med de förändringarna som sker under 
demenssjukdom (Harrison- Dening & Webb, 2016).  
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Att vara anhörig  
En anhörigvårdare beskrivs som en person som ger omsorg eller stödjer en annan 
person i behov av omsorg och stöd. En anhörig är främst en person inom familjen, 
bland de närmaste släktingarna eller tillhör personens närmaste omgivning 
(Socialstyrelsen, 2016b). I studien kommer anhörig att definieras som en vårdgivare 
och/eller en person som lever tillsammans med och stöttar den personen som är 
drabbad av en demenssjukdom.  Ofta tvingas anhöriga till demenssjuka personer bli 
vårdgivare och denne saknar då den kompetens som en vårdutbildning kan ge, 
nämligen en formell kompetens (Wolff-Skaalvik et:al, 2010; Wennberg, Dye, 
Streetman-Loy & Pham, 2015).  
 
Anhöriga påverkas generellt när en person drabbas av en sjukdom, 
funktionsnedsättning eller av en hög ålder som resulterar i att få ett ökat vårdbehov 
(Socialstyrelsen, 2016b). Oavsett relation drabbas den sjuke personen av ett beroende 
till omgivningen, där även anhöriga inkluderas Socialstyrelsen, 2016b). Vårdsökande 
personer med kroniska sjukdomar finner ofta att deras anhöriga är en viktig del av 
det dagliga stödet vilket också leder till att de anhöriga blir involverade i den sjukes 
situation (Lee, Piette, Heisler, Janevic, Langa & Rosland, 2017). Ett av 
ansvarsområdena inom hälso-och sjukvården är att se de anhöriga och 
uppmärksamma de anhörigas behov. Anhöriga har i svensk lagstiftning rätt att 
bestämma över hur stor delaktighet och ansvar de vill ha runt personen.  Att ta ett 
ansvar och ge omsorg till en anhörig är frivillig men kan dock generellt bidra till en 
påverkan på livet (Socialstyrelsen, 2016b).   
 
Vid demenssjukdom påverkas det sociala livet framförallt hos de anhöriga. Att 
drabbas av stress är också vanligt förekommande hos de anhöriga (Landmark, 
Svenkerud- Aasgaard & Fagerström, 2013; Nay et al.2015). Omsorgen som de 
anhöriga ger till en person med med demenssjukdom innebär stöttning av 
livssituationen. Behovet av omsorg hos den demenssjuke ökar kontinuerligt under 
sjukdomsförloppet. Forskningen har visat att de anhörigas upplevelser av situationen 
oftast ignoreras (Leathin, Rahm-Hallberg, Karlsson & Janlöv, 2016; Wawrziczny, 
Antoine, Ducharme, Kergoat & Pasquier, 2016).  

Familjefokuserad Omvårdnad 
Att vara en anhörig som ger omsorg kan upplevas positivt eller som en utmaning som 
är svår att hantera. Att vara delaktig och ge omsorg under en längre period kan vara 
ohälsosamt för de anhöriga. Det kan leda till stress och depression. Det kan också leda 
till en negativ livsstil som senare kan resultera i en tidig mortalitet (Benzein, Hagberg, 
Saveman & Syrén, 2010; Lethin, Rahm-Hallberg, Karlsson & Janlöv, 2016).  
 
Familjefokuserad omvårdnad beskriver familjemedlemmarnas och sjuksköterskans 
upplevelser, förståelse och tankar. Det beskriver också hur omvårdnadsrelationen 
runt personen ska hanteras. Familjefokuserad omvårdnad består av två delar 
nämligen familjecentrerad respektive familjerelaterad omvårdnad. Innebörden av 
familjecentrerad omvårdnad är att de delaktiga, det vill säga familjemedlemmarna 
och personen ska ses som en helhet. I den familjerelaterade omvårdnaden då är 
personen i centrum. De anhöriga är även involverade i omvårdnaden (Benzein, 
Hagberg, Saveman & Syrén, 2010).       
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För att öka kunskap om hur sjuksköterskan i samverkan med familjen hanterar en 
sjukdom som demenssjukdom är forskning av stor betydelse (Benzein, et al, 2010). 
Det är viktigt att som sjuksköterska ha kunskap om de anhörigas upplevelser för att 
sedan kunna bemöta på det bästa möjliga sätt. Kunskapen om upplevelsen och 
erfarenheten av att leva tillsammans med personer med demenssjukdom behöver 
därför ökas (Steeman, Godderis, Grypdonck, De Bal & Dierckx de casterlé, 2007).   
 

Syfte 
Syftet var att belysa anhörigas upplevelser av att leva tillsammans med en person med 
demenssjukdom. 
 

 
Material och metod 

Design 
I studien genomfördes en litteraturöversikt. En litteraturöversikt kan användas för 
att öka kunskapen inom vårdarbetet (Segesten, 2017). Då syftet med studien var att 
studera erfarenheter och upplevelser hos anhöriga som lever med en demenssjuk 
person valdes artiklar med studier som hade en kvalitativ ansats. En kvalitativ ansats 
bygger på att studera människors levda erfarenheter av ett fenomen (Henricson & 
Billhult, 2017) 
 
Det går att analysera en studie genom att använda induktion eller genom att använda 
deduktion. I en induktiv studie fokuserar forskaren på innehållet i en text. Innehållet 
beskriver deltagarnas levda erfarenheter av en situation. En deduktiv studie har en 
förutbestämd teori eller modell som används genom hela forskningsprocessen 
(Henricson & Billhult, 2017; Danielson, 2017). Denna studie har en induktiv ansats.  

Urval och datainsamling 
Inklusionskriterierna för de studier som senare inkluderades i resultatet var studier 
som innehöll kvalitativa studier, uppnådde kvalitetskraven (bilaga 2) och som ansågs 
svara på studiens syfte. Ett internationellt perspektiv användes samt en variation i 
ålder mellan 50 och 80 år hos de anhöriga. Studierna skulle även vara skrivna på 
engelska samt peer reviewed. Exklusionskriterierna var att studierna inte fick 
överstiga en ålder på tio år då dessa inte kunde anses som aktuella forskningsrön.  
Det är viktigt att göra en tidsavgränsning på de vetenskapliga studierna som väljs för 
att undvika att forskningsrönen är alltför inaktuella (Östlund, 2017).    
 
Sökorden som hade en utgångspunkt från syftet med studien användes. Vid 
sökningen användes följande sökord: dementia*, phenomenological*, couples*, 
relatives*, family caregiving*, spous*, qualitative*, experience*, husband and wife*, 
spouse, partner*, perception*, attitudes, lived experience*, alzheimer's disease, living 
with, children, son, daughter, wife, wifes och children. Trunkering användes vid vissa 
sökningar. Trunkering innebär att sökningen ger en träff på alla böjningar kring 
sökordet (Östlundh, 2017). I studiens sökning användes trunkeringar som en stjärna 
och sökningarna redovisas i en sökmatris (bilaga 1) Sökorden som användes ansågs 
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vara de mest relevanta för ämnet. Sökord som används ska i största möjliga mån 
beskriva ett problem eller ett fenomen som ska studeras (Karlsson, 2017). Booleska 
termer användes vid sökningen framförallt OR och AND. Booleska termer innebär att 
man söker på fler ord där man involverar AND, OR och NOT. AND användes 
framförallt då man vill avgränsa och få en allt mer specifik sökning medan OR 
expanderar sökningen (Karlsson, 2017).  
 
De databaser som användes vid artikelsökning av studier var Medline och CINAHL. 
Medline är inom det biomedicinska området där omvårdnad är ett av huvudämnena. 
Cinahl innehåller information som har ett omvårdnadsfokus (Willman, Bahtsevani, 
Nilsson & Sandström, 2016; Karlsson, 2017).  Genom att använda flera databaser med 
omvårdnadsfokus ökar kvaliteten på studien, då det ger en större chans att hitta den 
forskning som är gjord inom området (Henricson, 2017). Hade endast en av 
databaserna används hade risken funnits att lika många artiklar ej hittats.  
 
Efter en första överblick över resultaten på sökningarna ska avgränsning påbörjas av 
de studier som senare kommer att ingå i analysen (Friberg, 2017b).  De studierna vars 
titel ansågs stämma med studiens syfte vid en första granskning gick vidare till nästa 
steg där abstrakten lästes. Läsningen av abstrakten bidrog till att få en uppfattning 
om innehållet i de presenterade studierna. De 16 artiklar som innehöll studier som 
ansågs överensstämma med syftet efter att de hade lästs i sin helhet 
kvalitetsgranskades utifrån ett kvalitetsgranskningsprotokoll för kvalitativa studier. 
Kvalitetsgranskning protokollet är framtaget av Avdelningen för omvårdnad på 
Hälsohögskolan i Jönköping (bilaga 2). De fem studier som inte uppfyllde sex av åtta 
poäng eller mer i kvalitetsgranskning protokollet uteslöts. Av de studier som 
kvalitetsgranskades uppfyllde 11 studier kvalitetskriterierna och dessa studier 
användes för resultatet. Studier som innehöll ett internationellt perspektiv finns 
representerade i materialet. De länder som fanns representerade var tre studier från 
Kanada, två från Norge, två från Storbritannien och fyra var svenska.   

Dataanalys 
Vid dataanalysen av de insamlade materialet användes Fribergs femstegsmodell 
(Friberg, 2017c).  
 
Det första steget var att läsa igenom varje artikel som blivit godkänd vid 
kvalitetsgranskningen ett antal gånger för att få en uppfattning av innehållet av 
studierna som helhet. Därefter låg fokus på studiernas resultat och studiernas teman 
samt subteman. Genom att dessa lästes igenom flera gånger kunde resultatet i 
studierna bli mer tydligt och förståeligt. Därefter identifierades de nyckelfynd som 
fanns i respektive studies resultat och var mest centrala för denna studiens syfte. 
Nyckelfynden ströks därefter över i varje studies resultat under för att lättare skapa 
en överblick över materialet som sedan skulle analyseras för att sedan skapa ett nytt 
resultat åt denna litteraturöversikt. Dessa nyckelfynd sammanställdes sedan i 
textavsnitt ett gemensamt dokument. Dokumentet med den text som sammanställts 
av nyckelfynden lästes sedan upprepade gånger av båda författarna för att sedan 
under diskussion skapa fram nya teman och subteman. Texten i dokumentet delades 
sedan upp i olika delar där var del motsvarade ett tema. Genom detta kunde 
artiklarnas likheter samt olikheter tydligt urskiljas. Texten till resultatet skapades 
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sedan genom att författarna delade upp de teman och subteman som skapats mellan 
varandra och bearbetade sedan dessa ytterligare tills ett nytt resultat hade skapats.    

Etiska överväganden 
En etisk studie kännetecknas av att väsentliga frågor ställs, uppfyllelse av en god 
kvalitet samt ett etiskt förhållningssätt.  Väsentliga frågor innebär att man reflekterar 
över till vem och vad man vill framföra med studien (Kjellström. 2017). Det finns även 
ytterligare fyra forskningsetiska huvudkrav. De fyra kraven är informationskravet, 
nyttjandekravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet. De fyra huvudkraven 
innebär att forskaren ansvarar för att ge information om syftet av forskningen som 
ska bedrivas. Deltagarna har rätt till ett självbestämmande under hela förloppet, det 
vill säga inför studien och under tiden studien pågår. Det innebär även att ett 
samtycke måste inhämtas. Konfidentialitetskravet betonar att de personer som deltar 
i forskningen inte ska kunna identifieras av utomstående. Framförallt handlar det om 
att människor som inte är involverade i studien inte ska kunna ha tillgång till känsliga 
uppgifter rörande deltagarna (Vetenskapsrådet, 1990).  
 
I studier som använder litteraturöversikter bör artiklarna som ingår ha ett tillstånd 
av en etisk kommitté eller ett tydligt etiskt övervägande (Kjellström, 2017). Enbart 
sådana artiklar användes i studien där det tydligt framgick att det fanns ett etiskt 
godkännande. I protokollet för kvalitetsgranskningen ingick frågan om etiken (bilaga 
2). Det innebär dock en risk att göra en litteraturöversikt eftersom artiklarna som 
ingår i studien kan misstolkas. Det handlar främst om artiklarna är skrivna på ett 
annat språk där risken för feltolkningar av innehållet finns (Kjellström, 2017). Alla 
artiklar som ansågs vara lämpliga till denna litteraturöversikt och som uppfyllde 
kraven togs med. Inga värderingar och stereotypa föreställningar fick påverka valet 
av artiklar 
 
En förförståelse innebär att det finns en viss kunskap hos de som utför studien redan 
innan arbetet startat.  Det kan röra sig om tidigare erfarenheter och värderingarna.  
Det är därmed av betydelse att de som utför studien gör en reflektion om den egna 
förförståelsen. Det är dock viktigt att påpeka att förförståelsens påverkan på ett 
resultat aldrig kan uteslutas helt och hållet. I en litteraturöversikt inom kvalitativ 
design är det av särskild betydelse att reflektera över förförståelsen (Priebe & 
Landström, 2017). Tid avsattes för att medvetandegöra förförståelsen och reflektera 
tillsammans. Detta för att minska förförståelsens inverkan på tolkning av resultatet.  
En förförståelse kan även anses vara något positivt eftersom det innebär en risk för 
studiens kvalitet om forskaren saknar en medvetenhet om sin egna förförståelse, då 
denna omedvetet då kan komma att påverka studien. Utan förförståelsen finns det 
risk att viktig information som finns i det insamlade materialet kan missas av någon 
som inte insatt i området (Priebe & Landström, 2017). Den förförståelse som 
identifierades inför studien var ett intresse för att öka kunskapen samt av personliga 
skäl. 
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Resultat 

Analysen ledde fram till att två teman bildades. Temana var “Att få en förklaring 
underlättar” och “Innebär förändring i vardagslivet”. De underteman som ingick 
under temat “Att få en förklaring underlättar “var “det oförståeliga ”och att “äntligen 
förstå”. I temat “Innebär förändring i vardagslivet” ingick följande underteman: 
“Förändrade roller”, “social isolering” och “Framtiden känns osäker”.  Teman och 
underteman anses besvara syftet och därmed belysa de anhörigas upplevelser.  
 

Tabell 1: Översikt över teman och underteman 
 

Tema Tema 

En förklaring underlättar En förändring i vardagslivet 

Undertema Undertema 

Att inte förstå  Förändrade roller 

Att äntligen förstå Social isolering 

 Osäker framtid 
 

En förklaring underlättar 
Anhöriga upplevde att det underlättade då de vid diagnosen fick en förklaring till allt 
som verkat konstigt. De beskrev beteenden och situationer som var helt oförståeliga 
för dem och som hade inträffat då sjukdomen debuterat. När den demenssjuke 
personen sedan fick sin diagnos blev det förändrade beteendet förståeligt för de 
anhöriga.  
 

Att inte förstå  
Tiden innan en demensdiagnos kunde fastställas beskrevs av de anhöriga som den 
kamp som ledde till en känsla av osäkerhet kring vården, då de ännu inte visste vad 
symtomen hos den demenssjuka berodde på (Ducharme et al., 2013; Roach, 
Drummond & Keady, 2015). Det var ofta som det konstiga beteendet blev första 
tecken på att något inte stod rätt till hos personen som sedan visade sig ha demens. 
Den plötsligt uppkomna aggressiviteten som börjat uppstå hos personen var något 
som kunde uppröra de anhöriga då de inte visste vart denna kom ifrån. Med tiden 
lärde sig de anhöriga att inte provoceras av irritationen kring beteendet då de bara 
skulle förvärra situationen. De anhöriga försökte även söka efter svar på vad 
beteendeförändringarna kunde bero på via internet (Ducharme et al., 2013). Vid fall 
där den demenssjuke personen var i ovanligt ung ålder för att insjukna i demens 
beskrev de anhöriga att de aldrig kunde tro eller misstänka att det var just 
demenssjukdom (Roach, Drummond & Keady, 2015). I vissa fall kunde de anhöriga 
kunde missförstå informationen från hälso-och sjukvårdspersonalen vilket kunde 
leda till att de förnekade demenssjukdomen och påstå att förändringen enbart var ett 
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resultat av det normala åldrandet (Quinn, Clarea, Pearceb & Van- Dijkuizenc, 2008). 
Förändringar i beteende hos den sjuke kunde visa sig i form av aggressivitet, tillfälliga 
förvirringar samt förändringar i personligheten. De anhöriga försökte då bortförklara 
olika beteenden och mena att de berodde på stress, utbrändhet och depression. 
(Ducharme et al., 2013; Johannessen, Helvik, Engedal & Thorson, 2017).   
 
Ibland kunde de anhöriga uppleva känslor av trötthet och förlust av tålamod i 
ovissheten. De anhöriga kunde även bli utsatta för hot och våld, något som de 
förknippade med demenssjukdomen (Quinn, Clarea, Pearceb & Van- Dijkuizenc, 
2013: Høgsnesa, Melin-Johansson, Norbergh & Danielson, 2014). Då 
personlighetsförändringar var mer påtagliga än minnesförlusten upplevde de 
anhöriga minnesförlusten som något de inte uppmärksammat förrän i efterhand 
(Johannessen et al., 2017). I äktenskap där den ena partnern drabbats av 
demenssjukdom uteblev umgänget med vänner. Detta på grund av att vänner till 
paret drog sig undan då personlighetsförändringen hos den demenssjuke som kunde 
upplevas obehaglig (Quinn, Clarea, Pearceb & Van- Dijkhuizenz, 2008; Johannessen 
et al., 2017) 
 

Att äntligen förstå 
De anhöriga upplevde även att diagnosen till en början var svår att acceptera vilket 
senare övergick till en lättnad då personens förändrade beteende och personlighet 
fick en förklaring (Johannessen et al., 2017). De anhöriga kunde uppleva en skam 
över personen med demenssjukdom, framförallt i sociala situationer. Detta 
resulterade senare i en känsla av skam och skuld, då den anhörige förstod att 
personen var sjuk (Ducharme, Kargoat, Antoine, Pasquier & Coulombe, 2013; 
Høgsnesa, Melin-Johansson, Norgbergh & Danielson, 2014). Anhöriga beskrev 
starka skuldkänslor och menade att de förmodligen hade agerat annorlunda om de 
hade varit medvetna om att personen varit så sjuk som diagnosen kom att visa 
(Meyer, Mc Cullough & Berggren, 2016). 

En förändring i vardagslivet 
Anhöriga beskrev att demensdiagnosen innebar en förändring i det vardagliga livet. 
Livet efter diagnosen upplevdes inte på samma sätt som innan. Det innebar bland 
annat en förändring av det sociala livet och relationen mellan den demenssjuka och 
deras anhöriga. 

Förändrade roller 
De anhöriga blev främst vårdare åt den demenssjuka men kunde också uppleva att 
deras roll som make eller maka till den demenssjuka övergick till en form av 
föräldraroll och vårdarroll (Merrick & Camic, 2016; Meyer et al., 2016). Partnern fick 
ofta ta över sin demenssjuka partners vardagssysslor som den demenssjuka tidigare 
haft hand om. Detta kunde vara sysslor som berörde hushållet och ta över de 
ansvarsområde som den demenssjuke inte längre kunde hantera på grund av 
demenssjukdomen (Ducharme et al., 2013; Merrick & Camic, 2016). All planering och 
beslutstagande som personerna tidigare tagit tillsammans fick den friska partnern ta 
ansvar för (Meyer et al., 2016).  
 
I äktenskap var de specifika rollerna något som förändrades i samband med 
demenssjukdomen. Något som tidigare varit fruns roll i äktenskapet övergick till 
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mannens roll och tvärtom (Quinn, Clarea, Pearceb & Van- Dijkhuizenc, 2008). Det 
innebar ytterligare förändringar för den anhöriga utöver den nya rollen som 
anhörigvårdare till person med demenssjukdom. De anhöriga kunde uppleva ett ökat 
krav på sig själva i samband med de nya roller. Ett krav som i vissa fall var svårt att 
hantera (Knutsen & Råholm, 2009; Johannessen et al., 2017). 
 
För många av de anhöriga innebar demenssjukdomen ett ständigt sörjande av en 
förlorad person då demenssjukdomen förändrat personen till den grad att det inte 
var samma person längre. Sörjandet kunde även innefatta förlorandet av ett 
äktenskap, livsprojekt, en förälder eller en vän (Ducharme et al., 2013; Johannessen 
et al., 2016). Trygghet, säkerhet och stödet som personen med demens tidigare gett 
gjorde att den anhöriga kände sig mer sårbar (Merrick & Camic, 2016). Anhöriga 
upplevde även det svårt att kontinuerligt tillbringa tiden med personen. Behovet 
fanns av att vara självständig och ensam blev stark (Quinn, Clarea, Pearceb & Van- 
Dijkhuizenc, 2008; Johannessen et al., 2016). De beskrev även utmattning över att ta 
hand om personen som kunde resultera i känslan av skam relaterad till att inte längre 
vara kapabel att ge omvårdnad (Høgsnesa, Melin-Johansson, Norgbergh & 
Danielson, 2014).  
 Anhöriga gav också uttryck för att det kunde finnas positiva känslor i vårdandet. 
Omsorgen och vården sågs då som ett sätt att ge tillbaka för allt den demenssjuke 
tidigare har givit till den anhörige innan insjuknandet. Kärleken var det som sågs 
mest som en bidragande orsak (Knutsen & Råholm, 2009; Hammond-Collins & 
Peacock, 2014). 
  
Kvinnor och män upplevde situationen att ge omsorg och vård av en demenssjuk 
person på olika sätt.  Kvinnorna beskrev det mer negativt att ge vård än vad männen 
gjorde. Framförallt beskrev kvinnorna att partnern inte var densamma längre och 
viljan över att kontinuerligt få ta en paus vårdandet för att främst fokusera på sig själv 
(Hammond-Collins & Peacock, 2014). Männen däremot beskrev omsorgen och 
vården som ett viktigt ansvar. Att ge vård till partnern beskrevs som ett heltidsarbete 
som kunde innebära en känsla av stolthet hos männen. Självförtroendet upplevdes 
öka trots att omsorgen och vården ibland kunde upplevas svårhanterligt.  Männen 
uttryckte dock att en känsla av ensamhet och isolering samt att den hade en önskan 
om eller ett behov av att få prata med andra män som befann sig i en liknande 
situation (Knutsen & Råholm, 2009; Hammond-Collins & Peacock, 2014). 
 
Vanor som en person alltid haft innan sjukdomen debuterade upplevde den anhöriga 
som något försvann i samband med sjukdomen.  Det kunde bland annat handla om 
att personen tidigare i livet alltid hade haft för vana att öppna dörren för sin fru. Något 
som aldrig förekom efter det att personen blivit sjuk. Ett annat exempel på förändrade 
vanor var att personen upphört att kramas eller pussas till avsked. Ömsesidighet och 
förståelse var också sidor som den anhöriga upplevde försvann hos personen med 
demens. Det som förr var något självklart i vardagen försvann, vilket bidrog till en 
avsaknad av partnerskapet hos den anhöriga. Kommunikationen var något som den 
anhöriga ofta återkom till som något som försvunnit i samband med 
demenssjukdomen och som de uttryckte att de saknade. Den anhöriga upplevde de 
inte kunde prata med sin make/maka på samma sätt som innan sjukdomen vilket och 
kändes en stor sorg, saknad och frustration (Hege- Førsund, Skovdahl, Kiik & 
Yttrehus, 2014; Merrick & Camic, 2016;). När de anhöriga ibland fick en glimt av den 
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“gamla” personen beskrev de detta som de glada stunderna i den annars tunga 
tillvaron (Meyer et al., 2016). 

Social isolering 
De anhöriga medförde diagnosen en social isolering från omgivningen. Det innebar 
för de anhöriga en minskad möjlighet att delta i de tidigare sociala nätverken bland 
familj och vänner. I samband med att personerna med demens blev försämrade i sin 
sjukdom upplevde anhöriga att de blev alltmer isolerade från vänner och samhället. 
De uttryckte det som att de kände sig som fångar i det egna hemmet (Roach, 
Drummond & Keady, 2016; Meyer et al., 2016). 
  
De anhöriga beskrev att de valt att inte berätta om diagnosen för sin omgivning, inte 
ens för vänner och familj. Vid en tidig debut av demenssjukdomen upplevde dessa 
partners att diagnosen endast var något som berörde dem själva i parförhållandet. En 
rädsla för fördomar om sjukdomen resulterade i att de anhöriga blev socialt isolerade 
(Ducharme et al., 2013). För andra tog rollen som vårdgivare mycket tid och därmed 
fanns ingen tid för de anhöriga att träffa andra, vilket även detta ledde till en social 
isolering (Johanessen et al., 2017). 
 

Osäker framtid 
Då de anhöriga inte visste hur länge personen med demens skulle kunna vara delaktig 
i bland annat beslut försvårade planeringen av framtiden. Det innebar att de anhöriga 
blev tvungna att leva och planera i nuet. Att leva i nuet var också en strategi som de 
anhöriga hade utvecklat. Det underlättade för de anhöriga och gjorde att de inte 
tänkte på framtiden eftersom då det kändes deprimerande att tänka framåt. Den 
deprimerade känslan förknippades med den kunskap de hade om att personen skulle 
bli sämre i sin sjukdom i framtiden (Quinn, Clarea, Pearceb & Van- Dijkhuizenz, 
2008; Hege- Førsund, Skovdahl, Kiik & Yttrehus, 2014 ). Att se personen förändras 
och försämras upplevdes som stressande och som en förlust (Knutsen & Råholm, 
2009; Roach, Drummond, Keady, 2016). 
  
Förändringen av personen med demens i negativ riktning fortsatte allteftersom 
sjukdomen fortskred och medförde att anhöriga upplevde det som att gå från 
samhörighet till ensamhet. Den intima partnern och vännen var något som försvann 
i takt med att sjukdomen försämrades (Meyer et al., 2016). Det var framförallt en 
utmaning för den anhöriga i ett äktenskap att försöka fortsätta att leva ett så vanligt 
liv som möjligt både för den demenssjukes skull men också för sin egen skull. Detta 
innebar att fokusera på det friska som ännu fanns kvar samt acceptera att livet inte 
blev som det var planerat (Merrick & Camic, 2016). 
  
Försämringen hos personen med demenssjukdom medförde en frustration hos de 
anhöriga då de upplevde att de inte längre kunde hjälpa personen (Hege- Førsund, 
Skovdahl, Kiik & Yttrehus, 2014; Høgsnesa, Melin-Johansson, Norbergh & 
Danielson, 2014). Känslan av att inte kunna planera för framtiden infann sig redan i 
samband med att personen med demens fick sin diagnos. Framtiden blev osäker och 
känslan av att inte kunna planera framtiden gav en känsla av hjälplöshet (Ducharme 
et al., 2013; Hege- Førsund, Skovdahl, Kiik & Yttrehus, 2014). 
 
 



 

 11 

Diskussion 

Metoddiskussion  
För att få en överblick över det valda området var en litteraturöversikt den mest 
relevanta metoden för studien. En intervjustudie hade varit en bättre metod då 
studien då hade byggt på primärkällor. Den tiden som fanns för att utföra studien på 
räckte inte till att genomföra en intervjustudie och därför valdes istället en 
litteraturöversikt som bygger på kvalitativa som utförts av andra. 
Litteraturöversikten gav en möjlighet till att få en större översikt över området där 
fler deltagare kunde inkluderas. Kvalitativa artiklar kändes relevanta för studien då 
dessa bygger på levda erfarenheter (Friberg, 2017d), vilket också var studiens syfte 
att undersöka.  
  
En förförståelse innebär att de som utför studien har en viss kunskap och erfarenhet 
från det område som studeras.  Det är därmed av betydelse att de som utför studien 
gör en reflektion om den egna förförståelsen. I en litteraturöversikt inom kvalitativ 
design är det av särskild betydelse att reflektera över förförståelsen för att öka 
pålitligheten i studien (Henricson, 2017; Priebe & Landström, 2017). En tid bokades 
in för reflektion med syfte att medvetandegöra förförståelsen mellan författarna. En 
påverkan av förförståelsen som fanns hos de som utförde studien kan inte uteslutas 
helt. För att minska risken för påverkan av förförståelsen fördes en diskussion och 
reflektion över denna under studien. Genom att vara medvetna om förförståelsen kan 
resultatet anses vara av högre kvalité och i det fallet har förförståelsen en positiv 
inverkan (Priebe & Landström, 2017). Pålitligheten i studien kunde anses öka då 
författarna diskuterade förförståelsen med varandra. Pålitligheten kunde även anses 
öka då handledare fick läsa resultatet, detta för att försäkra att analysen var grundad 
i data (Henricson, 2017; Mårtensson & Fridlund, 2017).  
 
De artiklar som användes till resultatet granskades med ett 
kvalitetsgranskningsprotokoll för kvalitativa studier som är utformat av 
Hälsohögskolan avdelningen för omvårdnad (bilaga 2). Detta ansågs öka 
trovärdigheten av resultatet i studien då endast artiklar som godkändes i 
kvalitetsgransknings protokollet användes till resultatet (Mårtensson & Fridlund, 
2017). Studierna lästes och sedan delades de upp mellan de som utförde studien för 
att granskas. Trovärdigheten i studien kan på så sätt anses sänkas eftersom kvalitén 
och granskningen av studierna hade kunnat uppfattas på ett annorlunda sätt om båda 
hade granskat alla artiklar tillsammans och inte endast läst dem ytligt i början. 
Resultatet diskuterades dock mellan personerna som utförde studien och var överens 
om hur de tolkats (Henricson, 2017).   
 
Henricson (2017) tar även upp att trovärdigheten också kan påverkas beroende på 
om metoden som valdes var lämplig för att ge svar på studiens syfte. Som tidigare 
nämnts ansågs det att en kvalitativ metod var mest lämplig då det var levda 
erfarenheter som studien skulle byggas på, vilket då också kan öka trovärdigheten för 
studien.  
 
Cinahl och Medline var de databaser som användes vid artikel sökningen.  
Trovärdigheten anses öka genom att använda flera databaser i studien som har ett 
omvårdnadsfokus (Henricson, 2017). Alla artiklar som användes var peer-reviewed, 
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vilket ökar trovärdigheten ytterligare i studien eftersom de är bedömda angående 
vetenskaplighet av experter. Vidare har handledare och studenter tillsammans 
kontrollerat resultatet och jämfört det med syftet. Det är viktigt att en diskussion sker 
gällande trovärdigheten tillsammans med andra personer (Henricson, 2017).  
 
Genom att flera sökningar gjordes kunde de sökord som gav bäst träffar väljas ut. Den 
slutliga litteratursökningen sammanställdes i en tabell (bilaga 1), detta förstärkte 
även bekräftelsebarheten (Östlundh, 2017). Som tidigare nämnt lästes och 
granskades resultatbeskrivningen av handledaren, detta för att underlätta att data 
inte blev ”färgad” och skulle hållas så neutral som möjligt. Detta ökade också 
bekräftelsebarheten i studien (Mårtensson & Fridlund, 2017).  
 
Åldern på personerna som ingick i studier   i urvalet av studier är utformad utifrån 
att det är mest äldre människor som insjuknar i demens. Detta innebär att de 
anhöriga är oftast äldre därav valdes åldern på de anhöriga till mellan 50 och 80 år.  
 
Studiens överförbarhet, det vill säga den grad som studiens resultat kan överföras till 
andra grupper än dem som undersöks i denna studie (Henricson, 2017) skulle kunna 
överföras till fler länder än Sverige då studiens resultat bygger på anhörigas 
upplevelser från flera än ett land, I det stora hela visar även studiens resultat att 
demenssjukdom påverkar de anhörigas liv till en stor del och skulle därför kunna 
stämma överens med fler åldrar än de som undersökts.  

Resultatdiskussion 
Resultatet i studien anses ge svar på studiens syfte att belysa de anhörigas upplevelser 
av att leva tillsammans med en person med en demenssjukdom.  
 
Resultatet förmedlade att diagnosen var av stor betydelse för de anhöriga. Diagnosen 
bidrog till svaret på många frågor som de anhöriga hade relaterat till personens 
märkliga beteende. Tiden innan personen fick sin diagnos upplevdes som stressande, 
tröttande och utmattande av de anhöriga. Förmodligen är det av stor betydelse för de 
anhöriga att personen får en diagnos som innebär att de får en förklaring till allt som 
varit oförståeligt i situationen. Detta bekräftas även av Dening och Hibberg (2016) 
som gjorde en studie på en grupp anhöriga där diagnosen haft en stor betydelse för 
dem. Ytterligare en studie bekräftar att diagnosen bidrog till en lättnad över 
situationen (Williams, Morrison & Robinson, 2014).  
 
Studien visade att de anhöriga i samband med att demenssjukdomen utvecklades blev 
socialt isolerade från sin omgivning. Den sociala isoleringen berodde bland annat på 
att vårdandet krävde så pass mycket av den anhöriga samt att vänner och bekanta 
drog sig undan. I en studie gjord utförd av Holdworth och McCabe (2017) beskrivs 
samma resultat då denna studie resulterade i att de anhöriga fick en krympande 
umgängeskrets i samband med en demenssjukdom.  Förmodligen kan de anhöriga 
bli socialt isolerade i samband med att de lever tillsammans med en person med 
demenssjukdom då resultatet kan tolkas som att det finns en social skam kring 
personen med demenssjukdom. Detta bekräftas även av Nay, Bauer, 
Fetherstonhaugh, Moyle, Tarzia & McAuliffe (2014) som beskriver hur de anhöriga 
kunde uppleva att de skämdes över den demenssjuke personens avvikande beteende 
i sociala sammanhang och därav blev socialt isolerade. 
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Det som framkommer tydligt i resultatet är att anhöriga fick nya ansvarsområden vid 
omsorgen av den demenssjuke personen. Det kunde framförallt innebära den 
förändrade rollen som parterna fick. Det var inte enbart omsorgen som var de 
anhörigas uppgift utan även partners före detta vardagliga uppgifter. Clemmensen, 
Busted, Søborg och Bruun (2016) beskrev i sin studie efter att ha undersökt en grupp 
anhöriga att det “nya” vardagslivet med den demenssjuke personen innebar en ny 
fördelning utav de vardagliga uppgifterna. Demensdiagnosen kan med dessa resultat 
förmodas bidra till en förändrad vardagssituation med förändrade roller för de 
anhöriga.  
 
I takt med att demenssjukdomen försämrades upplevde de anhöriga ett förlorande av 
den demenssjuke personen som inte längre var samma person. Detta innebar för de 
anhöriga ett ständigt sörjande över den förlorade personen i äktenskapet, föräldern 
eller vännen. I Clemmensen, Busted, Søborg och Bruun (2016) studie beskrevs detta 
på liknande sätt där resultatet visa att vardagslivet som en gång delats gick förlorat i 
samband med demenssjukdomen. Den demenssjuka personen förlorades till 
sjukdomen och det blev svårt att känna igen personen. Dessa resultat visar på hur 
demenssjukdomen bidrar till ett sörjande av den demenssjuka personen som i takt 
med att sjukdomen försämras och försvinner allt mer. Samtidigt som detta sker får 
de anhöriga vid sidan av att se på hur deras partner, vän eller förälder så som de alltid 
känt personen försvinner bort allt mer.  
 
Det som också framkom i resultatet är skillnaden i omsorgen utifrån ett manligt och 
ett kvinnligt perspektiv. Resultatet beskriver att kvinnor och män kunde uppleva 
omsorgen till den demenssjuke olika. Kvinnorna upplevde en mer negativ syn på 
omsorgen till den demenssjuke än vad männen gjorde. Madsen och Birkelund (2013) 
beskriver i en studie som genomfördes på anhöriga till en demenssjuk person att 
kvinnorna upplevde en rädsla och ångest samt en känsla av ensamhet i vårdandet. 
Männen i Madsen och Birkelunds (2013) studie upplevde en smärta och sorg i 
samband med att deras fru försvann allt mer in i demenssjukdomen. Skillnaderna 
mellan dessa två studier skiljer sig på så sätt att Madsen och Birkelunds (2013) studie 
inte bekräftar att kvinnornas syn är mer negativ. Detta kan innebära att kvinnorna 
förmodligen inte behöver ha en mer negativ syn än männen, dock bekräftar Medsen 
och Birkelunds (2013) studie att båda könen upplever känslan av sorg och förlust. 
Inför litteraturstudien fanns det en viss förförståelse om att det var enbart kvinnor 
som gav omvårdnad till männen och inte tvärtom. Det är då viktigt att som 
sjuksköterska bli medveten om sina egna föreställningar för att kunna förhindra 
dessa från att det skapas en felaktig bild av situationen innan mötet med den 
demenssjuke och dennes anhöriga. Skillnaderna mellan dessa två studiers resultat 
samt den förförståelse som fanns kan visa på hur individuella upplevelserna hos män 
och kvinnor kan vara. 
 
Resultatet förmedlar att de anhörigas liv påverkas av en demenssjukdom. Det innebär 
att omvårdnaden kontinuerligt ökar i samband med att sjukdomen förvärras. Det 
anses viktigt som sjuksköterska att vara medveten om att sjukdom och ohälsa inte 
enbart påverkar personen utan även deras anhöriga. Inom en familjefokuserad 
omvårdnad är det då viktigt att en reflektion sker mellan sjuksköterskan och familjen 
som inte är påverkad av makt. Det innebär att parterna samarbetar tillsammans och 
att allas upplevelser och kunskaper är av betydelse (Benzein, Hagberg, Saveman & 
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Syrén, 2010). I Lopez, Mazor, Mitchell och Givens (2013) studie undersöktes 
anhörigas upplevelser av person- samt familjefokuserad omvårdnad vid 
demenssjukdom. Resultatet av denna studie var bland annat att de anhöriga 
uppskattade när sjuksköterskan kontinuerligt uppdatera dem om hur den 
demenssjuke personen mådde samt om något hänt. Detta gav en känsla av säkerhet 
för de anhöriga vilket visar på hur stor betydelse den familjefokuserade omvårdnaden 
kan ha för de anhöriga.  
 
Sjuksköterskans ansvar är att reflektera över de egna föreställningarna om en familj 
och hur viktigt det är för sjuksköterskan att familjen är en del av omvårdnaden. 
Lopez, Mazor, Mitchell och Givens (2013) beskriver i sin studie om hur de anhöriga 
uppskatta känslan av att känna tillhörighet till vården mellan sjuksköterskan och den 
demenssjuke personen. Ett sådant fall skulle till exempel vara att sjuksköterskan inte 
ska ta beslut åt den anhöriga om den demenssjuke personen utan att först ha en 
konversation med de anhöriga angående detta. Det är av värde att komma ihåg att 
den dagen då demenssjukdomen gjort den demenssjuke personen så pass kognitivt 
nedsatt att den inte längre kan ta beslut själv, är det dennes anhöriga som känner 
personen bäst som kan ta beslut åt personen. Den anhörige känner oftast personen 
väl   och kan därför ta beslut åt personen utifrån vad personen hade önskat inte utifrån 
vad som passar bäst utifrån sjuksköterskans perspektiv. Genom att integrera 
familjefokuserad omvårdnad inom vården så involveras alltså hela familjen och inte 
enbart en person (Benzein, Hagberg, Saveman & Syrén, 2010). 
 

Slutsatser  
En stor del av resultatet har förmedlat en rad olika negativa upplevelser och ytterst 
lite av de positiva känslorna hos de anhöriga. Det har även uppmärksammats att de 
anhöriga utför en stor del av omsorgen. Mycket av det som beskrivs i resultatet 
uppfattas som svåra upplevelser, att det inte går att lösa eftersom sjukdomen 
försämras successivt. Då en demenssjukdom inte går att bota blir det viktigt att finnas 
som ett stöd och genom den kunskap sjuksköterskan har hjälpa de anhöriga igenom 
sjukdomsprocessen.  Det behövs mer forskning på hur de anhörigas livssituation kan 
underlättas då de ger omsorg till en person med en demenssjukdom. Framförallt är 
det viktigt att forskning utvecklar effektiva strategier som en sjuksköterska kan 
tillämpa i omvårdnaden till den demenssjuke och deras anhöriga.  
 

Kliniska implikationer 
I kommande profession bidrar denna studie med kunskap om de anhörigas 
upplevelser av att leva tillsammans med en person med en demenssjukdom. Utifrån 
ett samhällsperspektiv är det viktigt att uppmärksamma en demenssjukdom och de 
anhörigas upplevelser så att kunskapen ökas och forskningen utvecklas samt att 
resurserna i samhället ökar.  Utifrån ett sjuksköterskeperspektiv så kan de anhörigas 
upplevelser öka en medvetenhet om hur det är att leva tillsammans med en 
demenssjuk person och därav kunna anpassa omvårdnaden efter deras upplevelser 
och känslor. De olika upplevelserna bidrar sedan till att sjuksköterskan utvecklar 
strategier för att stödja den anhörige och den demenssjuka personen. Vikten av att 
arbeta utifrån en familjefokuserad omvårdnad ska inte glömmas bort. Detta för att 
skapa ett team mellan sjuksköterska, den demenssjuka och dennes anhöriga.  
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ställningstagande?                                                                       

  

 Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp (t ex tillförlitlighet och trovärdighet) i diskussionen?      Ja                                      Nej 

Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?    Ja                                     Nej 

Sker återkoppling, från bakgrunden gällande, teori, begrepp eller förhållningssätt i 

diskussionen?            Ja                                    Nej 

  
  
Är resultatet relevant för ert syfte? 
Om ja, beskriv: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
  
Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
  



 

 

Forskningsmetod/-design (t ex fenomenologi, grounded theory) 
  
…………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
  
Deltagarkarakteristiska                      
Antal……………………                                                                      
Ålder…………………....                                                                     
Man/Kvinna…………….                                                                  
  
  
Granskare sign: ………………………………………………. 
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deltag
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Huvudfy
nd 

Protokoll för 
kvalitetsgrans
kning 

1. 
 
Ducharme, 
F., Kergoat, 
M., 
Antoine, P., 
Pasquier, 
F., & 
Coulombe, 
R. (2013). 

Kanada, 
Medline 

The Unique 
Experience of 
Spouses in 
Early-Onset 
Dementia  
 

Syftet med 
studien var att 
dokumentera 
den upplevda 
erfarenheten av 
äktenskapsoms
orgare för unga 
patienter för att 
informera 
utvecklingen av 
professionellt 
stöd anpassat 
till deras 
verklighet. 

Kvalitativ 
metod, 
semistrukture
rade 
intervjuer 

N=12 
makar 
  

Makarnas 
erfarenhet 
kretsade 
bland 
annat 
kring en 
lång sökan 
efter 
diagnos, 
sociala 
isoleringen 
och 
sörjandet 
av den 
demenssju
ka.   

Del 1: 4/4 
 
Del 2: 8/8 

2.  
 
Hammond- 
Collins, K., 
Peacock, 
S.,& Forbes, 
D (2014). 

Cinahl, 
Kanada 

“  In Sickness 
and 
in  health: 
comparing 
the 
experiences 
of husband 
and wives 
caring for 
someone with 
dementia”: 

Studiens syfte 
är att beskriva 
skillnaden 
mellan manliga 
och kvinnliga 
partners 
gällande 
vårdandet av 
personer med 
demens.  

Kvalitativ 
metod. 
 
 
 
 
 
 
 

N= 7 
 

Upplevelse
r när 
personen 
bor i 
hemmet 
och när 
personen 
bor i ett 
boende. 
 
Kvinnors 
och mäns 
upplevelse
r på 
demens.  

Del 1: 
4/4 
 
Del 2: 
7/8 

3. 
 
Hege- 
Førsund, L., 
Skovdahl, 
K., Kiik, 
R.,& 
Ytrehus, S 
(2014). 

Cinahl, 
Norge 

“ The loss of 
shared 
lifetime: a 
qualitative 
study 
exploring 
spouses’ 
experiences 
of losing 
couplehood 
with their 
partner 
with  dementi
a living in 
institutional 
care” 

Att utforska och 
beskriva 
gällande 
partners 
upplevelse av 
ett partnerskap 
med personen 
som har demens  

Grounded 
theory,  
Intervjuer 
som varierade 
i längden 
mellan 50 
minuter och 
2,5 timmar. 

N=10 Ensamhet 
och 
frustration
.  
Förlust av 
tidigare liv 
och 
framtid. 

Del 1: 4/4 
 
Del 2: 7/8 

4. 
 
Høgsnes, L, 
Melin-
Johanssons, 
C., Norberg, 
K-G.,& 
Danielson, 
E. (2013). 
 

Cinahl, 
Sverige 

“ The 
existential 
life situations 
of spouses of 
persons with 
dementia 
before and 
after 
relocating to 
a nursing 
home” 

Studiens syfte 
var att beskriva 
den existentiella 
livssituationen 
för partners 
som ger 
omvårdnad till 
personer med 
demens, innan 
och efter flytt 
till ett vårdhem. 

En kvalitativ 
studie 
 
Intervjuer 
 

N = 11  
 

Beskriver 
upplevelse
r av att ge 
omvårdna
d innan 
flytt till 
boendet 
och efter 
inflytt. 

Del 1: 
4/4 
 
Del 2: 
8/8 



 

 

5.  
 
Johannesse
n, A., 
Helvik, A-
S., Engedal, 
K., & 
Thorsen,  

Sverige, 
Medline 

“Experiences 
and needs of 
spouses of 
person with 
young-set 
frontotempor
al lobe 
dementia 
during the 
progression 
of the 
disease” 

Att undersöka 
makar till en 
demenssjuk 
persons 
erfarenhet och 
behov av hjälp i 
det dagliga livet 

Kvalitativ 
intervjustudie 

N=17 Från att få 
reda på 
diagnosen 
till att leva 
med den 

Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 

6.  
 
Johansson, 
A., Olsson-
Ruzin, H., 
Hällgren-
Graneheim, 
U.,& 
Lindgren, 
B-M.(2014). 

Sverige, 
Cinahl 

“Remaining 
connected 
despite 
seperation- 
former family 
caregivers’ 
experiences 
of aspects 
that facilitate 
and hinder 
the process of 
relinquisning 
the care of a 
person with 
dementia to a 
nursing 
home” 

Syftet var att 
belysa de 
anhörigas som 
ger vård till en 
person 
erfarenheter av 
olika orsaker 
som hindrar 
dem att förflytta 
personen med 
demens till ett 
vårdhem. 

En kvalitativ 
studie som 
vill beskriva. 
 
 

Berättande 
intervjuer. 
 
Kvalitativ 
innehållsanal
ys 

N=10 
 

De 
anhöriga 
beskriver 
de olika 
känslor 
relaterade 
till ett 
vårdhem. 

Del 1: 
4/4 
 
Del 2: 
8/8 

7. 
 
Knutsen, 
H., & 
Råholm, M-
B. (2009). 

Norge, 
Cinahl 

“ The 
dialectic 
movement 
between 
suffering and 
Reconciliatio
n: Male 
caregivers 
experience of 
caring for 
their wives 
suffering 
from 
dementia” 

Syftet var att 
förstå mäns 
upplevelser av 
att ta hand om 
sina fruar som 
lider av 
demenssjukdom
. 

Fenomenolog
isk studie 
 
Intervjuer 

N=9 Sorg och 
smärta.  
 
Ensamhet 
Önskan att 
få dela 
sina 
erfarenhet
er med 
andra i 
liknande 
situationer
.  

Del 1 : 4/4 
 
Del 2: 7/8 

8. 
 
Merrick, K., 
Camic P.M., 
& 
O´Shaughn
essy, M. 
(2016) 
 

Storbritan
nien, 
Medline 

“Couples 
constructing 
their 
experiences 
of dementia: 
A relational 
perspective “ 
 

Att bidra till 
förståelsen av 
erfarenheten av 
demens ur ett 
relationellt 
perspektiv 

Kvalitativ 
metod, 
semistrukture
rad intervju.  

N=14 Förändrad
e roller 
och stöd 
för den 
demenssju
ka.  

Del 1: 4/4 
 
Del 2: 8/8 

9. 
 
Meyer, J., 
Mc 
Cullough, 
J., & 
Berggren, I. 
(2016).  
 

Sverige, 
Cinahl  

A 
phenomenolo
gical study of 
living with a 
partner 
affected with 
dementia. 
 

Att beskriva 
makarnas 
erfarenheter av 
att leva med en 
partner som 
drabbats av 
demens  

Kvalitativ 
metod, 
intervjuer, 
fenomenologi
sk ansats 

N=7 Att leva 
med en 
partner 
med 
demens 
innebär en 
gradvis 
förändring 

Del 1: 4/4 
 
Del 2: 8/8 



 

 

10. 
 
Quinn, C., 
Clare, L., 
Pearce, A., 
& Van-
Dijkhuizen.( 
2008) 

Storbritani
en, Cinahl 

 “The 
experience of 
providing 
care in the 
early stage of 
dementia: An 
intepretative 
phenomenolo
gical 
analysis” 

Syftet med 
studien är att 
framföra hur de 
anhöriga 
(partners) 
skapar en 
mening, förstår 
och hanterar 
situationen 
relaterat till 
demens och den 
nyfunna rollen 
som vårdgivare.  

En 
utforskande 
kvalitativ 
studie. 
 
Semistruktur
erade 
intervjuer 
 

N=34 Fyra 
teman var 
identifiera
de  
 
  

Del 1: 4/4 
 
Del 2:  
7/8 

11. 
 
Roach, P., 
Drummond, 
N., & 
Keady, J. 
(2016). 

Medline, 
Kanada 

“Nobody 
would say 
that it is 
Alzheimer's 
or dementia 
at this age”: 
Family 
adjustment 
following a 
diagnosis of 
early-onset 
dementia.  

Att utveckla en 
djupare 
förståelse för 
familjen 
transition vid en 
tidigt inledande 
demens och att 
bygga en 
representativ 
modell av denna 
erfarenhet.  

Kvalitativ 
metod, 
semistrukture
rade 
intervjuer 

N=20 Demens Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 

 


