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Sammanfattning  
 
Bakgrund: När en familjemedlem insjuknar i demenssjukdom påverkas hela 
familjen. Närstående blir involverade i omvårdnaden för familjemedlemmen som lever 
med en demenssjukdom. Sjuksköterskan har en viktig roll i att ge information och stöd 
till närstående för att uppleva en hanterbar tillvaro. Att kunna förespråka upplevelser 
och behov hos både närstående och personen med demenssjukdom kan vara 
utmanande i arbetet för sjuksköterskan.  
Syfte: Att beskriva närståendes upplevelser av att leva med en familjemedlem som har 
en demenssjukdom.  
Metod: Litteraturöversikt med kvalitativ design. Tolv artiklar gick igenom 
kvalitetsgranskningen och analyserades induktivt genom Fribergs femstegsmodell 
vilket resulterade i fem kategorier.  
Resultat: Närstående upplevde att det egna jaget samt relationen till 
familjemedlemmen förändrades. Att vårda en familjemedlem var emotionellt 
påfrestande och vardagen påverkas både socialt, ekonomiskt samt närståendes 
arbetsliv. Även omgivningen påverkade närstående, delvis huruvida omgivningen såg 
på familjemedlemmen samt vilket stöd närstående upplevde att de fick.  
Slutsats: Att kunna ge stöd och information till närstående har påvisat vara bristfällig. 
Sjuksköterskan behöver ha en djupare förståelse kring hur närstående påverkas i 
vardagen, både fysiskt och psykiskt. Vidare finns behov för utveckling av nya rutiner 
samt strategier kring hur det ska bli mer tydligt för sjuksköterskan att tillgodose 
närståendes behov av stöd. 
 
Nyckelord: närstående, upplevelser, familjemedlem, demenssjukdom, kvalitativ 
litteraturöversikt 
 
  



 
 

When life is affected 
 
To describe relatives' experiences of living with a family member who has 
dementia - a literature review. 
 
Summary 
 

Background: When a family member is affected with dementia, the entire family gets 
affected. Relatives are involved in the care of a family member living with dementia. 
The nurse has an important role in providing information and support for relatives, so 
they can experience a manageable everyday life. Being able to advocate experiences 
and needs for the relative and the person with dementia can be challenging for the 
nurse.  
Objective: To describe relatives´ experiences of living with a family member who has 
dementia. 
Method: Literature overview with qualitative design. Twelve articles passed the quality 
review protocol and were inductively analyzed by Friberg's five-step model, resulting 
in five categories. 
Result: Relatives´ experiences that their own self as well as the relationship with family 
members changed. Caring for a family member was emotionally strenuous and 
everyday life was affected socially, economically as well as their working lives. The 
surrounding area affected the relatives, partly how the surroundings looked at the 
family member and what kind of support the relatives´ experienced that they were 
given. 
Conclusion: Being able to provide support and information to relatives has proven to 
be inadequate. The nurse needs a deeper understanding of how relatives are affected in 
everyday life, both physically and mentally. Furthermore, there is a need for 
development of new routines as well as strategies on how it becomes clearer for the 
nurse to meet the relatives needs of support. 
 
Keywords: relative, experience, family member, dementia, qualitative literature review  
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Inledning 

I Sverige lever idag cirka 160 000 människor med demenssjukdom (Socialstyrelsen, 
2013b). Risken att drabbas av en demenssjukdom ökar med stigande ålder och i 
Sverige insjuknar cirka 25 000 människor varje år (Socialstyrelsen, 2014). 
Sammanlagt påverkar demenssjukdom cirka en miljon människor i Sverige 
(Demensförbundet, u.å.). Att vårda en familjemedlem med demenssjukdom är 
emotionellt påfrestande. Oro och frustration är vanliga känslor som närstående kan 
förknippa med vårdgivandet (Sun, 2014). Inom forskningsområdet har det påträffats 
flera olika studier gällande närståendes olika upplevelser kring att leva med en 
familjemedlem som har demenssjukdom (Helgesen, Larsson & Athlin, 2013; 
Johansson, Marcusson & Wressle, 2015; Liu et. al, 2017; Sun, 2014). Dagligen möter 
sjuksköterskan närstående som går igenom olika svårigheter, bland annat hur det är 
att leva med en familjemedlem som har en demenssjukdom. Det är betydelsefullt för 
sjuksköterskan att förstå vad närstående går igenom och hur sjuksköterskan på bästa 
sätt kan hjälpa närstående till en fungerande vardag och därför har ämnet valts att 
studeras djupare. 

Bakgrund 

Demenssjukdom 

Demenssjukdom är en diagnos och ett samlingsnamn för olika symtom som orsakas av 
hjärnskador (Socialstyrelsen, 2013b; Svenskt Demenscentrum, 2016b). World Health 
Organization [WHO] definierar demenssjukdom som ett syndrom som vanligtvis har 
en kronisk eller progressiv karaktär (WHO, 2016). Demenssjukdom kan också 
beskrivas som ett kognitivt funktionshinder som orsakats av en sjukdom eller ett 
tillstånd som påverkar hjärnans funktioner (Veselinova, 2013). Insjuknandet av 
demenssjukdom ökar med stigande ålder. Av alla personer som är 90 år eller äldre är 
det cirka 50 procent som har en demenssjukdom. Det är även fler kvinnor än män över 
85 år som insjuknar i demenssjukdom, framförallt i Alzheimers sjukdom och beror inte 
enbart på att kvinnor lever längre (Socialstyrelsen, 2013b). 
 
Personen som har insjuknat i demenssjukdom får en försämring av kognitiva 
funktioner som innebär att det blir svårare för personen att bearbeta tanken. Minnet, 
tänkandet, förståelse, beräkning, orientering, omdöme, språk och inlärningskapacitet 
är funktioner som påverkas negativt vid demenssjukdom (WHO, 2016). Beroende på 
vilken del av hjärnan som drabbats kan symtomen arta sig på olika sätt (Socialstyrelsen 
2013b; Svenskt Demenscentrum 2016b). Symtomen kan variera beroende på vilken 
demenssjukdom personen har. Personen kan uppleva svårigheter att utföra mer 
komplicerade uppgifter och har svårt att tänka klart i vardagssituationer (Edberg, 
2014). Vanliga tecken på att en person insjuknat i demenssjukdom är att personen 
dagligen glömmer vart saker finns. Minnet och förmågan att kunna planera och utföra 
vardagliga sysslor och att hitta hem från jobbet är kognitiva funktioner som oftast 
påverkas och försämras vid demenssjukdom (Svenskt Demenscentrum, 2016b). 
Minnesförlust och språkproblem blir mer uppenbara när sjukdomen fortskrider och 
orsakar svårigheter i vardagliga aktiviteter (Steinberg, et al 2008). 
 
Oro, nedstämdhet och beteendeförändringar är faktorer som kan sammankopplas med 
sjukdomsbilden (Svenskt Demenscentrum, 2016b). I en studie framkom att de tio 
vanligaste symtomen hos en person med demenssjukdom är svårigheter att ta hand 
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om sig själv, minskad aktivitet, fallrisk, agitation, förvirring, hallucinationer, stress, 
ångest, aggression och röst- och talsvårigheter (Sloane et.al, 2017). För närstående är 
symtom som hallucinationer, sexuella yttranden, fysisk aggression och verbala 
störningar hos familjemedlemmen de svåraste symtomen att handskas med (Ward, 
Opie & O´Connor, 2003).  
 
Demenssjukdom kan delas in i tre huvudgrupper: primärdegenerativa-, sekundära- 
och vaskulära sjukdomar (Svenskt Demenscentrum, 2016a). 

Primärdegenerativa sjukdomar 
Primärdegenerativa sjukdomar orsakas av att hjärnceller sakta börjar förtvina och 
tillslut dör. Primärdegenerativa sjukdomar är ofta smygande och personens tillstånd 
försämras i takt med att hjärnskadan sprids. Beroende på vilken del av hjärnan som 
skadas varierar symtomen (Edberg, 2014; Svenskt Demenscentrum, 2016a). 
 
Inom gruppen primärdegenerativa sjukdomar hör Alzheimers sjukdom, 
Frontotemporal demens och Lewy Body demens (Socialstyrelsen, 2013b; Svenskt 
Demenscentrum, 2016b). Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen av 
demenssjukdom i världen och drabbar cirka 60-75 procent av alla med 
demenssjukdom (Svenskt Demenscentrum, 2016a; Qiu, Kivipelto, & von Strauss, 
2009; WHO, 2016). Vid Alzheimers sjukdom har hjäss- och tinningloberna i hjärnan 
skadats (Svenskt Demenscentrum, 2016a). Försämrat minne, svårigheter att uttrycka 
sig och förstå, problem med tidsuppfattning och lokalisera sig eller klara praktiska 
saker är vanligt vid Alzheimers sjukdom (Alzheimerfonden, u.å.). Frontallobsdemens 
är en relativ ovanlig form av demenssjukdom och drabbar områden i den främre delen 
av hjärnan som ansvarar för språk, motivation, planering och känslor (Dening & Babu 
Sandilyan, 2015). Lewy Body demens är en blandning av Alzheimer sjukdom och 
Parkinson sjukdom (Lindqvist, 2015) och har Parkinsonliknande symtom såsom 
långsamt och stelt rörelsemönster samt nedsatt mimik (Socialstyrelsen, 2013b). Hos 
Lewy Body demens finns hjärnskadan i all vit substans (Svenskt Demenscentrum, 
2016a.), i små klumpar av protein och benämns som lewykroppar (Lindqvist, 2015).  

Sekundära sjukdomar 
Sekundära sjukdomar innebär skador och sjukdomar som ger demensliknande 
symtom och kan i vissa fall orsaka demenssjukdom (Edberg, 2014). Till sekundära 
sjukdomar räknas bland annat ämnesomsättningsstörningar som ger en över- eller 
underproduktion av sköldkörtelhormon, infektioner i hjärnan som syfilis och HIV 
samt bristtillstånd som brist på vitamin B12. Även tumörer, större hjärnskador och 
toxiska skador som alkoholskador tillhör sekundära sjukdomar som kan ge 
demensliknande symtom (Edberg, 2014; Socialstyrelsen, 2013b). 

Vaskulär demenssjukdom 
Vaskulär demenssjukdom är den andra vanligaste demenssjukdomen, efter 
Alzheimers sjukdom (Socialstyrelsen, 2013b). Vaskulär demens kallas även för 
blodkärlsdemens och orsakas genom blodproppar eller blödningar som stoppar 
syretillförseln till hjärnan. Skadan kan även drabba olika delar av hjärnan och 
symtomen varierar beroende på vart skadan sitter. Symtomen uppkommer oftast 
snabbt och är märkbara. Tillståndet hos personen varierar och kan vara stabilt en 
stund och sedan förvärras (Edberg, 2014; Svenskt Demenscentrum, 2016a). Symtom 
som är typiska för vaskulär demenssjukdom är apati och motoriska svårigheter som 
exempelvis gångsvårigheter (Moretti, Cavressi & Tomietto, 2015). 
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Behandling av demenssjukdom  

Det finns idag ingen behandling som kan bota demenssjukdom men utvecklingen av 
bromsmediciner har de senaste tio åren gått framåt (Edberg, 2014). Om rätt åtgärder 
sätts in i god tid kan vissa sekundära demenssjukdomar behandlas genom att 
demenssymtomen minskas (Socialstyrelsen, 2013b). Gällande Alzheimers sjukdom 
finns det idag ett antal läkemedel som kan bromsa sjukdomsförloppet. Effekten av 
dessa läkemedlen förbättrar de kognitiva funktionerna men kan inte bota sjukdomen 
(Edberg, 2014). När demenssjukdomen är långt gången blir det ofta närstående som 
har det yttersta ansvaret för personen som lever med demenssjukdom (Socialstyrelsen, 
2013a). 

Att vara närstående till en person med demenssjukdom 

I den här litteraturöversikten kommer begreppen familjemedlem och närstående att 
användas. Närstående har definierats som familjemedlemmens närmaste sociala 
nätverk eller som familjemedlemmen anser sig ha en nära relation till (Benzein, 
Hagberg & Saveman, 2014; Socialstyrelsen, 2004). Begreppet familjemedlem kan 
användas som ett ord för den sjuke personen men också om samtliga personer inom 
en familj (Benzein, Hagberg & Saveman, 2014). När begreppet familjemedlem nämns 
i studien innebär det personen som har en demenssjukdom. 
 
Vid demenssjukdom blir närstående involverade i omvårdnaden för 
familjemedlemmen som lever med demenssjukdom. Till en början kan det handla om 
att närstående enbart behöver påminna sin familjemedlem om vad personen ska göra. 
Ju sämre familjemedlemmen blir i sjukdomstillståndet kan den närstående inte bara 
behöva hjälpa sin familjemedlem med att minnas, utan även behöva hjälpa personen 
vid all omvårdnad (Socialstyrelsen, 2013a). 
 
Beteende- och psykologiska symtom av Alzheimers, Frontotemporal-, eller Lewy body 
demens har visat sig ha ett högt samband med emotionell påverkan hos närstående. 
Forskning visade även att närstående till en familjemedlem med Frontotemporal 
demenssjukdom upplever en större vårdbelastning än närstående till en 
familjemedlem med Alzheimers sjukdom eller Lewy Body demens (Liu et. al, 2017). En 
studie beskrev att närstående var rädda för att avslöja familjemedlemmen med 
demenssjukdom för omgivningen (Johansson, Marcusson & Wressle, 2015). Rädsla 
fanns även hos närstående för att bli diskriminerad eller att bli sedd på ett annorlunda 
sätt om grannar eller vänner fick reda på att familjemedlemmen hade en 
demenssjukdom. Närstående beskrev att de behövde ha med sig familjemedlemmen 
överallt eftersom personen med demenssjukdom inte klarade sig på egen hand 
(Johansson, Marcusson & Wressle, 2015; Sun, 2014) och upplevde detta som en 
belastning (Johansson, Marcusson & Wressle, 2015). 
 
För närstående finns ett behov av att få rätt information gällande demenssjukdom och 
hur det kan påverka personens kognitiva funktioner. Att få en förklaring till 
familjemedlemmens beteende vid demenssjukdom är till stor hjälp och bidrar även till 
trygghet för närstående. Närstående som går in i rollen som vårdgivare till en 
familjemedlem genomgår en transition från att vara oberoende till beroende när 
demenssjukdomen utvecklas (Lethin, Hallberg, Karlsson & Janlöv, 2016). 
 

För personen med demenssjukdom har det med hjälp av Hälso- och sjukvårdslagen 
(SFS 1982:763) och Socialstyrelsen gjort att närstående blivit mer involverade i 
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omvårdnaden (Benzein, Hagberg & Saveman, 2017a). Omvårdnadspersonal har en 
väsentlig roll i att inkludera närstående i omvårdnaden på ett hanterbart sätt. Vid 
möten är det viktigt att familjemedlemmar blir involverade och tillåts samarbeta med 
omvårdnadspersonal (Socialstyrelsen, 2013a; Årestedt, Persson, Rämgård & Benzein, 
2018). Samarbetet utgör en viktig del för att familjen ska känna sig trygg i att hantera 
familjemedlemmens sjukdom på bästa sätt. Genom att ha en kontinuitet i att träffa 
samma sjuksköterska eller omvårdnadspersonal gav närstående tillit och underlättade 
också samarbetet. Vilket även resulterade i att närstående kunde ha större inflytande i 
olika beslut som behövde tas gällande familjemedlemmens vård och behandling 
(Årestedt, Persson, Rämgård & Benzein, 2018). 

 
Sjuksköterskans roll i möten med närstående och personen med 
demenssjukdom 
Oavsett vilken inriktning sjuksköterskan har, om det är en distriktssköterska eller 
allmän sjuksköterska möter de på familjemedlemmar och närstående som lever med 
demenssjukdom. Som sjuksköterska är det betydelsefullt att se till vårdrelationen 
mellan familjemedlem och närstående. När en familjemedlem insjuknar i 
demenssjukdom, drabbas även hela familjen runt omkring den som insjuknat. Därför 
har sjuksköterskan en viktig roll till att kunna ge råd och stöd till närstående för att 
uppnå positiv respons (Dening & Hibberd, 2016). 
 
Vid möten med personer med demenssjukdom bör sjuksköterskan använda sig av ett 
personcentrerat förhållnings- och arbetssätt. Genom att tala tydligt och använda sig av 
kroppsspråk som ansiktsuttryck, ögonkontakt och beröring för att möta personens 
behov. Sjuksköterskan bör närma sig personen på ett avslappnat sätt som inger tillit 
och skapar en bättre lyssningsförmåga hos personen. Sjuksköterskan har även en 
betydelsefull roll i att uppmuntra närstående och att bekräfta att deras stöd och 
närvaro kan ge en positiv inverkan för familjemedlemmens välmående (Veselinova, 
2013). 
 

Eftersom det idag inte finns någon behandling mot demenssjukdom har omvårdnaden 
en stor betydelse för personens upplevelse av livskvalité. Kvalitén på omvårdnaden gör 
det möjligt för personen med demenssjukdom att ha kvar förmågan att känna 
livskvalité och fortsätta leva i vardagen (Nazarko, 2006). Sjuksköterskor behöver ha de 
kunskaper och färdigheter som förbättrar livskvalitén hos personen som lever med 
demenssjukdom. Sjuksköterskan behöver effektivt kunna hantera och tillgodose 
personens behov som ibland kan vara komplicerade att förstå. Exempelvis för att 
kunna bedöma smärta hos en person med demenssjukdom behöver sjuksköterskan 
kunna göra en omfattande bedömning av smärtan. Sjuksköterskan bör då utvärdera 
tidigare medicinsk historia, använda lämpliga kommunikationsstrategier och ta hjälp 
av evidensbaserade verktyg för att utvärdera smärta (Hickman, Neville, Fischer, 
Davidson & Phillips, 2016). Personen med demenssjukdom kan även uppleva 
svårigheter eller vara misstänksam kring sin medicinering. Därav har sjuksköterskan 
en betydelsefull roll i att hjälpa personen med demenssjukdom att förstå vilka 
mediciner som tas och hur medicinerna ska tas. Med sjuksköterskans kunskaper och 
resurser kan hon eller han bidra till en säker administrering samt effektiv hantering av 
läkemedel (Jenkins & McKay, 2013). 
 

I mötet med sjuksköterskan är det betydelsefullt att både personen med 
demenssjukdom och den närstående är närvarande. Det har visats ge en ökad 
förståelse för både familjen men också för sjuksköterskan. Sjuksköterskan kunde skapa 
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sig en bild av situationen genom att följa hur konversationen fördes mellan personen 
med demenssjukdom och närstående. Detta skapade en förståelse för sjuksköterskan i 
hur ömsesidig förståelse personen med demenssjukdom och närstående hade för 
sjukdomen men också för varandra (Årestedt, Persson, Rämgård & Benzein, 2018). 
Kontakten och arbetet med familjer kan det vara utmanande för sjuksköterskan 
gällande att kunna ge tillräckligt med stöd. Samt kunna förespråka den närstående 
men också familjemedlemmen, då det kan finnas intressekonflikter. Ifall en 
intressekonflikt uppstår är det betydande att det finns ett tydligt stöd för alla i familjen 
som är involverade. Sjuksköterskor har olika erfarenheter och kunskap gällande 
demenssjukdomar och vilket behov familjemedlemmen och närstående har. Det är 
därför angeläget att sjuksköterskor i allmänhet vet när och hur familjen kan få tillgång 
till rätt stöd (Gamble & Dening, 2017). 
 
Vid möten med patienter och närstående är det viktigt att sjuksköterskan kan se 
personen utifrån ett helhetsperspektiv. Hur mötet och samtalet utvecklas mellan 
sjuksköterskan, familjemedlemmen och närstående har stor betydelse för hur 
vårdrelationen kommer att utformas. Genom mötet kan sjuksköterskan både ge och få 
information om vilka behov som finns hos familjen (Benzein, Hagberg & Saveman, 
2017a). 
 

Familjefokuserad omvårdnad 
I sjuksköterskans profession ska den vårdsökandes behov tillgodoses. Inom 
familjefokuserad omvårdnad handlar det om att inkludera människorna som omger 
den vårdsökande till en enhet. En persons förändring i en livssituation påverkar andra 
i enheten, det vill säga närstående. Detta benämns vara ett systemiskt förhållningssätt, 
att i en enhet påverkas enskildas personens förändringar varandra (Wright & Leahey, 
2013). Enheten i detta sammanhang har definierats som familj. Familjen i detta 
sammanhang inkluderar den sjuke familjemedlemmen med övriga närstående och ses 
som en enhet (Benzein, Hagberg & Saveman, 2017c). Familjecentrerad- och 
familjerelaterad omvårdnad är två centrala begrepp inom familjefokuserad 
omvårdnad och ska ses som varandras komplementer. Familjecentrerad omvårdnad 
innebär att familjen ses som en helhet och omvårdnaden präglas genom en dialog 
mellan familjen och sjuksköterskan. Familjerelaterad omvårdnad innebär att den 
vårdsökande istället sätts i centrum och familjemedlemmarna ses i sammanhanget. 
Det svåra är att avgöra vilken omvårdnad som är mest lämplig i den givna situationen 
(Benzein, Hagberg & Saveman, 2014; Benzein, Hagberg & Saveman, 2017b). 
 
Det systemiska förhållningssättet familjefokuserad omvårdnad grundas på 
verklighetsuppfattning, sanningsbegreppet och våra föreställningars betydelse. 
Systemiskt förhållningssätt handlar om interaktion och relationer mellan människor, 
där en enhet ses som ett system och om en del förändras påverkar det även helheten. 
Det kan liknas som när en familjemedlem blir sjuk, det påverkar inte endast personen 
utan även övriga familjen. Ett insjuknande i familjen involverar många människor och 
i de flesta fall blir närstående de primära vårdgivarna. Familjen och sjuksköterskan har 
olika kunskaper kring hälsa och hur den kan bevaras samt hantering av hälsoproblem. 
Både familjen och sjuksköterskan tar med sig resurser och styrkor in i relationen till 
personen som har drabbats av ohälsa. Att ha en förståelse för familjen i ett systemiskt 
förhållningssätt innebär att kunskap finns om att familjen befinner sig i ständig rörelse 
mellan förändring och balans, trygghet och osäkerhet eller stagnation och dynamik. 
Vid möten med familjen är det en fördel att ha kunskap om att familjer förändras. 
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Förändringar inom familjen kan bidra till nya resurser, möjligheter eller lösningar på 
problem (Benzein, Hagberg & Saveman, 2017a). 
 
Inom familjefokuserad omvårdnad är det viktigt att närståendes upplevelser bekräftas, 
att det inte endast fokuseras på den vårdsökande. Vid demenssjukdom är det särskilt 
lätt att närstående glöms bort eftersom allt fokuseras på personen med 
demenssjukdom. Vårdpersonalens förhållningssätt kommer då att spela en stor roll för 
närståendes upplevelser av omvårdnaden (Gustavsson & Hagberg, 2012). Att 
implementera familjefokuserad omvårdnad har även studerats i annan forskning 
(Dalteg, Sandberg, Malm, Sandgren, & Benzein, 2017). 
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Syfte 

Att beskriva närståendes upplevelser av att leva med en familjemedlem som har en 
demenssjukdom. 

Material och metod 

Design 

Designen som har använts till studien var en litteraturöversikt som innefattade 
kvalitativa studier. En litteraturöversikt görs utifrån tre motiv: (1) att få en överblick 
inom ett begränsat område, (2) att ha ett strukturerat arbetssätt när forskningsresultat 
som redan är publicerad sammanställs och (3) att skapa ett utgångsläge för fortsatt 
forskning (Friberg, 2006b).  

Urval och datainsamling 

Artiklarna som har använts i studiens resultat har undersökt och studerat närståendes 
upplevelser av att leva med en familjemedlem som har en demenssjukdom. 
Vetenskapliga artiklar som låg till grund för resultatet inhämtades från tre olika 
databaser för att få en så bred sökning som möjligt (Wallengren & Henricson, 2012). 
Databaserna som användes var CINAHL, Medline och PsycINFO. Databasen CINAHL 
innehåller vetenskapliga artiklar delvis inom omvårdnad och hälsa. Medline innehåller 
vetenskapligt granskade artiklar inom bland annat omvårdnad, preklinisk vetenskap 
och hälso- och sjukvårdssystem. Sökning gjordes även i PsycINFO som innehåller 
vetenskapliga artiklar inom bland annat omvårdnad, psykologi och utbildning 
(Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). Även manuell sökning 
genomfördes för att få en ytterligare bredd på sökningen (Karlsson, 2012). 
 

Med utgångspunkt från syftet användes sökord: dementia, relativ* och experien* 
(Bilaga 1). Sökorden trunkerades (*) vilket möjliggjorde en bredare träff med alla olika 
böjningsformer på ordet. Booleska termer som AND användes för att koppla ihop de 
tre sökorden och för att optimera sökningarna (Östlundh, 2012). Inklusionskriterier 
var publicerad forskning mellan år 2013–2018, kvalitativ design och artiklar som var 
vetenskapligt granskade ”peer reviewed”. Endast artiklar som skrevs på svenska eller 
engelska användes till studien. Exklusionskriterier var studier som inkluderar barn 
under 18 år (Wallengren & Henricson, 2012). Vid sökning av artiklar i CINAHL gav det 
151 träffar och samtliga titlar lästes, 33 artiklar tycktes svara på syftet och därmed 
lästes deras sammanfattningar. 18 av dessa artiklar ansågs svara på syftet men 
reducerades till 14 artiklar som kvalitetsgranskades. Tio av dessa artiklar kunde 
därmed användas till resultatet. I Medline gav sökningen 294 träffar och samtliga tiltar 
lästes. 47 artiklar tycktes svara på syftet och sammanfattningarna lästes. Sju dubbletter 
hittades, varav fyra artiklar kvalitetsgranskades och en inkluderas till resultatet. 
Sökningen i PsycINFO gav 232 träffar och samtliga titlar lästes, varav 22 titlar ansågs 
svara på syftet och sammanfattningarna lästes. Därefter återstod sex artiklar att läsas. 
Fyra av dessa svarade på syftet och kvalitetsgranskades och en artikel inkluderades till 
resultatet. 

Kvalitetsgranskning  
Vid sökning av artiklar lästes titlar och abstract för att gallra ut de artiklar som kom att 
ligga till grund till litteraturöversikten. Artiklarna som låg till grund för 
litteraturöversikten hade genomgått ett kvalitetsgranskningsprotokoll från 
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Hälsohögskolan i Jönköping för studier av kvalitativ design (Bilaga 2). Protokollet gav 
en överskådlig och enkel sammanfattning av vilka vetenskapliga artiklar som kunde 
användas för att undersöka syftet. Protokollet innehöll tolv frågor uppdelat i två delar. 
För att inkludera en artikel till resultatet behövde del ett uppfylla svar “ja” på fyra av 
fyra frågor för att kunna gå vidare till del två. I del två behövdes svar “ja” uppfyllas på 
minst sex av åtta frågor. Av de artiklar som kvalitetsgranskades och inte kunde 
inkluderas till resultatet fanns inget etiskt förhållningssätt beskrivet samt kunde ha 
brister i sitt urval eller inkluderade barn under 18 år. Efter genomförd 
kvalitetsgranskning godkändes och inkluderades tolv artiklar till resultatet som var 
från Danmark, Irland, Kina, Norge, Pakistan, Singapore, Storbritannien och 
Tasmanien (Bilaga 3). Av de artiklar som inkluderades till resultatet uppnådde inte alla 
8/8 poäng i del två eftersom kvalitetssäkringsbegrepp inte diskuteras eller att det inte 
fanns en tydlig återkoppling från bakgrund gällande teori eller förhållningssätt.  

Dataanalys 

Ett induktivt förhållningssätt användes vid dataanalysen. Genom att använda sig utav 
ett induktivt förhållningssätt utgår författarna från innehållet i texten i artiklarna 
(Danielson, 2012) som analyseras objektivt och sammanställs till ett nytt resultat 
(Priebe & Landström, 2o12). Dataanalysen utgick från Fribergs (2006a) 
femstegsmodell. I det första steget hade de artiklar som valts ut, studerats och lästs 
flera gånger av författarna. Fokus låg på artiklarnas resultat tills relevant data för syftet 
sorterades ut. I det andra steget identifierades nyckelfynden i varje studies resultat. 
Ställning togs gällande vad som var mest framträdande i studiens resultat relaterat till 
forskningssyftet. I det tredje steget genomfördes en sammanställning av varje studies 
resultat. Detta gjordes för att få en tydligare översikt kring materialet för att kunna veta 
vad som skulle analyseras. I det fjärde steget identifierades likheter och skillnader 
mellan studierna. Likheter lyftes fram från andra studiers resultat och nio 
övergripande kategorier skapades initialt. I det femte och sista steget i modellen 
gjordes en beskrivning med grund i de nio kategorier som skapats. Kategorierna 
underlättade en fortsatt djupare genomarbetning av artiklarnas resultat. Efter djupare 
genomarbetning och diskussion mellan författarna framkom att innehållet i 
kategorierna överlappade varandra, varvid kategorierna reducerades till fem (Bilaga 4) 
(Friberg, 2006a).  

Forskningsetiska överväganden 

I Sverige finns Lag (SFS 2003:460) om etikprövning av forskning som avser 
människor. Lagen innefattar bestämmelse kring hur forskning ska bedrivas i 
förhållande till etik, av forskning som avser människor. Lagens syfte är att skydda den 
enskilda människan och respektera människovärdet vid forskning. Vid en 
litteraturöversikt behövs inget etiskt godkännande, men ett etiskt förhållningssätt ska 
uppmärksammas (Kjellström, 2012). Artiklar som har tydliga bevis på att noggranna 
etiska övervägande har gjorts eller artiklar som fått tillstånd från en etisk kommitté 
kan ingå i en litteraturöversikt (Wallengren & Henricson, 2012). Enbart artiklar med 
dessa kriterier ingick i litteraturöversikten. Vidare har artiklar som kvalitetsgranskat 
enligt Hälsohögskolan i Jönköpings granskningsprotokoll och som uppnått 7/8 poäng 
upp till 8/8 poäng i del två inkluderats. 
 
Det är viktigt att förstå att förförståelse kan påverka studiens resultat, det har därför 
författarna tagit hänsyn till. Förförståelse innebär vilka föreställningar, antaganden 
och kunskap som författarna använder sig av för att skapa en ny förståelse. 
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Förförståelsen är väsentlig för vilken ny förståelse författarna får (Friberg & Öhlén, 
2012). Genom praktisk erfarenhet inom hemsjukvården och äldreomsorgen på 
demensavdelning hade författarna en förförståelse inom det valda syftet. 
Arbetserfarenheter har givit författarna en förförståelse hur en person med 
demenssjukdom hanterar vardagen och vilka kognitiva förändringar som begränsar 
personen. Denna förförståelse kan påverkan analysen. Tankar och funderingar har 
gjorts huruvida närstående hanterade och upplevde vardagen med sin familjemedlem 
och diskussion har förts mellan författarna genom hela analysprocessen för att 
säkerställa att inte förförståelsen påverkat resultatet.   
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Resultat 

Närståendes upplevelser av att leva med en familjemedlem som har en 
demenssjukdom påverkade den närstående inom många avseenden. Det egna jaget 
samt relationen till familjemedlemmen förändrades, både positivt och negativt. Att 
vårda en familjemedlem var emotionellt påfrestande. Vardagen påverkas både socialt, 
ekonomiskt och påverkade även närståendes arbetsliv. Även omgivningen påverkade 
närstående, delvis huruvida omgivningen såg på familjemedlemmen samt vilket stöd 
närstående upplevde att de fick. 

Påverkan på egna jaget 

Närstående upplevde att de fick ta på sig extra roller och ansvar (Bjørge, Sæteren, & 
Ulstein, 2016; Clemmensen, Busted, Søborg & Bruun, 2016; Landmark, Aasgaard & 
Fagerström, 2013; Madsen, Birkelund, 2013; Oyebode, Bradley & Allen, 2013; 
Vreugdenhil, 2014; Quinn, Clare & Woods, 2015), utöver att vara en anställd, en 
förälder eller en partner (Vreugdenhil, 2014). Närstående nämnde att de kände sig 
beklämda i vårdgivarrollen då de hade barn som fortfarande bodde hemma och 
samtidigt vårdade familjemedlemmen, något som benämns som 
sandwichgenerationen (Flynn, & Mulcahy, 2013; Vaingankar et. al., 2013; 
Vreugdenhil, 2014). Att vara en del av sandwichgenerationen upplevdes dock även vara 
positivt för närstående då de ansåg sig ha mer energi och ork än de äldre närstående 
som vårdade (Vreugdenhil, 2014). 
 

Att vara närstående till en person med demenssjukdom innebar att närstående fick 
anpassa sitt liv efter att vara vårdgivare (Clemmensen, Busted, Søborg & Bruun, 2016; 
Flynn, & Mulcahy, 2013; Landmark, Aasgaard & Fagerström, 2013; Quinn, Clare & 
Woods, 2015; Vreugdenhil, 2014). Närstående beskrev att de kände sig fast i 
situationen och att det var omöjligt att lämna (Landmark, Aasgaard & Fagerström, 
2013; Madsen, Birkelund, 2013). Närstående uttryckte även en önskan om att kunna 
ta avstånd från vårdandet för att få mer tid för sig själv och se till sina egna behov 
(Bjørge, Sæteren, & Ulstein, 2016; Johannessen, Helvik, Engedal, & Thorsen, 2017; 
Madsen, Birkelund, 2013; Quinn, Clare & Woods, 2015; Vreugdenhil, 2014), att ta en 
paus i vårdandet uppskattades av närstående (Flynn, & Mulcahy, 2013). 
 

Närstående kände sig stressade (Vreugdenhil, 2014; Qadir, Gulzar, Haqqani, & Khalid, 
2013), och blev både fysisk och psykiskt utmattade av att vårda och ta hand om 
familjemedlemmen (Clemmensen, Busted, Søborg & Bruun, 2016; Johannessen, 
Helvik, Engedal, & Thorsen, 2017; Oyebode, Bradley & Allen, 2013; Qadir, Gulzar, 
Haqqani, & Khalid, 2013; Vaingankar et. al., 2013). Vårdtyngden ökade den fysiska 
belastningen hos den närstående och påverkade deras hälsa negativt (Clemmensen, 
Busted, Søborg & Bruun, 2016; Qadir, Gulzar, Haqqani, & Khalid, 2013; Vaingankar 
et. al., 2013) och upplevde stundtals ryggsmärtor och huvudvärk (Qadir, Gulzar, 
Haqqani, & Khalid, 2013). Närstående drabbades även av depression relaterat till 
vårdandet (Qadir, Gulzar, Haqqani, & Khalid, 2013). I vissa fall blev närstående 
sjukskrivna på grund av extrem stress som situationen skapade (Landmark, Aasgaard 
& Fagerström, 2013). Närstående kunde även uttrycka att det vore bättre om 
familjemedlemmen dog relaterat till den psykiska påfrestningen som vårdandet 
orsakade (Madsen, Birkelund, 2013; Qadir, Gulzar, Haqqani, & Khalid, 2013; 
Vreugdenhil, 2014). Ett aggressivt och våldsamt beteende kunde visas från närstående 
när de inte kunde hantera sina känslor. Närstående kunde slå till eller skaka om 
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familjemedlemmen och beskrev att de inte kände igen sig själva. En ångest uppkom 
efteråt då de visste att de agerat på fel sätt (Madsen, Birkelund, 2013; Qadir, Gulzar, 
Haqqani, & Khalid, 2013). 

Påverkan på relationen 

Närstående beskrev att relationen mellan varandra förändrades på olika sätt (Bjørge, 
Sæteren, & Ulstein, 2016; Clemmensen, Busted, Søborg & Bruun, 2016; Flynn, & 
Mulcahy, 2013; Madsen, Birkelund, 2013; Quinn, Clare & Woods, 2015). Närstående 
beskrev att familjemedlemmen kunde bli mer beroende av den närstående och 
upplevde att de var fastklistrade med varandra (Bjørge, Sæteren, & Ulstein, 2016; 
Flynn, & Mulcahy, 2013; Johannessen, Helvik, Engedal, & Thorsen, 2017; Quinn, Clare 
& Woods, 2015). Närstående beskrev även att de behövde bli föräldrar till sin partner 
(Johannessen, Helvik, Engedal, & Thorsen, 2017) eller att vuxna barn fick ta på sig ett 
föräldraansvar för sina föräldrar (Madsen & Birkelund 2013). 
 
Innan diagnostiseringen av sjukdomen var missförstånd vanligt mellan närstående och 
familjemedlemmen (Sheung-Tak, Mak, Lau, Ng, & Lam, 2016). Den verbala förmågan 
försämrades hos familjemedlemmen och det blev allt svårare att föra en dialog 
sinsemellan (Bjørge, Sæteren, & Ulstein, 2016; Oyebode, Bradley & Allen, 2013; Quinn, 
Clare & Woods, 2015). Närstående upplevde även en brist på förtroende till 
familjemedlemmen (Clemmensen, Busted, Søborg & Bruun, 2016). En ansträngd och 
belastad relation sinsemellan uttrycktes hos närstående (Bjørge, Sæteren, & Ulstein, 
2016), medan andra närstående upplevde att de fick en närmare relation till 
familjemedlemmen under demenssjukdomen. En tydligare uppskattning till varandra 
beskrevs från närstående, vilket var betydelsefullt för närståendes välmående (Bjørge, 
Sæteren, & Ulstein, 2016; Sheung-Tak, Mak, Lau, Ng, & Lam, 2016; Vreugdenhil, 
2014). 
 
I vårdandet fick den närstående hjälpa familjemedlemmen med vardagliga behov som 
matning, påklädning och toabesök (Qadir, Gulzar, Haqqani, & Khalid, 2013). Att 
behöva hjälpa familjemedlemmen med den intima hygienen upplevdes som den 
största svårigheten med vårdandet för närstående (Oyebode, Bradley & Allen, 2013; 
Vaingankar et. al., 2013; Vreugdenhil, 2014). Närstående upplevde att de behövde 
ansvara för att hålla familjemedlem utom fara (Bjørge, Sæteren, & Ulstein, 2016; 
Clemmensen, Busted, Søborg & Bruun, 2016; Landmark, Aasgaard & Fagerström, 
2013; Oyebode, Bradley & Allen, 2013; Quinn, Clare & Woods, 2015) och beskrev sig 
själva som en övervakare till familjemedlemmen (Landmark, Aasgaard & Fagerström, 
2013; Quinn, Clare & Woods, 2015).  
 
Trots svårigheter av att vårda en familjemedlem, beskrev närstående att det ingick i 
relationen till familjemedlemmen (Sheung-Tak, Mak, Lau, Ng, & Lam, 2016; Quinn, 
Clare & Woods, 2015), och att det var en självklarhet att vårda (Madsen, Birkelund, 
2013; Quinn, Clare & Woods, 2015). Närstående upplevde att det kunde vara en 
uppoffring att vårda sin familjemedlem (Sheung-Tak, Mak, Lau, Ng, & Lam, 2016), 
eller att de till och med att det hade skyldighet att ta hand om familjemedlemmen 
(Bjørge, Sæteren, & Ulstein, 2016; Sheung-Tak, Mak, Lau, Ng, & Lam, 2016; Qadir, 
Gulzar, Haqqani, & Khalid, 2013; Quinn, Clare & Woods, 2015), eftersom ingen annan 
i familjen var villig att göra det (Quinn, Clare & Woods, 2015; Vreugdenhil, 2014) eller 
kunde se någon annan ta vårdgivarrollen (Madsen, Birkelund, 2013; Sheung-Tak, Mak, 
Lau, Ng, & Lam, 2016; Vreugdenhil, 2014). I Pakistan beskrev närstående att vara 
vårdgivare grundade sig i den islamska tron. Närstående fann styrka och kraft i att 
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hjälpa sina familjemedlemmar och det sågs som en religiös skyldighet att vårda sin 
familjemedlem. Närstående hade därmed tron om att bli belönad med välsignelser och 
framgång. Dock kunde närstående uttrycka vårdandet som en börda vilket enligt 
islamsk tro sågs som en synd (Qadir, Gulzar, Haqqani, & Khalid, 2013). 

Emotionell påverkan  

Att vårda en person med demenssjukdom upplevdes vara emotionellt påfrestande 
(Clemmensen, Busted, Søborg & Bruun, 2016; Flynn, & Mulcahy, 2013; Johannessen, 
Helvik, Engedal, & Thorsen, 2017; Madsen, Birkelund, 2013; Vaingankar et. al., 2013; 
Qadir, Gulzar, Haqqani, & Khalid, 2013). Närstående upplevde känslor som frustration 
(Bjørge, Sæteren, & Ulstein, 2016; Clemmensen, Busted, Søborg & Bruun, 2016; Flynn, 
& Mulcahy, 2013; Landmark, Aasgaard & Fagerström, 2013; Oyebode, Bradley & Allen, 
2013; Qadir, Gulzar, Haqqani, & Khalid, 2013), hjälplöshet (Bjørge, Sæteren, & Ulstein, 
2016; Landmark, Aasgaard & Fagerström, 2013; Qadir, Gulzar, Haqqani, & Khalid, 
2013) och ilska (Bjørge, Sæteren, & Ulstein, 2016; Johannessen, Helvik, Engedal, & 
Thorsen, 2017; Qadir, Gulzar, Haqqani, & Khalid, 2013). Ensamhet var en känsla som 
upplevdes av närstående i samband med att familjemedlemmen försämrades (Bjørge, 
Sæteren & Ulstein, 2016; Flynn, & Mulcahy, 2013; Madsen, Birkelund, 2013) samt att 
känna sig ensam i vårdgivarrollen (Vreugdenhil, 2014). Även oro var en återkommande 
känsla som närstående upplevde relaterat till demenssjukdomen (Johannessen, 
Helvik, Engedal, & Thorsen, 2017; Vaingankar et. al., 2013).  
 
En känsla av förlust uppkom när familjemedlemmen personlighetsförändrades 
(Bjørge, Sæteren, & Ulstein, 2016; Clemmensen, Busted, Søborg & Bruun, 2016; 
Johannessen, Helvik, Engedal, & Thorsen, 2017; Landmark, Aasgaard & Fagerström, 
2013; Madsen, Birkelund, 2013; Oyebode, Bradley & Allen, 2013; Quinn, Clare & 
Woods, 2015). Närstående uttryckte att det var svårt att anpassa sig till 
personlighetsförändringen. Den människa som närstående en gång älskade fanns inte 
längre kvar och var ett levande tomt skal (Flynn, & Mulcahy, 2013; Madsen, Birkelund, 
2013; Quinn, Clare & Woods, 2015). Från att vara partners och haft en kärleksrelation, 
till att sedan bli främlingar för varandra upplevdes vara en stor sorg för närstående 
(Clemmensen, Busted, Søborg & Bruun, 2016; Madsen, Birkelund, 2013; Oyebode, 
Bradley & Allen, 2013; Quinn, Clare & Woods, 2015).  
 
När närstående upplevde att situationen inte var hanterbar upplevdes skam och dåligt 
samvete (Madsen, Birkelund, 2013; Qadir, Gulzar, Haqqani, & Khalid, 2013). Skuld 
upplevdes även när närstående inte kunde ge den mest optimala vården till sin 
familjemedlem (Vaingankar et. al., 2013) och när de inte längre orkade med vårdandet 
och behövde placera familjemedlemmen på ett särskilt boende (Quinn, Clare & Woods, 
2015). 
 
Vårdgivarrollen kunde även ha en positiv upplevelse hos den närstående (Flynn, & 
Mulcahy, 2013; Quinn, Clare & Woods, 2015; Sheung-Tak, Mak, Lau, Ng, & Lam, 
2016). Enbart positiva upplevelser undersöktes hos närstående i Kina. Positiva känslor 
som framkom vid vårdandet var glädje, tillfredsställelse och tacksamhet hos 
närstående när familjemedlemmen visade ett gott välmående. Källan till både glädje 
och bedrövelse kom från familjemedlemmen (Sheung-Tak, Mak, Lau, Ng, & Lam, 
2016). 
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Påverkan på vardagslivet 

Närstående upplevde att deras sociala nätverk minskades och att de blev mer socialt 
begränsade av olika skäl (Bjørge, Sæteren, & Ulstein, 2016; Clemmensen, Busted, 
Søborg & Bruun, 2016; Flynn, & Mulcahy, 2013; Johannessen, Helvik, Engedal, & 
Thorsen, 2017; Qadir, Gulzar, Haqqani, & Khalid, 2013; Quinn, Clare & Woods, 2015; 
Vreugdenhil, 2014). Delvis på grund av att familjemedlemmen inte längre kände igen 
vänner och bekanta (Bjørge, Sæteren, & Ulstein, 2016). Närståendes sociala nätverk 
minskades också genom att familjemedlemmen varit oförskämd, betett sig olämpligt 
eller sagt olämpliga saker (Johannessen, Helvik, Engedal, & Thorsen, 2017; Oyebode, 
Bradley & Allen, 2013; Quinn, Clare & Woods, 2015). 
 
I andra fall påverkades sociala relationer på grund av att den närstående behövde ägna 
mer tid åt att ta hand om personen med demenssjukdom (Bjørge, Sæteren, & Ulstein, 
2016; Clemmensen, Busted, Søborg & Bruun, 2016; Vreugdenhil, 2014). Närstående 
uttryckte även att de saknade kontroll samt att det var svårt att planera vardagen och 
förutse framtiden, både för sin egen del (Flynn, & Mulcahy, 2013; Landmark, Aasgaard 
& Fagerström, 2013; Oyebode, Bradley & Allen, 2013; Quinn, Clare & Woods, 2015; 
Vaingankar et. al., 2013) men också för familjemedlemmen (Landmark, Aasgaard & 
Fagerström, 2013). 
 
Närstående upplevde även ekonomiska svårigheter på grund av olika skäl (Flynn, & 
Mulcahy, 2013; Johannessen, Helvik, Engedal, & Thorsen, 2017; Qadir, Gulzar, 
Haqqani, & Khalid, 2013; Vaingankar et. al., 2013). Ett ökat behov av bland annat 
mediciner (Vaingankar et. al., 2013; Qadir, Gulzar, Haqqani, & Khalid, 2013), 
sjukhusvistelse och hemtjänstinsatser ledde till extra utgifter som närstående hade 
svårt att betala (Qadir, Gulzar, Haqqani, & Khalid, 2013; Vaingankar et. al., 2013). 
Närstående beskrev även att de fick ta av sina besparingar för att kunna ha råd för de 
extra utgifter som behövdes för familjemedlemmen (Flynn, & Mulcahy, 2013; 
Vaingankar et. al., 2013). Brist på ekonomiskt stöd från staten uttrycktes hos 
närstående i Irland, speciellt då familjemedlemmen inte nått pensionsåldern (Flynn, 
& Mulcahy, 2013). 
 
Ekonomin påverkades även negativt på grund av att närstående behövde gå ner i tjänst 
eller till och med säga upp sig från sitt arbete för att kunna ta hand om sin 
familjemedlem (Johannessen, Helvik, Engedal, & Thorsen, 2017; Vaingankar et. al., 
2013; Qadir, Gulzar, Haqqani, & Khalid, 2013). För närstående kunde det resultera i 
att familjen hade fler utgifter än inkomster och riskerade att hamna i fattigdom (Qadir, 
Gulzar, Haqqani, & Khalid, 2013). Närstående beskrev också att de kunde bli störda av 
familjemedlemmen under arbetstid och därmed försämrades arbetskapaciteten 
(Johannessen, Helvik, Engedal, & Thorsen, 2017; Vreugdenhil, 2014). Genom att gå 
till arbetet sågs även som en paus ifrån vårdandet för närstående (Johannessen, 
Helvik, Engedal, & Thorsen, 2017; Vreugdenhil, 2014).  

Påverkan från omgivningen 

Närståendes upplevde brist av stöd både under och efter diagnostiserandet hos 
personen med demenssjukdom (Clemmensen, Busted, Søborg & Bruun, 2016; Flynn, 
& Mulcahy, 2013; Johannessen, Helvik, Engedal, & Thorsen, 2017). Närstående 
upplevde att de blivit avvisade från sjukvården när de hade misstankar om 
demenssjukdom (Clemmensen, Busted, Søborg & Bruun, 2016). Ett bristande stöd 
upplevdes av närstående både från icke professionella och professionella personer i 
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samhället (Clemmensen, Busted, Søborg & Bruun, 2016; Flynn, & Mulcahy, 2013; 
Vaingankar et. al., 2013). Speciellt upplevde närstående att läkarna inte hade 
tillräckligt bra kunskap om demenssjukdom i allmänhet och feldiagnostiserade 
personen med demenssjukdom till en början med depression eller annan psykisk 
diagnos (Flynn, & Mulcahy, 2013; Johannessen, Helvik, Engedal, & Thorsen, 2017). 
Information gällande hur demenssjukdomen utvecklas och vad närstående kunde 
förvänta sig under sjukdomsförloppet upplevde närstående saknades (Clemmensen, 
Busted, Søborg & Bruun, 2016; Flynn, & Mulcahy, 2013; Johannessen, Helvik, 
Engedal, & Thorsen, 2017; Vaingankar et. al., 2013). Närstående upplevde att de själva 
fick ta sig tid att leta information om demenssjukdom samt vilka olika behandlingar 
som fanns tillgängliga (Vaingankar et. al., 2013). Brist på kunskap om demenssjukdom 
påvisades vara ett stort problem i Pakistan. Närstående kunde förknippa 
familjemedlemmens beteende med vanlig glömska, normalt åldrande eller ett resultat 
av stress. Närstående kunde även tro att familjemedlemmens beteende var relaterat till 
en smittsam sjukdom. Närstående upplevde även en brist på information om vilka 
behandlingar som fanns tillgängliga för familjemedlemmen (Qadir, Gulzar, Haqqani, 
& Khalid, 2013). 
 
Den närstående kände sig ofta utpekad omgivningen som inte förstod att 
familjemedlemmen hade en demenssjukdom (Madsen, Birkelund, 2013; Vaingankar 
et. al., 2013). Närstående kände ett behov av att försvara familjemedlemmens beteende 
för omgivningen (Clemmensen, Busted, Søborg & Bruun, 2016; Oyebode, Bradley & 
Allen, 2013). Att sedan behöva komma med förklaringar och ursäkter till omgivningen 
för familjemedlemmens beteende var relaterat till demenssjukdom upplevdes 
påfrestande för den närstående (Clemmensen, Busted, Søborg & Bruun, 2016; Madsen, 
Birkelund, 2013; Oyebode, Bradley & Allen, 2013; Quinn, Clare & Woods, 2015; 
Vaingankar et. al., 2013). Familjemedlemmens beteende ledde till en upplevelse av 
stigma från omgivningen, då omgivningen inte förstod att familjemedlemmens 
beteende var relaterat till demenssjukdomen (Flynn, & Mulcahy, 2013; Madsen, 
Birkelund, 2013; Qadir, Gulzar, Haqqani, & Khalid, 2013; Sheung-Tak, Mak, Lau, Ng, 
& Lam, 2016; Vaingankar et. al., 2013; Qadir, Gulzar, Haqqani, & Khalid, 2013). 
Närstående försökte dölja demenssjukdomen från omgivningen för att förhindra 
omgivningens inblandning (Clemmensen, Busted, Søborg & Bruun, 2016). Närstående 
upplevde sig mer avslappnade gällande vårdgivarrollen när omgivningen hade en 
förståelse för demenssjukdomen, vilket även minskade stigmat kring en person med 
demenssjukdom (Sheung-Tak, Mak, Lau, Ng, & Lam, 2016).  
 
Konflikter kunde även uppstå om ansvarstaganden, vem av de närstående som hade 
ansvar om vårdnaden av familjemedlemmen (Flynn, & Mulcahy, 2013; Landmark, 
Aasgaard & Fagerström, 2013; Vaingankar et. al., 2013) eller brist på stöd från andra i 
familjen (Clemmensen, Busted, Søborg & Bruun, 2016; Vaingankar et. al., 2013). En 
förstående chef som förstod att närstående hade en vårdgivande roll vid sidan av 
arbetet var också värdefullt (Vreugdenhil, 2014). Tacksamhet upplevdes av närstående 
när grannar eller servicepersonal hjälpte den närstående utan förvarning (Sheung-Tak, 
Mak, Lau, Ng, & Lam, 2016). Närstående beskrev att de uppskattade när omgivning, 
vänner och familj var stöttande och visade förståelse för deras livssituation vilket 
bidrog till en tryggare tillvaro för närstående (Oyebode, Bradley & Allen, 2013; Sheung-
Tak, Mak, Lau, Ng, & Lam, 2016; Vaingankar et. al., 2013; Vreugdenhil, 2014).   
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Metoddiskussion 

I denna litteraturöversikt har trovärdighetsbegreppen giltighet, tillförlitlighet, 
verifierbarhet och överförbarhet tagits i beaktande (Henricson, 2012; Guba & Lincoln, 
1989). Syftet som valts har studerats genom en kvalitativ litteraturöversikt och har 
blivit besvarad genom att ha studerat befintlig forskning om närståendes upplevelser 
kring att leva med en familjemedlem som har en demenssjukdom (Henricson, 2012).  
 
Vid urval av artiklar till syftets resultat valde författarna att tidsbegränsningen 
avgränsades till fem år vid sökning av artiklar. Avgränsningen blev därför från år 2013 
till år 2018. En svaghet med tidsavgränsningen kan ha gjort att författarna missat äldre 
och betydelsefull forskning. En styrka med tidsavgränsningen var att författarna 
använt sig av den senaste och mest aktuella forskning inom området. Vid första 
sökningen valdes sökorden “dementia” AND “relative” AND “experience” som 
författarnas upplevde gav för lite träffar. Ingen trunkering användes och hela ord 
skrevs ut vid sökningen. En diskussion fördes mellan författarna och trunkering av 
sökorden valdes, vilket gav större antal träffar. Sökorden “dementia” AND “relativ*” 
AND “experien*” användes och användes i alla tre databaser, CINAHL, Medline och 
PsycINFO (Henricson, 2012).  
 
Sökningarna i de valda databaserna genomfördes enskilt för att spara tid, men det 
medförde även att titlarna kunde ha tolkats olika och kan påverkat. Vid sökning av 
artiklar till resultatet fanns det flertal titlar som inte svarade på syftet och kunde tydligt 
väljas bort. Flera artiklar innehöll titlar kring hur upplevelsen var för närstående i 
samband med att familjemedlemmen bodde på ett särskilt boende, vårdas på sjukhus 
eller vård vid livets slutskede. Eftersom syftet i denna litteraturöversikt var att studera 
närståendes upplevelser kring att leva med en familjemedlem med demenssjukdom 
studerades inte dessa titlar djupare. Under hela processen vid artikelsökningen 
diskuterades titlar och abstracts tillsammans för att ta gemensamma beslut om vilka 
som var lämpliga att inkludera som skapar en tillförlitlighet (Henricson, 2012). 
  
Vid granskning av artiklar märkte författarna att artiklarnas resultat visade att 
närstående hade liknande upplevelser och författarna beslutade att de tolv artiklar 
räckte för att forma ett verifierbart och trovärdigt resultat. Vid kvalitetsgranskning av 
artiklarna användes ett kvalitetsgranskningsprotokoll från Hälsohögskolan i 
Jönköping för studier av kvalitativ design. Båda författarna kvalitetsgranskade 
samtliga artiklar vilket stärkte pålitligheten av artiklarnas innehåll. I en av 
resultatartiklarna var deltagarnas ålder inte beskrivet men det kunde tydlig utläsas att 
deltagarna i studien var över 18 år. En dialog fördes även med handledaren gällande 
funderingar kring artiklarnas resultatbeskrivning som också stärkte trovärdigheten. I 
artiklarna använde sig forskarna av individuella samt semi-strukturerade intervjuer, 
dagboksberättelse och fokusgruppsdiskussioner för att undersöka deras syfte 
(Henricson, 2012). 
 
Artiklarna som använts till resultatet har genomförts i olika delar av världen, vilket 
skapade en bredare tillförlitlighet och trovärdighet för syftets resultat. Artiklar som 
togs med i resultatet var från Danmark, Irland, Kina, Norge, Pakistan, Singapore, 
Storbritannien och Tasmanien. Forskningen från de olika länderna i världen hade 
kommit fram till liknande resultat vilket också stärkte överförbarheten av resultatet 
(Guba & Lincoln, 1989; Henricson, 2012). Resultatet från forskningen i Pakistan hade 
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dock en tydlig skillnad i hur kulturen påverkade närstående upplevelse att leva och 
vårda en familjemedlem med demenssjukdom (Henricson, 2012).  
 
Under översättningen av artiklarnas resultat har en diskussion förts mellan författarna 
gällande översättning från engelska till svenska. Engelska är inte författarnas 
modersmål, vilket kan ha påverkat översättningen från artiklarnas resultat från 
engelska till svenska. En svaghet kan vara att översättning av vissa känslor på engelska 
som ska översättas till svenska inte fick samma innebörd. För att säkerställa att rätt 
tolkning gjorts av artikelns resultat har en diskussion förts mellan författarna samt 
handledare för att bekräfta att samma tolkning har gjorts och bidrog till giltig och 
trovärdig tolkning (Henricson, 2012). 
 
Förförståelsen har författarna tagit hänsyn till genom hela analysprocessen. Genom att 
kontinuerligt diskutera med varandra och med kurskamrater och handledare, har 
eventuell påverkan av förförståelse synliggjorts (Henricson, 2012). 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att närståendes liv påverkas på många olika plan av att leva med en 
familjemedlem med en demenssjukdom. Närstående upplevde en förändrad 
livssituation relaterat till de omställningar som situationen medförde. Många starka 
känslor upplevdes samt ett bristande stöd från omgivningen men även otillräcklig 
information om demenssjukdom.  
 

I resultatet framkom det att närstående saknade information om demenssjukdom samt 
ett bristande stöd från sjukvården, som även framkommer i forskning (Edwards, 2014; 
Johansson, Marcusson, & Wressle, 2015; Killen et. al., 2016). Enligt Edwards (2o14) 
uppkommer en känsla av frustration då närstående inte vet hur de ska få information 
eller stöd om demenssjukdom. I en studie av Killen et. al. (2016) framkommer liknande 
resultat, där nästintill hälften av närstående (61/120) inte fick information eller stöd, 
vilket behövdes i samband med diagnosen. Resultatet visade att närstående upplevde 
svårigheter med att omgivningen inte hade någon förståelse eller kunskap om 
demenssjukdom, vilket resulterade i att närstående undvek sociala sammanhang med 
familjemedlemmen. I en studie av Walmsley och McCormack (2016) framkommer det 
att närstående döljer demenssjukdomen på grund av skam och att omgivningen inte 
har förståelse för sjukdomen. I tidigare forskning uttrycktes också att närstående hade 
behov av att få rätt information angående hur demenssjukdomen kan påverka 
familjemedlemmen, vilket bidrog till trygghet för den närstående (Lethin, Hallberg, 
Karlsson & Janlöv, 2016). Närstående önskade få ta del av stödgrupper där 
erfarenheter delas mellan närstående som upplevde liknande livssituationer. Även 
möten med sjukvårdspersonal önskades som kunde dela med sig om kunskap gällande 
demenssjukdom (Killen et. al., 2016). Professionella vårdgivares stöd har en stor 
betydelse för närstående. Dock upplever närstående inte alltid att stöd erbjuds. I vissa 
fall får inte närstående tillräckligt med information om sjukdomsförloppet. En önskan 
fanns om att informationen skulle ges både i muntlig och skriftlig form (Almberg, 
Grafström & Winblad, 2000). Som sjuksköterska är det viktigt att skapa en bra 
kommunikation och relation till vårdtagare och närstående. Sjuksköterskans roll är att 
uppmuntra närstående i att vara närvarande och i dess stöd den ger till 
familjemedlemmen (Veselinova, 2013). Det är sjuksköterskans ansvar att ge rätt stöd 
och råd till närstående och familjemedlem (Gamble & Dening, 2017). För att 
sjuksköterskan inom familjefokuserad omvårdnad ska kunna tillgodose närstående 
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och familjemedlemmens behov är det viktigt med ett bra samspel mellan 
sjuksköterska, närstående och familjemedlem (Benzein, Hagberg & Saveman, 2017a). 
Att tillgodose närståendes behov av information kan förbättras genom att sprida 
kunskap om demenssjukdom och därmed en ökad förståelse för närstående och dess 
omgivning. 
 
Litteraturöversikten visade att vardagen påverkades på många olika plan för den 
närstående. Delvis påverkades deras sociala nätverk vilket kunde leda till social 
isolering, som även bekräftades i en studie där närstående uttryckte en förlust av frihet 
och att de blev bundna till hemmet (Unson, Flynn, Glendon, Haymes, & Sancho, 2015). 
Betydelsen av att ha tillgång till socialt stöd beskrevs i en studie av Johansson, 
Marcusson och Wressle (2015) där närstående uttryckte att det var betydelsefullt att 
ha någon att prata med om svårigheter i vardagen och det kunde vara en vän eller 
professionell vårdgivare. Edwards (2014) beskriver att för närstående var familjens 
stöd, källan till tröst och lättnad. Det framkommer även att närstående har en önskan 
om att professionella vårdgivare ska visa mer respekt, empati och förståelse för att 
närstående har ett liv vid sidan av vårdandet. I sjuksköterskans roll är det viktigt att se 
hela människan, utifrån ett helhetsperspektiv. Vid möten med närstående kan 
sjuksköterskan både ge och få information om vilka behov som finns hos närstående 
(Benzein, Hagberg & Saveman, 2017a). För att underlätta vardagen för närstående kan 
sjuksköterskan också hjälpa närstående att komma i kontakt med exempelvis en 
biståndshandläggare. En biståndshandläggare kan delvis hjälpa den närstående med 
avlastning i hemmet (Socialstyrelsen, u.å.) vilket kan bidra till att den närstående kan 
bibehålla sitt sociala nätverk. I resultatet framkom även att närståendes ekonomi 
påverkades negativt. Arbetet påverkades för närstående, i och med att de behövde ägna 
mer tid åt familjemedlemmen vilket bidrog till en sämre arbetskapacitet eller att den 
närstående behövde gå ner i tjänst som medförde en minskad inkomst. I en studie 
framkommer liknande resultat där närstående upplevde en begränsad arbetskapacitet 
relaterat till den vårdande situationen (Unson, Flynn, Glendon, Haymes, & Sancho, 
2015). Ekonomin påverkades också av ett ökat behov av mediciner, sjukhuskostnader 
och hemtjänstinsatser, vilket även framkom i en studie av Sun (2014). Därför är det 
viktigt att sjuksköterskan har information kring vilka olika bidrag det finns att tillgå 
för närstående. Försäkringskassan kan bidra med ekonomiskt stöd, då de handlägger 
och beviljar ekonomiskt stöd som exempelvis vårdbidrag (Socialstyrelsen, u.å.) som 
ger närstående en tryggare ekonomisk tillvaro. 
 
Många starka känslor upplevdes hos närstående som visades i resultatet, som även 
bekräftas i såväl ny som äldre forskning (Butcher, Holkup, & Buckwalter, 2001; Sun, 
2014). Resultatet visade att skam, skuld och dåligt samvete infann sig hos den 
närstående när de inte kunde hantera situationen eller inte längre orkade vårda 
familjemedlemmen och behövde flytta till ett särskilt boende. I en studie av Seiger 
Cronfalk, Ternestedt och Norberg (2017) beskrev närstående att de upplevde vägen till 
särskilt boende både positivt och negativt. Närstående beskrev att det genererade 
känslor av lättnad medans andra närstående berättade att de behövde övertala eller i 
vissa fall tvinga familjemedlemmen att flytta in på särskilt boende. I resultatet 
framkom även att närstående hade svårt att anpassa sig till familjemedlemmens 
personlighetsförändringar. Känslor som uppkom i samband med att 
familjemedlemmen personlighets förändras var ensamhet, förlust och sorg. Redan i 
forskning från början av 2000-talet framkommer det att den närstående upplever sorg 
relaterat till att familjemedlemmen personlighets förändras. Närstående hade svårt att 
veta hur de skulle hantera situationen och beskrev det som hjärtekrossande när de såg 
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familjemedlemmen försvinna i demenssjukdomen (Butcher, Holkup, & Buckwalter, 
2001). Tidigare forskning beskrev även att närstående sörjde att familjemedlemmen 
inte längre fanns kvar, trots att personen fanns kvar framför dem (Edwards, 2014; 
Sikes & Hall, 2017). Enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) har kommuner skyldighet 
att erbjuda stöd till närstående som vårdar personer som är långvarigt sjuka. Som 
sjuksköterska är det därför viktigt att ha kunskap om vilken professionell hjälp det 
finns att tillgå (Hallberg, Karlsson & Janlöv, 2016). Närstående upplevde en oro inför 
familjemedlemmens personlighetsförändring och den bristande självinsikten som 
kunde råda med demenssjukdomens utveckling. Familjemedlemmens bristande 
självinsikt kunde leda till olämpligt beteende gentemot andra (Sun, 2014). För att den 
närstående ska känna sig trygg i demenssjukdomens utveckling och hur 
familjemedlemmen påverkas, behöver närstående kunskap kring sjukdomen (Lethin, 
Hallberg, Karlsson & Janlöv, 2016). I familjefokuserad omvårdnad är det viktigt att 
inkludera den närstående, eftersom familjemedlemmens förändrade livssituation även 
påverkar den närstående (Wright & Leahey, 2013) 0ch det är därför betydelsefullt att 
sjuksköterskan kan finnas som stöd för de olika känslor som upplevs hos närstående. 
Känslor som närstående upplever ska prioriteras och tas upp (Wright, Watson & Bell, 
2002). Wright och Leahey (2013) menar att det är viktigt för sjuksköterskan att ge 
närstående möjlighet att uttrycka sina känslor och på så sätt hjälpa närstående med att 
hitta styrkor och resurser för att bearbeta sina känslor.  
 
Resultatet visade att närstående upplevde att relationen till familjemedlemmen 
förändrades. Närstående beskrev att familjemedlemmen blev mer beroende av den 
närstående och relationen blev mer ansträngd och upplevdes som en belastning, som 
även framkommer i en studie av Unson, Flynn, Glendon, Haymes och Sancho (2015). 
I en studie av Lethin, Hallberg, Karlsson och Janlöv (2016) beskrivs att den närstående 
genomgår en transition från att vara oberoende till beroende när närstående går in i 
rollen som vårdgivare. Som sjuksköterska är det därför viktigt att ha ett ramverk att 
tillgå för att fånga upp olika upplevelser av transition hos närstående (Meleis, 2010). I 
resultatet framkom även att närstående upplevde att de fick en närmre relation till 
familjemedlemmen samt en tydligare uppskattning för varandra, som även 
bekräftades även i en studie av Edwards (2014). Resultatet visade att vårdandet av 
familjemedlemmen involverade att närstående bland annat behövde hjälpa 
familjemedlemmen med matning, påklädning och hygienrutiner. Hygienrutiner 
innefattade toalettbesök och duschning som även upplevdes som den svåraste 
uppgiften för närstående att hantera. I en annan studie framkom liknande resultat, där 
speciellt söner hade svårast med att hjälpa sina mammor med intima hygienrutiner 
(Unson, Flynn, Glendon, Haymes, & Sancho, 2015). I resultatet framkom även att 
närstående hade olika upplevelser gällande att vårda familjemedlemmen. Att vara 
närstående och ta sig an rollen som vårdgivare kan många gånger skapa en rädsla för 
att det inte finns en sjuksköterska som ger stöd. Det är därför viktigt att erbjuda 
vårdgivarstöd i form av information (Wright & Leahey, 2013). Socialstyrelsen (2013a) 
nämner att ju sämre familjemedlemmen blir i sin demenssjukdom desto mer 
involverade blir närstående vid all omvårdnad. När en familjemedlem blir sjuk, 
påverkas närstående som oftast blir de primära vårdgivarna (Benzein, Hagberg & 
Saveman, 2017a). Resultatet visade också att kultur och religion hade betydelse för hur 
den närstående såg vårdandet. I Pakistan låg den islamska tron till grund för 
närståendes inställning till vårdandet. Som sjuksköterska är det därför viktigt att ha 
förståelse att närstående också kan finna stöd i sin religiösa tro (Almberg, Grafström 
& Winblad, 2000). Eriksson (2018) beskriver hur sjuksköterskans bör se till både 
kropp, själ och ande. Kulturen påverkar människan men människan påverkar också 
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kulturen och kan beskrivas som människans olika livsrum. Människan föds in i en 
värld som han eller hon tvingas anpassa sig till, vilket ibland kan det vara till personens 
fördel samt nackdel. I sjuksköterskans roll ingår det att ta ett omvårdnadsansvar för 
hela människan. Idag möter sjuksköterskan allt fler vårdsökande från andra länder, 
det är därför betydelsefullt att kunna förstå hur kultur och religion kan påverka 
närståendes inställning till vårdgivarrollen. 
 

Resultatet visade att närstående upplevde en förändring av roller mellan 
familjemedlem och närstående, vilket kunde innebära att den närstående fick ta på sig 
rollen som en förälder eller övervakare till familjemedlemmen. I forskning bekräftas 
det även att närstående upplevde fyra olika roller när familjemedlemmen flyttade in på 
ett särskilt boende. De fyra olika rollerna var upplevelsen av att vara besökare, en 
talesperson för familjemedlemmen, en förmyndare och att vara en länk till den yttre 
världen (Helgesen, Larsson & Athlin, 2013). I en studie av Sike och Hall (2017) kände 
närstående att deras behov fick sättas åt sidan, eftersom de fick anpassa sitt liv till den 
nya rollen som vårdgivare. Resultatet visade att sandwichgenerationen kunde vara till 
en fördel, då yngre vårdgivare ansågs sig ha mer energi än vad äldre närstående hade. 
Att vara en del av sandwichgenerationen kan dock innebära en ökad stress för den 
närstående och påverka hälsan negativt (Gillett & Crisp, 2017). Det är viktigt som 
sjuksköterska att ta i beaktande, att det finns en generation som är mer utsatt i sin 
vårdgivarroll. I resultatet framkom det att närståendes liv fick anpassas efter 
familjemedlemmen. En önskan om att kunna ta avstånd eller få en paus från vårdandet 
fanns hos flera närstående. Vårdtyngden resulterade i fysisk och psykisk utmattning 
hos närstående, varav några närstående drabbades av depressioner och symtom som 
huvudvärk och ryggvärk. Liknande resultat framkom även i en studie av Svendsboe et 
al. (2017) som beskrev att vårdtyngden ökade risken för psykiska påfrestningar, som 
till exempel stress. När hälsan påverkas negativt hos den närstående är det avgörande 
att sjuksköterskan kan erbjuda rätt stöd (Dening & Hibberd, 2016). För närstående 
som mår fysisk och psykisk dåligt kan de ta hjälp av det stöd som erbjuds inom hälso- 
och sjukvården. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) har hälso- och 
sjukvården ett ansvar för rehabilitering och habilitering som kan innefatta stöd från 
exempelvis kurator eller psykolog (Socialstyrelsen, u.å.). När en familjemedlem lever 
med demenssjukdom påverkas även andra i familjen, speciellt den närstående som 
oftast blir den primära vårdgivaren. Genom att tillämpa familjefokuserad omvårdnad, 
som handlar om att inkludera människorna som omger den vårdsökande till en enhet, 
har sjuksköterskan en betydande roll i att förstå närstående upplevelser av situationen 
(Benzein, Hagberg & Saveman, 2017c; Gustavsson & Hagberg, 2012). I nuläget finns 
det ingen botande behandling utan omvårdnaden utgör en stor del i 
familjemedlemmens livskvalité (Nazarko, 2006) vilket även innebär att ansvar läggs 
på närstående och kan innebära att deras hälsa och behov bortprioriteras. 
Sjuksköterskan ska därför kunna bemöta närståendes behov, genom att själva ta ett 
ansvar i att vara uppdaterad och pålästa om hur demenssjukdom även påverkar 
närståendes livssituation. 

Slutsatser och kliniska implikationer 

Befintlig forskning som finns gällande studiens syfte har påvisat att närstående har i 
stort sett liknande upplevelser av att leva med en familjemedlem med demenssjukdom. 
Forskning har sammanställts från olika delar i världen, vilket bekräftar att närstående 
delar liknande upplevelser som gör det möjligt för författarna att kunna använda sig 
av studiens resultat även i Sverige. Genom tidigare erfarenheter av att arbetat med 



20 
 

personer med demenssjukdom upplevde författarna att de fått en tydligare förståelse 
för vad närstående går igenom. Att kunna ge stöd och information kan anses vara 
självklart att närstående ska få, men har påvisat vara bristfällig. Att som närstående 
inte kunna ta del eller bli erbjudna stöd som närstående har rätt till, anser författarna 
ligger till grund till den påfrestande ansvaret som närstående upplevde. Ifall 
närstående blir erbjuden rätt resurser och avlastning till vårdandet hade troligtvis 
deras situation inte upplevs lika påfrestande. Författarna uppmärksammade att 
sjuksköterskan behöver ha en djupare förståelse kring hur närstående påverkas i 
vardagen, både fysiskt och psykiskt. Det är därför viktigt med en öppen 
kommunikation där närstående får möjlighet att uttrycka positiva och negativa 
upplevelser med att vara närstående. Det ligger i sjuksköterskans profession att se 
närståendes behov och att bemöta dessa behov med respekt. Vidare finns behov för 
utveckling av nya rutiner, strategier samt vidare forskning kring hur det ska bli mer 
tydligt för sjuksköterskan att tillgodose närstående behov av stöd. Som sjuksköterskor 
kan författarna tillämpa studiens resultat i praktiken genom att visa empati och 
försöka erbjuda de stöd som närstående behöver. 
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