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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Demenssjukdomar är vanligt förekommande i Sverige och prevalensen 
beräknas öka. Många personer med demenssjukdom bor kvar i hemmet och anhöriga 
tar ett stort ansvar för vården av dessa personer. Att vara anhörigvårdare till en person 
med demenssjukdom innebär påfrestningar både fysiskt, psykiskt och socialt. 
Syfte: Att beskriva anhörigas upplevelser av att vårda en person med 
demenssjukdom.  
Metod: Litteraturöversikt med induktiv ansats baserad på 15 vetenskapliga artiklar 
med kvalitativ design, som har analyserats med Fribergs femstegsmodell.  
Resultat: I resultatet framkom huvudkategorierna: En förändrad livssituation, Att 
acceptera förändringen samt Anhörigas behov. Det framkom även åtta subkategorier:  
Förändrade roller i relationen, Förändrat socialt liv, En förändrad framtid, Förändrade 
känslor, Att acceptera rollen, Att känna meningsfullhet, Behov av egentid samt Behov 
av stöd. 
Slutsats: Anhöriga är i behov av stöd från hälso-sjukvården. Sjuksköterskan har en 
nyckelroll i att stödja anhöriga vilket kräver goda kunskaper om demenssjukdomar och 
om anhörigas upplevelser av att vårda en person med demenssjukdom. 
 
Nyckelord: Familjecentrerad omvårdnad, kvalitativ, stöd, omvårdnad 
 



 

Summary 
 

When memory challenges life 
Relatives experiences of caring for a person with dementia 
- A literature review 
Background: Dementia are common in Sweden and the prevalence is expected to 
increase. Many people with dementia live in their homes and relatives are responsible 
for the care of these people. Being a caregiver for a person with dementia causes great 
pressures both physically, psychologically and socially. 
Aim: To describe relatives experiences of caring for a person with dementia. 
Method: Literature review with inductive approach based on 15 scientific articles with 
qualitative design, which has been analysed with Friberg's five-step model. 
Findings: In the results, the main categories were: A changed life situation, To accept 
the change and Relatives needs. There were eight subcategories: Changed Role in 
Relationship, A changed social life, A changed future, Emotional attendance, Accepting 
the role, Feeling meaningful, Need to be for themselves, and Need for support.   
Conclusion: Relatives are in need of support from the health care. The nurse has a 
key role in supporting the relatives, which requires good knowledge of dementia and 
relatives' experiences of caring for a person with dementia.  
 
Key words: family-centred care, qualitative, support, nursing 
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Inledning 

I Sverige var cirka 130 000 – 150 000 personer diagnostiserade med en 
demenssjukdom år 2017 (Socialstyrelsen, 2017). Varje år insjuknar cirka 25 000 
personer i någon demenssjukdom och tillsammans med anhöriga och närstående 
berörs cirka 1 miljon människor i Sverige. Därför brukar demenssjukdom kallas för "de 
anhörigas sjukdom", men också för hur det påverkar anhörigas liv i stort när deras 
närstående drabbas av demens (Demensförbundet, u.a). Demens är en sjukdom som 
ökar i Sverige, år 2030 beräknas 270 000 personer vara diagnostiserade med 
sjukdomen (Socialstyrelsen, 2017). 

Bakgrund 

Demenssjukdom 

Demenssjukdomar karakteriseras av kognitiv försämring och minnesförluster. Även 
språket, social kognition och inlärningsförmågan försämras successivt (May, Feng, 
Zhou, Chang, Lu, & Xue 2016; Burrell et al, 2016). Personer med demenssjukdom kan 
få dysfasi, det vill säga svårt att hitta ord för vad saker heter (May et al, 2016). 
Depressiva symtom är vanligt förekommande, vilket påverkar funktionen i det dagliga 
livet (Garcia-Alberca, 2017; O'Brien & Thomas, 2015; Lövheim et al., 2008). 
Depressiva symtom innebär bland annat tomhetskänslor, tristess, känsla av 
hjälplöshet och låg självkänsla (Gaugler, Hovater, Roth, Johnston, Kane & Sarsour, 
2014). Språk- och minnesfunktionen varierar mellan olika personer med 
demenssjukdom.  Känslomässig instabilitet är ett annat vanligt förekommande 
symtom (O'Brien & Thomas, 2015; Lövheim et al., 2008). Nedsatt emotionell förmåga, 
apati, aggression samt agitation är också vanliga symtom (Burrell et al, 2016). De 
tidigaste och mest framträdande symtomen vid demenssjukdom kan vara social 
dysfunktion, det yttrar sig genom att personen med demenssjukdom förlorar sin 
empati och intresset för att vara socialt aktiv minskar. Sjukdomen kan också påverka 
känslorna av bland annat avsky, ilska och rädsla (Roberson, 2012). Ett annat vanligt 
symtom vid demenssjukdom är hallucinationer (Svendsboe et al., 2016).  
Riskfaktorer för att insjukna i demenssjukdom är hög ålder, förhöjt BMI samt låg 
utbildningsnivå. Även vissa sjukdomstillstånd som diabetes och kardiovaskulära 
sjukdomar ökar risken. Depression och avsaknad av socialt nätverk kan också utgöra 
riskfaktorer för utveckling av demenssjukdom (Wallin, Boström, Kivipelto & 
Gustavsson, 2013; Mendiola-Precoma, Berumen, Padilla & Garcia-Alcocer, 2016). 

Påverkan i det dagliga livet 

Demenssjukdom kan påverka hur personen klarar av vardagen. Den kognitiva 
förmågan samt förmågan att utföra aktiviteter i det dagliga livet (ADL) påverkas av 
vilken demenssjukdom personen drabbas av, samt i vilket stadie av sjukdomen 
personen befinner sig i. Olika typer av demenssjukdomar kan ge varierande kognitiv 
status vilket i sin tur leder till olika förmågor att klara det dagliga livet (Bouwens, 
Heugten & Verhey, 2009). Demenssjukdomen gör det svårt att klara av dagliga 
aktiviteter. Exempelvis att sköta ekonomin, hushållssysslor, medicinering, komma 
ihåg tider och personlig hygien etcetera (Giebel, Sutcliffe & Challis, 2015; Gauglera et 
al., 2014). En person med en demenssjukdom kan behöva stödjas och motiveras att 
utföra uppgifter självständigt. Det är viktigt att förklara och kommunicera på ett sätt 
som gör att personen med demenssjukdom förstår. Uppgifter bör anpassas efter 
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personen med demenssjukdom och bör göras i personens egen takt (Sturman-Floyd, 
2013). 
 

En person som insjuknar i en demenssjukdom kan få svårt att orientera sig vilket kan 
leda till att personen går vilse och inte hittar hem trots att han eller hon kan adressen. 
Personen med demenssjukdom kan i en situation få svårt för att bedöma och utföra de 
åtgärder som krävs för att få kontroll eller lösa situationen (Yokoi & Okamura, 2013). 
Det uppkommer också ofta svårigheter att känna igen familjemedlemmar och andra 
anhöriga. Även om den anhöriga känns igen kan personen med demenssjukdom ha 
problem med detaljer, till exempel vilken relation de har, åsikter om honom eller henne 
samt var personen bor etcetera (Fardoun, Mashat & Ramirez Castillo, 2015). 

Omvårdnad vid demenssjukdom 

Inom begreppet stöd ingår flera olika former av stöd, vilket kan vara emotionellt stöd, 
instrumentellt stöd, informativt stöd samt värderingsstöd. Emotionellt stöd innebär 
att kunna känna empati, ge kärlek och kunna inge hopp. Instrumentellt stöd är att 
praktiskt kunna hjälpa till i det dagliga livet och ge god service. Informativt stöd 
innebär att informera och agera problemlösande. Värderingsstöd handlar om 
självreflektion (Hinson-Langford, Bowsher, Maloney & Lillis, 1997).  
 

Sjuksköterskans roll är att fokusera på de behov som uttrycks av både personen med 
demenssjukdom och anhöriga till personen med demenssjukdom. Att ge personen och 
familjen ett psykologiskt stöd är viktigt för att de ska kunna hantera sina känslor, 
tankar och beteende vilket gör det lättare för dem att anpassa sig till den förändrade 
livssituationen. Både personen med demenssjukdom och de anhöriga måste anpassa 
sig när deras förhållande förändras till en vårdrelation, vilket kan innebära en obalans 
i förhållandet där vårdgivaren kommer att få ett ökat ansvar för vårdtagarens omsorg. 
Sjuksköterskan ger personen med demenssjukdom och familjerna stöd, men fungerar 
också som en kontaktpunkt vid utmanande skeden i samband med demenssjukdom. 
Det kan vara när personen får sin diagnos, i fortskridandet av sjukdomen eller när 
svåra beslut ska fattas. Sjuksköterskan kan stödja familjen för att de ska kunna hantera 
sina känslor av förlust även under progressionen av demenssjukdomen. Anhöriga bör 
stödjas under hela processen. Anhörigas förmåga att anpassa samt förlika sig med 
förändringen blir lättare om sjuksköterskan ger tillräckligt stöd (Gamble & Dening, 
2017). 

 
Sjuksköterskan behöver kunna identifiera tidiga tecken på aggressioner och våld som 
kan förekomma hos personer med en demenssjukdom. Sjuksköterskan behöver ha 
kunskap om hur detta ska bemötas för att bevara säkerhet och hälsa bland dessa 
personer. För att kunna förebygga aggressivt beteende behöver sjuksköterskan 
kunskap om personen och vad som kan utlösa dessa känslor (Sturman-Floyd, 2013).  
 

Sjuksköterskan har ofta en sammanlänkande funktion mellan personen med 
demenssjukdom, närstående och läkare (Dening & Hibberd, 2016). För att 
sjuksköterskan ska kunna ge god omvårdnad till en person med demenssjukdom är det 
viktigt att han eller hon har kunskap och kännedom om personens liv. Det kan leda till 
en ökad förståelse och empati för personen med demenssjukdom. Att känna till 
personens livsberättelse gör också att sjuksköterskan kan få en ökad förståelse för olika 
beteenden. Sjuksköterskan kan genom att känna till livsberättelsen även stärka 
personens identitet och ha lättare att förstå innebörden av vad han eller hon försöker 
att säga. Om sjuksköterskan har vetskap om den personens förflutna blir det lättare att 
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kunna ge omvårdnad på ett personscentrerat sätt. Det kan också ge sjuksköterskan en 
annan bild av personen med demenssjukdom, där personen bakom sjukdomen blir 
sedd (McKenown, Clarke, Ingleton, Ryan och Repper, 2010). 

Familjecentrerad omvårdnad 

Som teoretisk utgångspunkt har familjecentrerad omvårdnad valts, därför att den 
familjecentrerade omvårdnaden fokuserar på både personen med sjukdom och 
anhöriga. Begreppet familj definieras som en grupp människor som har ett ömsesidigt 
engagemang, en känsla av samhörighet och som binds samman av starka emotionella 
band (Tiberg & Hallström, 2009).  
 
Begreppet anhörig i studien definieras utifrån Socialstyrelsens (2004) definition av 
anhörigvårdare, där anhörig är den som vårdar en närstående med långvarig sjukdom. 
Socialstyrelsens definition baseras på 5 kap. 10 § i socialtjänstlagen (2001:453).  
 
Grunden för familjecentrerad omvårdnad är ett systemiskt förhållningssätt. Familjen 
ses som ett system där en förändring i en del påverkar övriga delar, till exempel om en 
familjemedlem blir sjuk påverkas också övriga medlemmar. På samma vis kan även 
positiva händelser hos en individ påverka hela familjen. Många anhöriga till en sjuk 
familjemedlem förväntas ta och även tar ett stort ansvar för vården av personen, vilket 
kan vara betungande och upplevas som en börda. Anhöriga som vårdar en sjuk 
familjemedlem drabbas i större utsträckning av hälsorelaterade problem och upplever 
ofta även nedsatt välbefinnande. I den familjecentrerade omvårdnaden står hela 
familjens behov och resurser i fokus. Om fokus enbart läggs på den som är sjuk 
kommer resten av familjen att hamna i bakgrunden och risken finns att deras behov 
inte tillgodoses (Benzein, Hagman & Saveman, 2017a). Genom ett familjecentrarat 
tillvägagångssätt kan sjuksköterskan identifiera eventuella problem eller svårigheter 
inom relationen och kan därmed hjälpa familjen att skapa en struktur samtidigt som 
varje persons behov tillgodoses (Gamble & Dening, 2017). 
 

Familjecentrerad omvårdnad bygger på ömsesidighet och ett systemiskt samt icke-
hierarkiskt relation. För att mötet med familjen ska bli jämbördigt krävs att alla parter 
är jämbördiga och delaktiga i dialogen. Alla medlemmars förmågor ska tillvaratas och 
ges lika stor betydelse. Både sjuksköterskan och familjen bidrar med styrkor och 
resurser samt har varsin kompetens om hur hälsoproblem ska hanteras och hälsan 
bevaras. Alla familjer är unika och experter på den problematik och de styrkor samt 
resurser som finns inom familjen. När familjen bemöts som en enhet kan det bidra till 
att alla familjemedlemmar får vara med och bestämma om vården och vardagen. På så 
sätt skapas en vård där allas förmågor tillvaratas och anhöriga blir tillfreds med sin 
vårdande roll (Benzein et al., 2017a).  

Problemformulering 

Anhöriga tar ett stort ansvar för vården av personen med demenssjukdom. 
Sjuksköterskan har en nyckelroll i att stödja de anhöriga och behöver då kunskap om 
hur de upplever sin roll som vårdare. Om inte deras upplevelser lyfts fram finns en risk 
att dem missas av sjuksköterskan vilket medför negativa konsekvenser för de anhöriga. 
Det är därför av värde att undersöka vad de anhöriga har för upplevelser av att vårda 
en person med demenssjukdom. Det kan bidra med värdefull kunskap till 
sjuksköterskan för att på bästa sätt utforma stöd till de anhöriga.  
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Syfte 

Att beskriva anhörigas upplevelser av att vårda en person med demenssjukdom. 

Material och metod 

Design 

En litteraturöversikt har gjorts. En litteraturöversikt syftar till att ge en översikt över 
tidigare insamlad kunskap inom området (Backman, 2008). Sammanställningen 
gjordes av 15 vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod (se bilaga 1). Kvalitativ 
metod innebär en subjektiv syn där individens upplevelser och tolkningar är i 
centrum (Backman, 2008; Dahlborg Lyckhage, 2017). 
Arbetet har gjorts med induktiv ansats vilket innebär att ingen teoretisk utgångspunkt 
legat till grund för arbetet (Henricsson & Billhult, 2017). 

Urval och datainsamling 

Följande sökord identifierades med utgångspunkt i syftet, att beskriva anhörigas 
upplevelser av att vårda en person med demenssjukdom: Dementia, experienc*, 
famil*, relativ*, spous*, family caregiv* coping, caring, feelings, transitio*, living 
with, qualitative, family carers (se bilaga 2). Trunkering användes på vissa ord för att 
få en bredare sökning då olika ändelser på ett ord kan göra så att sökningen minskar. 
Används trunkering kommer alla möjliga ändelser på ordet att komma med i 
sökningen. Sökningarna gjordes i databaserna CINAHL och Medline som båda är 
inriktade på forskning inom bland annat omvårdnad (Henricsson, 2017). Sökningarna 
har gjorts med hjälp av booleska termer. Termerna AND och OR har använts för att få 
en mer specifik och avgränsad sökning (Karlsson, 2017). Sammanlagt 15 artiklar 
inkluderades i resultatet (se bilaga 1). 
 
Artiklarna har kvalitetsgranskats enligt Jönköping Universitys protokoll för basala 
kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod (bilaga 3). Protokollet innehåller 
frågor om bland annat bakgrund, syfte, metod, diskussion samt etiskt förhållningssätt. 
För att artiklarna skulle inkluderas i studien krävdes att 10/12 punkter i protokollet var 
uppfyllt med ett ''ja''. Det innebär att artiklarna var av medel eller hög kvalitet 
(Mårtensson & Fridlund, 2017). 
 
Inklusionskriterier för artiklarna var att de var kvalitativa, hade abstract, var skriva på 
engelska samt var vetenskapligt granskade. Endast artiklar publicerade från och med 
år 2008 inkluderades. För att artiklarna skulle inkluderas krävdes också att deltagarna 
vårdade personen med demenssjukdom i hemmet. Åldern på de anhöriga och 
personen med demenssjukdom samt hur länge de varit diagnostiserade ansågs inte 
relevant, då syftet var att undersöka upplevelserna av att vårda en person med 
demenssjukdom. I artiklarna som inkluderades såg relationen mellan de anhöriga och 
personen med demenssjukdom olika ut. De anhöriga var partners, make, maka, 
döttrar, söner och svärdöttrar. Ingen begränsning gjordes avseende var i världen 
artiklarna kom ifrån, detta för att få en så bred bild av fenomenet som möjligt. 
En artikel tog upp både anhöriga till personer med demenssjukdom boende hemma 
och boende på ett demensboende. Från den artikelns resultat har enbart delen där 
personerna bodde hemma använts. Två artiklar tog upp både anhörigas perspektiv 
samt personen med demenssjukdoms perspektiv, från dessa inkluderades enbart de 
anhörigas upplevelser. En artikel tog upp anhöriga till personer med kroniska 
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sjukdomars erfarenheter, från den artikeln användes bara upplevelserna från de 
anhöriga till en person med demenssjukdom. En artikel tog upp både 
demenssjukdomar samt nedsatt kognitiv förmåga, från den artikeln inkluderades 
enbart de upplevelser från anhöriga där personen var diagnostiserad med 
demenssjukdom (se bilaga 1). 
Artiklar där personerna var under 18 år har exkluderats samt artiklar med mixad 
metod. Artiklar där personen med demenssjukdom bodde på ett boende och anhöriga 
inte var vårdare exkluderades.  

Dataanalys 

Analysmodellen av Friberg (2017) användes genom hela arbetet med resultatet. 
Arbetet gick från att se helheten till delarna och sedan till att se en ny helhet igen. 
Artiklarna lästes enskilt där varje författare enligt Fribergs femstegsmodell började 
med att läsa texten i sin helhet. Detta gav en övergriplig bild av artikelns innebörd med 
fokus på resultaten. Därefter plockades nyckelfynd ut ur resultatet i varje artikel. 
Därefter skrev varje författare en enskild och kortfattad sammanställning av artikelns 
resultat för att lättare kunna få en övergripande bild av artikeln. Sedan ställdes de olika 
resultaten mot varandras för att identifiera likheter och skillnader. Nya kategorier och 
underkategorier bildades. Familjecentrerad omvårdnad har utgjort den teoretiska 
referensramen.  

Etiska överväganden 

Forskningsetik grundar sig i olika principer och finns till för att skydda människors 
grundläggande värde och rättigheter.  För att öka det vetenskapliga värdet på 
litteraturöversikten har endast artiklar som är forskningsetiskt godkända inkluderats 
i studien. Det innebär att artiklarna hade tillstånd från en etisk kommitté samt att 
forskarna har gjort noggranna etiska överväganden före, under och efter studien 
(Kjellström, 2017). I tre av artiklarna framgick inte tydligt vilka etiska överväganden 
forskarna gjort. Eftersökning gjordes då på tidskrifternas hemsida där artiklarna var 
publicerade för att se om de hade etiska riktlinjer, vilket alla tre tidskrifter hade. 
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Resultat 

I artiklarna som inkluderats var sammanlagt 54 män och 63 kvinnor intervjuade. 
Åldern på de anhöriga varierade mellan 31-92 år.  

En förändrad 
livssituation 

Att acceptera 
förändringen 

Anhörigas behov  

Förändrade roller i 
relationen 

Att acceptera rollen Behov av egentid  

Förändrat socialt liv Att känna meningsfullhet Behov av stöd  
En förändrad framtid 

 
  

Förändrade känslor 
 

  
Tabell 1.  

I resultatet framkom tre huvudkategorier och åtta underkategorier. Första 
huvudkategorin En förändrad livssituation innefattar underkategorierna Förändrade 
roller i relationen, Förändrat socialt liv, En förändrad framtid och Förändrade 
känslor. Andra huvudkategorin Att acceptera förändringen innefattar 
underkategorierna Att acceptera rollen och Att känna meningsfullhet. Den tredje 
huvudkategorin Anhörigas behov innefattar underkategorierna Behov av egentid 
samt Behov av stöd (se tabell 1).  

En förändrad livssituation 

Anhöriga upplevde förändrade roller i relationen och inom familjen. Vardagen 
påverkades och sociala behov var svåra att upprätthålla. Anhöriga upplevde att 
framtiden var oklar, vilket oroade dem. Känslor som uppstod i samband med 
förändringen var bland annat förvirring, skuld och sorg.  

Förändrade roller i relationen 
De anhöriga upplevde förändringar i relationen till personen med demenssjukdom 
(Czekanski, 2017; Ducharme, Kergoat, Antonie, Pasquier & Coulombe, 2013; 
Tatangelo, McCabe, Macleod & You, 2017; Meyer, Mc Cullough & Berggren, 2016) och 
detta upplevdes som frustrerande (Flynn & Mulcahy, 2013). Anhöriga kände sorg över 
relationen de en gång delade (Czekanski, 2017; Ducharme et al., 2013). Rollen som 
anhörig blev mer och mer lik rollen som förälder (Czekanski, 2017), vårdare eller vakt 
allteftersom personen försämrades i sin demenssjukdom (Ducharme et al., 2013). 
Anhöriga antog en mer skyddande roll gentemot personen med demenssjukdom och 
upplevde att dynamiken i relationen hade förändrats (Wawrziczmi, Antoine, 
Duscharme, Kergoat & Pasquier, 2014). Relationen gick från att vara jämbördiga 
partners till att den ena blivit helt beroende av den andra (Flynn & Mulcahy, 2013; 
Williams, Morrison & Robinson, 2013). De anhöriga upplevde även att sjukdoms 
progressionen hos personen med demenssjukdom gjorde att han eller hon inte klarade 
inte av dagliga aktiviteter som toalettbesök, påklädning och matintag. Dessa uppgifter 
uttryckte vissa av de anhöriga att de inte fick hjälpa personen med demenssjukdom 
med, vilket oroade dem (Tatangelo et al., 2017; Wawrziczny et al., 2014). 
 
Anhöriga upplevde även förändrade roller inom familjen efter demensdiagnosen 
(Flynn & Mulcahy, 2013). Vissa familjemedlemmar tog mer ansvar för vården till 
personen med demenssjukdom än andra och upplevde också börda. Detta gav upphov 
till konflikter inom vissa familjer som gjorde att situationen för de anhöriga upplevdes 
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som utmanande (Landmark, Svenkerud-Aasgaard & Fagerström, 2013).  Det 
upplevdes som viktigt att bevara rollerna de haft tidigare i förhållandet innan personen 
med demenssjukdom blev sjuk. Därför försökte de hjälpa personen med 
demenssjukdom att klara av att utföra hushållssysslor och behålla den sociala 
vardagen. De anhöriga beskrev att de tog på sig en ledarroll och kunde därför 
organisera så att personen med demenssjukdom kunde fortsätta vara delaktiga i 
hushållet som de alltid varit (Hellström, Håkansson, Eriksson & Sandberg, 2017). De 
anhöriga upplevde att ta på sig ansvaret och vårda personen med demenssjukdom 
beskrevs som en utmaning, både praktiskt och känslomässigt.  

Förändrat socialt liv 
Att leva med en person med demenssjukdom upplevde anhöriga påverkade det sociala 
livet. De hade svårigheter att upprätthålla sociala kontakter och behov. De var tvungna 
att hålla sig hemma för att utföra hushållsuppgifter och se efter personen med 
demenssjukdom (Ali & Bokharey, 2016). Anhöriga beskrev rollen som vårdare som ett 
heltidsjobb (Landmark et al., 2013; Knutsen & Råholm, 2009).  Svårigheter uppstod i 
att göra saker som tidigare, anhöriga berättar att det blivit svårare att gå till affären, 
resa samt träffa bekanta (Meyer et al., 2016). Ofta blev anhöriga överväldigade av oro 
när de gick utanför hemmet, då de trodde att det skulle hända personen med 
demenssjukdom något. Rädslan för att lämna personen med demenssjukdom gjorde 
att de kände sig isolerade från samhället och vänner (Meyer et al., 2016; Ali & 
Bokharey, 2016). För att kunna göra någon aktivitet utanför huset krävdes noggrann 
planering och hjälp av vänner och familj som kunde ta hand om personen med 
demenssjukdom under tiden (Johansson, Marcusson & Wressle, 2015; Flynn & 
Mulcahy, 2013). Att vara socialt isolerad upplevdes som stressande för de anhöriga och 
känslan av välbefinnande minskade (Tatangelo et al., 2017). Anhöriga uttryckte att de 
undviker att bjuda hem folk då de skäms över personen med demenssjukdoms 
beteende (Ali & Bokharey, 2016). 
 
Det upplevdes som viktigt att bevara rollerna de haft tidigare i förhållandet innan 
personen med demenssjukdom blev sjuk. Därför försökte de hjälpa personen med 
demenssjukdom att klara av att utföra hushållssysslor och behålla den sociala 
vardagen. De anhöriga beskrev att de tog på sig en ledarroll och kunde därför 
organisera så att personen med demenssjukdom kunde fortsätta vara delaktiga i 
hushållet som de alltid varit (Hellström, Håkansson, Eriksson & Sandberg, 2017). De 
anhöriga upplevde att ta på sig ansvaret och vårda personen med demenssjukdom 
beskrevs som en utmaning, både praktiskt och känslomässigt. På grund av svårigheter 
att få tillräckligt med sömn kunde de anhöriga ibland bli så utmattade att de inte längre 
kunde ta hand om personen med demenssjukdom även om de ville. Detta gav dem 
skuldkänslor på grund av sina begränsningar (Knutsen & Råholm, 2009; Meyer et al., 
2016). De anhöriga upplevde även att sjukdoms progressionen hos personen med 
demenssjukdom gjorde att han eller hon inte klarade inte av dagliga aktiviteter som 
toalettbesök, påklädning och matintag. Dessa uppgifter uttryckte vissa av de anhöriga 
att de inte fick hjälpa personen med demenssjukdom med, vilket oroade dem 
(Tatangelo et al., 2017; Wawrziczny et al., 2014). De anhöriga upplevde att de ville få 
vardagen att fungera men kände emellertid att de nådde en punkt där de inte stod ut 
en minut mer (Meyer et al., 2016).  Anhöriga önskade att de inte skulle behöva ta emot 
hjälp från hälso-sjukvården i framtiden utan de ville klara sig själva så länge som 
möjligt (Hellström et al., 2017).  Ofta beskrev de anhöriga att de inte ville använda 
tjänster som kunde hjälpa till med avlastning, eftersom de hade föreställningar om 
bristande kvalitet. Det kunde också vara personen med demenssjukdom som inte ville 
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ha hjälp från personer de inte kände (Tatangelo et al., 2017). De trodde även att 
personen med demenssjukdom behövde bli sjukare för att bli beviljad hjälp (Eriksson 
et al., 2012). 

En förändrad framtid 
De anhöriga upplevde att drömmar och tankar om att få spendera tid tillsammans de 
närmaste åren inte kunde fullföljas på grund av demensdiagnosen (Wawrziczny et al., 
2014).  Anhöriga till personen med demenssjukdom upplevde sig exkluderade från 
livet då de inte längre kunde förverkliga sig själva, sina drömmar eller sina liv (Knutsen 
& Råholm, 2009). Anhöriga kände sorg över förlusten av vem personen med 
demenssjukdom var innan insjuknandet samt över de livsprojekt som gått förlorade 
(Ducharme et al., 2013; Knutsen & Råholm, 2009; Wawrziczmi et al., 2014).  Anhöriga 
upplevde oro över framtiden, bland annat över den ekonomiska situationen om 
personen med demenssjukdom skulle behöva flytta till ett boende. Anhöriga kände 
ångest över beslut som de eventuellt skulle behöva fatta (Czekanski, 2017; Meyer et al., 
2016). Framtiden upplevdes som osäker och de anhöriga oroade sig över att den kanske 
inte skulle delas med personen med demenssjukdom (Meyer et al., 2016; Ducharme et 
al., 2013). Upplevelsen av en oklar framtid ledde till känslor som hjälplöshet 
(Ducharme et al., 2013). De anhöriga förutsåg ett ökat krav på dem i framtiden. 
Vårdandet skulle ta mer energi och tid, dessutom så skulle de själva få offra sin egen 
tid och sina egna behov. Anhörigas hälsotillstånd inverkade på hur de såg på sin roll i 
framtiden. De fysiska kraven var det som oroade de anhöriga mest då vårdarrollen 
innebar en stor fysisk påfrestning (Flynn & Mulcahy, 2013; Williams et al., 2013). 

Förändrade känslor 
De anhöriga upplevde ensamhet (Meyer et al., 2016; Tatangelo et al., 2017; Flynn & 
Mulcahy, 2013; Knutsen & Råholm, 2009), övergivenhet (Knutsen & Råholm, 2009; 
Flynn & Mulcahy, 2013), ångest, hade depressiva känslor och låg självkänsla (Flynn & 
Mulcahy, 2013). En del anhöriga upplevde ensamheten som den största bördan (Flynn 
& Mulcahy, 2013).  Skuldkänslor var vanligt hos de anhöriga, både i relationen till 
personen med demenssjukdom men även i förhållande till sociala kontakter i 
allmänhet (Eriksson et al., 2012). När personen med demenssjukdom förändrades och 
blev sämre i sin sjukdom upplevde anhöriga att det var svårt och frustrerande att se. 
Det ledde till känslor som lättretlighet, förvirring och sorg vilket i sin tur ledde till 
skuldkänslor (Meyer et al., 2016). De anhöriga upplevde oro och ilska (Tatangelo et al., 
2017; Ali & Bokharey, 2016). Detta ledde också till en känsla av hjälplöshet. Ilska 
upplevdes när personen med demenssjukdom försökte utföra någon uppgift i hemmet 
och förstörde eller skadade saker. Anhöriga uppgav sedan att de skämdes över sina 
känslor (Ali & Bokharey, 2016).  
 
Anhöriga upplevde frustration över situationen de befann sig i och saknade 
förutsägbarhet samt kontroll över både sin egen situation och personen med 
demenssjukdoms situation. De anhöriga upplevde ständig oro och förvirring över hur 
de skulle bete sig, till exempel fanns risken att personen med demenssjukdom utsatte 
sig själv för fara eller skadades, varav anhöriga utryckte osäkerhet och maktlöshet inför 
hur sådana händelser skulle förebyggas. Avsaknaden av kontroll över dessa situationer 
var en källa till oro hos de anhöriga (Landmark et al., 2013).  En känsla av 
överväldigande var vanligt förekommande hos anhöriga till följd av den sociala 
isoleringen, fysiska bördan och den känslomässiga tyngden (Tatangelo et al., 2017).  
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Att acceptera förändringen 

Anhöriga upplevde att de med tiden accepterade sin nya roll som vårdare och 
förändringarna den innebar. De fann med tiden en mening i den nya vardagen och 
upplevde personliga vinster. Det upplevdes som meningsfullt att få ge tillbaka till 
personen med demenssjukdom samt att få fortsätta dela vardagen tillsammans. 

Att acceptera rollen 
Anhöriga beskrev att de initialt upplevde omvårdnadsaktiviteterna som svåra att ta sig 
an och höll därför avstånd till dem. Allteftersom de blev bekanta med livssituationen 
så upplevde de anhöriga att de med tiden kom närmre vårdarrollen och accepterade 
att den blev en del av livet. De upplevde att vårdarrollen var ett sätt att uttrycka kärlek 
(Hellström et al., 2017). Anhöriga upplevde att personlig utveckling var en av de största 
personliga vinsterna i vårdandet. De upplevde att de hade blivit mer tålmodiga och 
förstående som människor. De beskriver också att de hade blivit starkare som personer 
och fått ökad självkännedom. De anhöriga upplevde att de blivit mindre dömande och 
att de inte dömer andra människor så snabbt som de tidigare gjort. Anhöriga beskrev 
hur de blivit mer kunniga i de uppgifter de åtagit sig som vårdare till personen med 
demenssjukdom. De kände stolthet över att de klarade av situationen samt fick bättre 
självförtroende (Netto, Jenny & Philip, 2009; Knutsen & Råholm, 2009; Hellström, et 
al., 2017). Andra personliga vinster som beskrevs var att kreativiteten ökade, likaså 
förmågan att lösa problem. Anhöriga beskrev hur de blivit bättre på att hantera 
prövande situationer i livet (Netto et al., 2009).  Anhöriga upplevde tillfredsställelse 
och glädje i att klara av att vårda personen med demenssjukdom, trots att det många 
gånger var frustrerande (Flynn & Mulcahy, 2013; Knutsen & Råholm, 2009). Vissa 
anhöriga kunde se sin vårdarroll som en ny utmaning i livet snarare än en börda (Shim, 
Barroso, Gilliss & Davis, 2013).   

Att känna meningsfullhet 
Anhöriga upplevde det som meningsfullt att se tillbaka på vem personen varit innan 
demenssjukdomen. Att kunna ge något tillbaka till personen med demenssjukdom 
upplevdes som meningsfullt (Shim et al., 2013; Knutsen & Råholm, 2009).  Anhöriga 
upplevde att viljan och förmågan till att vårda personen med demenssjukdom kom från 
det förhållandet de tidigare hade med personen innan han eller hon blev sjuk (Williams 
et al., 2013). Trots att rollen som vårdare påverkade det sociala livet upplevde anhöriga 
ett personligt ansvar att fortsätta vårda personen med demenssjukdom (Eriksson, 
Sandberg & Hellström, 2012). 
 
Anhöriga kände meningsfullhet av att ha kvar sin partner i hemmet och hoppades att 
de kunde bo kvar hemma så länge som möjligt (Shim et al., 2013; Knutsen & Råholm, 
2009). Anhöriga kände också meningsfullhet av att kunna vara där för personen med 
demenssjukdom och göra det som är betydelsefullt. De par som var gifta såg det som 
meningsfullt att bevara de löften som de givit varandra tillbaka i tiden, för trots att 
relationen hade förändrats sedan personen blivit sjuk så upplevdes det fortfarande som 
betydelsefullt. Många upplevde att de fått en närmare relation till personen med 
demenssjukdom då de ständigt var nära varandra (Shim et al., 2013; Knutsen & 
Råholm, 2009; Netto et al., 2009; Wawrziczny et al., 2014).   
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Anhörigas behov 

Anhöriga hade behov av egentid och stöd. Både egentid samt stöd upplevdes som 
viktigt för att orka fortsätta vårda personen med demenssjukdom. Att få dela 
erfarenheter med andra var ett sätt att få stöd samt att få lämna rollen som vårdare för 
en stund. 

Behov av egentid 
Anhöriga beskrev hur viktigt det var med egentid för att de själva skulle kunna vårda 
personen med demenssjukdom. Egentid gav dem energi att orka med rollen som 
vårdare. De beskrev att de behövde tid för att få slappna av och lämna vårdarrollen en 
stund (Hellström et al., 2017; Czekanski, 2017; Meyer et al., 2016). De anhöriga 
upplevde att sociala aktiviteter och intressen var viktiga aspekter för att orka vårda. 
Det gav dem mening och balans i livet. Det kunde exempelvis vara att få tid för att delta 
i sociala sammanhang, resa eller andra aktiviteter (Hellström et al., 2017; Czekanski, 
2017; Shim et al., 2013; Flynn & Mulcahy, 2013). Problemet var att många inte visste 
hur de skulle få tid att prioritera sig själva (Flynn & Mulcahy, 2013). Fysisk aktivitet 
och sund mathållning ansågs också som en viktig del för de anhöriga. På grund av 
bristande tid för sig själva upplevde de anhöriga ibland att de var tvungna att 
försumma andra viktiga delar i sitt eget liv för att vårda personen med 
demenssjukdom. Ofta beskrev de anhöriga att de inte ville använda tjänster som kunde 
hjälpa till med avlastning, eftersom de hade föreställningar om bristande kvalitet. Det 
kunde också vara personen med demenssjukdom som inte ville ha hjälp från personer 
de inte kände (Tatangelo et al., 2017). De anhöriga upplevde att de ville få vardagen att 
fungera men kände emellertid att de nådde en punkt där de inte stod ut en minut mer 
(Meyer et al., 2016). På grund av svårigheter att få tillräckligt med sömn kunde de 
anhöriga ibland bli så utmattade att de inte längre kunde ta hand om personen med 
demenssjukdom även om de ville. Detta gav dem skuldkänslor på grund av sina 
begränsningar (Knutsen & Råholm, 2009; Meyer et al., 2016). 

Behov av stöd 
Anhöriga upplevde att det var viktigt att få stöd samt någon att prata med om 
svårigheter som kunde uppstå i det dagliga livet. Stöd och samtal kunde anhöriga få av 
någon professionell men vanligast var från en vän eller närstående. De anhöriga ville 
ha kunskap om hur de bäst skulle bemöta personen med demenssjukdom och hur de 
på bästa sätt kunde stödja personen (Johansson et al., 2015). Anhöriga tyckte också att 
det var viktigt att träffa andra i samma situation för att kunna dela erfarenheter 
(Eriksson et al., 2012; Knutsen & Råholm, 2009; Shim et al., 2013). Det skapade ett 
mentalt, fysiskt och socialt andrum samtidigt som det erbjöd aktiviteter utanför 
hemmet och dem vårdande uppgifterna. De anhöriga berättade också att de sköt upp 
behovet av stöd från hälso-sjukvården så länge som möjligt då de ville klara sig själva. 
De trodde även att personen med demenssjukdom behövde bli sjukare för att bli 
beviljad hjälp (Eriksson et al., 2012).  
 
Anhöriga önskade att hälso- och sjukvårdspersonal avsatte tid under besöken för att 
prata om situationen och ge råd. De önskade även att hälso-sjukvården erbjöd mer 
hjälp och stöd. Bristen på stöd upplevdes av många som den största bördan (Knutsen 
& Råholm, 2009). Anhöriga beskrev att de sökte styrka, resurser och stöd för att kunna 
fortsätta vårda personen med demenssjukdom samt att de strävade efter att finna en 
balans i livet. Socialt stöd från familj och vänner samt organiserat stöd från hälso-och 
sjukvården var betydelsefullt (Shim et al., 2013; Meyer et al., 2016; Flynn & Mulcahy, 
2013; Knutsen & Råholm, 2009). 
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Anhöriga beskrev att behovet av emotionellt stöd var stort. Detta var också något som 
de upplevde var bristfälligt. Anhörigas brist på emotionellt stöd var ofta kopplat till att 
de kände otillräckligt stöd från deras familjemedlemmar eller vänner som inte förstod 
omfattningen av deras vårdarroll. Det bristande emotionella stödet berodde även på 
att personen som insjuknat i demenssjukdom inte längre kunde bistå med stöd, men 
också för att de inte längre deltog i sociala sammanhang som de tidigare gjort 
(Tatangelo et al., 2017). Några anhöriga upplevde att de fick den stöttning de behövde 
från sin familj och vänner medan andra upplevde sig övergivna då de inte fick det stöd 
de hoppats på (Meyer et al., 2016). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Valet att göra en litteraturöversikt var för att nå så många levda upplevelser av 
anhöriga som möjligt. En kvalitativ ansats valdes eftersom författarna ville beskriva 
anhörigas upplevelser av att vårda en person med demenssjukdom. Det induktiva 
arbetssättet valdes för att få en djupare och mer innehållsrik helhet av artiklarna som 
valts att inkludera i examensarbetet. Att arbeta induktivt är det vanligaste vid studier 
med kvalitativ ansats (Backman, 2008). 
 
När sökorden diskuterades och valdes ut var författarna noga med att inte använda 
positiva eller negativa begrepp för att få ett visst utfall.  Detta för att hitta artiklar som 
tog upp alla olika upplevelser av att vårda en person med demenssjukdom. Detta gav 
en bred bild av fenomenet med både positiva och negativa upplevelser. De sökord som 
valdes ansågs vara relevanta och lämpliga till studiens syfte.  
 
Sökningarna har gjorts i CINAHL och Medline som båda är inriktade på forskning 
inom bland annat omvårdnad. Genom att söka i fler än en databas som har inriktning 
inom omvårdnad stärker detta trovärdigheten för resultatet samt ökar chanserna för 
att få fram relevanta artiklar. Endast artiklar som är peer-reviewed har inkluderats 
vilket också ökar studiens trovärdighet då de studierna är bedömda som vetenskapliga 
(Henricson, 2017). 
 
Anhöriga i studien definierades enligt Socialstyrelsens definition (2004). Med anhörig 
avsågs den som vårdar en person med demenssjukdom. Från början var tanken att 
enbart undersöka partners upplevelser av att vårda en person med demenssjukdom. 
Svårigheter uppstod med att hitta artiklar som stämde överens med syftet. Författarna 
valde då att inkludera alla anhöriga som har erfarenhet av att vårda en person med 
demenssjukdom. Detta innebar att artiklar som tog upp om partners, makes, makas, 
döttrars, söners samt svärdöttrars upplevelser av att vårda en person med 
demenssjukdom inkluderades. Detta kan öka trovärdigheten för litteraturöversikten 
då det gett en mer informationsrik beskrivning av fenomenet, då det belyses från olika 
personers perspektiv (Mårtensson & Fridlund, 2017).  
 
Ingen skillnad har gjorts på vilken demensform personen med demenssjukdom hade. 
De flesta av de artiklar som inkluderades gjorde inte heller någon skillnad på de olika 
demensdiagnoserna. Ingen vikt lades heller vid hur länge den anhöriga vårdat 
personen med demenssjukdom eller hur gamla de anhöriga var. Upplevelsen skulle 
kunna skilja sig beroende på var i livet de anhöriga befinner sig, om de arbetar, är 
pensionärer, har småbarn eller har egna sjukdomar. Detta har dock inte kunnat utläsas 
under sammanställningen av resultatet.  
 
Endast artiklar från år 2008 och framåt har inkluderats i examensarbetets resultat. 
Valet att begränsa sökningen 10 år tillbaka i tiden är för att forskning gått framåt och 
samhället är i ständig förändring. Detta ansågs därför vara ett relevant tidsspann.  
Artiklarna granskades enligt Jönköpings Universitys protokoll för basala 
kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod (bilaga 2). Författarna granskade 
artiklarna enskilt och jämförde sedan resultatet, detta sågs som en fördel då alla 
granskade alla artiklar. Enligt Henricsson (2017) ökar trovärdigheten när artiklarna 
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granskas enskilt. Kvalitetsgranskningen kan dock ha påverkats av att granskningen 
gjordes för första gången för samtliga författare. 
 
Av de artiklar som använts i studiens resultat så har majoriteten varit från västvärlden. 
I studien inkluderades även två artiklar som inte kom från västvärlden, de var från 
Pakistan och Singapore. Syftet med litteraturöversikten var att beskriva anhörigas 
upplevelser av att vårda en person med demenssjukdom, därav har ingen vikt lagts vid 
att artiklarna hade olika geografiska tillhörigheter. Detta ansågs inte heller relevant 
relaterat till studiens syfte då det endast var upplevelsen som ville undersökas och inte 
hur det skiljer sig mellan olika länder. Mårtensson och Fridlund (2017) beskriver 
överförbarhet som något som kan överföras till andra sammanhang. Resultatet har 
visat att de upplevelser som framkommit i litteraturöversikten inte har ett samband 
med en viss kultur eller ett specifikt land, därför kan resultatet ses som överförbart. 
Författarna har ingen tidigare kunskap gällande hur olika system exempelvis hälso- 
och sjukvårdssystem fungerar i andra länder. 
 
Analysen av resultatet gjordes med Fribergs (2017) femstegsmodell. Författarna har 
försökt vara så neutrala som möjligt i analysen för att inte lägga in egna åsikter. Genom 
att tydligt redovisa analysprocessen ökar det litteraturöversiktens bekräftelsebarhet 
(Mårtensson & Fridlund, 2017). Svårigheter uppstod när huvudkategorierna och 
underkategorierna skulle benämnas samt var underkategorierna skulle placeras. 
Anhörigas upplevelser gick ofta in i varandra vilket var svårt att kategorisera och 
placera ut. Till slut enades författarna om tre huvudkategorier och åtta 
underkategorier. Då författarna inte har engelska som modersmål har resonemang 
förts kring att det kan föreligga brister i tolkningar av artiklarna. Författarna har tolkat 
texterna efter bästa förmåga och jämfört sina tolkningar för att undvika missförstånd 
och feltolkningar.  
 
Examensarbetets fokus är riktat mot den anhörigas upplevelse. Därav förväntas 
arbetet ge en samlad kunskap om hur anhöriga till personer med demenssjukdom 
upplever livet. Det vill säga hur diagnosen påverkat den anhörigas vardag, sociala liv, 
psykiska hälsa med mera. 
I tre av artiklarna som inkluderades framgick inte tydligt vilka etiska överväganden 
forskarna gjort. Tidskriften som publicerade artiklarna värderades då utifrån de etiska 
frågeställningar och riktlinjer som fanns att läsa på hemsidan. Alla tre artiklar 
godkändes utifrån tidskriftens hemsida och etiska riktlinjer. Att alla artiklar som 
inkluderades genomgått en etisk granskning stärker litteraturöversiktens 
vetenskapliga värde (Kjellström, 2017). 
 
Att ha kunskap om ett fenomen innan det studeras benämner Priebe och Landström 
(2017) som förförståelse. Förförståelse innefattar också värderingar och erfarenheter 
som finns med varje människa sedan tidigare i livet. Dessa kunskaper, erfarenheter 
och värderingar kan därför ha påverkat examensarbetet (Priebe & Landström, 2017). 
Genom att belysa författarnas förförståelse så ökar litteraturöversiktens pålitlighet 
(Mårtensson & Fridlund, 2017). Författarna hade sedan tidigare kunskap om 
demenssjukdomar och hur det kan yttra sig och har varit i kontakt med denna 
patientgrupp samt dess anhöriga i den kliniska verksamheten. Det fanns 
föreställningar om anhörigas upplevelser av att vårda en person med demenssjukdom 
som ett tungt arbete med försämrat välbefinnande till följd. Detta kan ha påverkat 
resultatet. Författarna har försökt vara neutrala och inte lägga in egna värderingar i 
litteraturöversikten. 
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Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen diskuteras anhörigas upplevelse av den förändrade 
livssituationen, de känslor som uppkom i samband med den nya rollen som vårdare 
samt den sociala isoleringen. Vidare diskuteras att de anhöriga med tiden accepterade 
den nya rollen som vårdare och deras behov av stöd. Den teoretiska referensramen 
Familjefokuserad omvårdnad samt begreppet stöd diskuteras. 

En förändrad livssituation 
För att bevara rollerna i relationen beskrev anhöriga att de brukar hjälpa personen med 
demenssjukdom att klara av vardagliga sysslor.  Pozzebon, Douglas och Ames (2016) 
beskriver hur anhöriga utvecklar strategier för att försöka bevara känslan av 
samhörighet. Det kunde till exempel vara att tillsammans med personen med 
demenssjukdom utför olika hushållssysslor eller sociala aktiviteter. Det gav anhöriga 
känslan av närhet.  Anhöriga upplever även att relationen förändrats och alltmer liknar 
en förälders roll där personen med demenssjukdom är i beroendeställning. Anhöriga 
uppger att de saknar den relation de en gång hade. Detta tar även Massimo, Evans och 
Benner (2013) upp och beskriver att anhöriga upplever känslor av isolering, separation 
och alienation allteftersom rollerna och interaktionen förändrats.  När rollerna och 
ansvarsområdena förändrades påverkade detta hela familjen. Den förändrade 
interaktionen inom relationen leder till känslan av ensamhet och isolering. Förlusten 
av rollerna från det förflutna är också en källa till sorg bland de anhöriga (Lethin, 
Rahm, Hallberg, Karlsson & Janlöv, 2016; Massimo et al., 2013). I Cabote, Bramble 
och McCann (2015) studie skriver de om hur den minskade ömsesidigheten i 
förhållandet gav upphov till spänningar inom relationen och konflikter. Hur väl de 
anhöriga tar sig an vårdarrollen och hur den upplevs påverkas av hur relationen såg ut 
innan personen med demenssjukdom insjuknade (Hege Førsund, Skovdahl, Kiik & 
Ytrehus, 2014). Sjuksköterskan har en viktig uppgift i att stödja de anhöriga. De 
anhöriga kan lättare anpassa sig till förändringen i relationen samt den nya vardagen 
när sjuksköterskan ger stöd (Gamble & Dening, 2017). Sjuksköterskan kan även stödja 
både personen med demenssjukdom och den anhöriga genom att uppmuntra till 
autonomi. Detta ger dem möjlighet att fortfarande känna att dem har möjlighet att 
påverka sina liv (Webb & Harrison Dening, 2016). 
 
Studiens resultat visar att anhöriga ofta isolerar sig socialt och har svårt att 
upprätthålla sitt sociala nätverk. Det framkommer även att de anhöriga upplever det 
som viktigt att få egentid för att orka vårda personen med demenssjukdom. Detta lyfter 
även Hammond-Collins, Peacock och Forbes (2014) i sin studie där anhöriga uppger 
att de behöver avbrott från vårdarrollen för att kunna upprätthålla sociala kontakter, 
detta gjorde även att de orkade ge god omvårdnad. I studien av Nay, Bauer, 
Fetherstonehaugh, Moyle, Tarzia och McAuliffe (2015) framkom hur viktigt det är för 
anhöriga att delta i sociala aktiviteter. Det gav de anhöriga nya meningsfulla kontakter, 
aktiviteter samt ny kunskap. Sociala aktiviteter var också ett sätt för anhöriga att få en 
paus från vårdarrollen och komma hemifrån. Att få delta i sociala aktiviteter gav 
anhöriga en grund till ett liv utöver vårdandet. Resultatet visade att den stora 
svårigheten att upprätthålla de sociala behoven låg i att de anhöriga inte vågade lämna 
personen med demenssjukdom ensam. De var oroliga över att personen skulle skadas. 
För att lämna personen krävdes noggrann planering och hjälp från andra anhöriga. 
Nay et al. (2015) benämner detta som att anhöriga blivit berövade sin frihet. Friheten 
att kunna välja hur och när de ville engagera sig socialt försvann. Alla anhöriga får olika 
behov av sociala kontakter och stöd. För en del räcker det att hålla kontakten med 
vänner och bekanta med hjälp av teknologi, exempelvis datorer. Andra har större 
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behov av fysiska kontakter för att upprätthålla sitt sociala nätverk. Hur relationen såg 
ut tidigare påverkade hur de anhöriga hanterade svårigheterna med att upprätthålla 
sociala kontakter och behov (Nay et al., 2015).  
 
Beroende på om de anhöriga har en mer positiv eller negativ syn på vårdandet får detta 
olika utfall för hur de klarar av situationen. De anhöriga som har föreställningen om 
en gemenskap i vårdandet upplever en inre styrka och lever i nuet. De har även en 
förmåga att finna nya sätt att hantera situationer och upplever tillfredsställelse, känner 
glädje och tacksamhet. Detta i sin tur leder till ökat välbefinnande för både den 
anhöriga och personen med demenssjukdom. De anhöriga som har föreställningar om 
vårdandet som isolerande och ensamt upplever sig också övergivna och förbisedda då 
de inte vill belasta andra. De har också en ökad risk att bli utbrända och drabbas av 
andra hälsoproblem då de ständigt upplever hopplöshet, ångest och sällan vill ta emot 
hjälp (Erlingsson, 2017). För att kunna stödja anhöriga i dessa situationer krävs att 
sjuksköterskan är lyhörd, respektfull och tillmötesgående. Det skapar en trygghet och 
en tillitsfull relation mellan familjen och sjuksköterskan, inklusive personen med 
demenssjukdom. Sjuksköterskan kan stödja de anhöriga genom att reflektera över de 
styrkor och resurser de har (Benzein, Hagberg & Saveman, 2017b). I en situation där 
anhöriga upplever isolering och inte vill ta emot hjälp bör sjuksköterskan ta reda på 
vad som behöver uppfyllas för att de anhöriga ska acceptera hjälp men även vad som 
upplevs som tillfredsställande i situationen. Genom reflektion över vårdandet och 
föreställningarna som finns kan de anhöriga få nya insikter och finna nya sätt att 
hantera situationen. Reflektion kan ske exempelvis i ett hälsostödjande familjesamtal 
(Erlingsson, 2017).  
 
I resultatet framkommer att de anhöriga känner oro och hjälplöshet över framtiden. 
Det visar också att de anhöriga kunde känna att drömmar och planer för framtiden 
raserades när personen med demenssjukdom fick sin diagnos. Pozzebon et al. (2016) 
styrker detta i sin studie där de beskriver att de anhöriga kan uppleva känslor som sorg 
och förtvivlan på grund av den förändrade framtiden där de anhöriga vet att 
drömmarna inte kommer kunna uppfyllas. Även Lethin et al. (2016) styrker detta och 
beskriver att anhöriga upplevde en förändrad framtid och att de inte längre kunde 
fullfölja planer och drömmar de hade gemensamt. Resultatet visar att de anhöriga till 
personen med demenssjukdom kände stora krav inför framtiden. Att åsidosätta sina 
egna behov var något de anhöriga upplevde att dem behövde göra för att kunna vårda 
personen med demenssjukdom. De anhöriga oroade sig också över den fysiska 
belastningen som det innebär att vårda en person med demenssjukdom. Att de 
anhöriga försummar sina egna behov för att kunna stödja och vårda personen med 
demenssjukdom är något som bekräftas i studien av Webb och Dening (2016).  
 

I resultat framkommer också att de anhöriga bland annat upplever känslor så som 
lättirritabilitet, ensamhet, ilska och oro. Pozzebon et al. (2016) bekräftar att känslor 
som ensamhet och ledsamhet är vanligt. En annan studie av Massimo et al. (2013) 
styrker detta då de beskriver att känslor så som ilska är vanligt förekommande till följd 
av att personen med demenssjukdom inte längre är den han eller hon tidigare varit.  
I resultatet framkom att känslor av ångest och depression var vanligt förekommande 
hos de anhöriga. O’Dwyer, Moyle och van Wyk (2013) menar att det var vanligt att 
ångestproblematik och depressioner hade uppkommit i samband med att den anhöriga 
blivit vårdare åt personen med demenssjukdom. Detta har i sin tur föranlett till att de 
upplevde att de inte kunde utföra sin roll som vårdare på det viset de önskade, då den 
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psykiska ohälsan påverkat deras förmåga att hantera både dem fysiska och emotionella 
utmaningarna de ställts inför som vårdare.  

Att acceptera förändringen 
Resultatet visade att många anhöriga kände ett personligt ansvar för att vårda 
personen med demenssjukdom. Detta beskriver Cheng, Mak, Lau, Ng och Lam (2016) 
som att uppfylla förpliktelser. Att uppfylla förpliktelserna gav en mening till vårdandet 
vilket var viktigt för att kunna upprätthålla motivationen i framtiden. Genom att de 
anhöriga accepterade den nya situationen hjälpte de dem att hitta en mening i 
vårdandet och identifiera sig med den nya rollen. Meningen i vårdandet stärktes av ny 
kunskap om hur saker kunde förbättras för personen med demenssjukdom. Cheng et 
al. (2016) skriver också att anhöriga uttryckte glädje, tillfredsställelse och även 
tacksamhet när de såg att deras hårda arbete och uppoffringar lönade sig. Det kunde 
till exempel vara när anhöriga upplevde att personen med demenssjukdom 
uppskattade allt de gjorde för dem.  
  

Litteraturöversiktens resultat visade att de anhöriga upplevde att deras vårdarroll 
bidragit till psykisk styrka hos dem själva. Hammond-Collins et al. (2014) menar att 
trots att anhöriga beskrev sin vårdarroll som tidvis utmanande så gav den dem ändå 
möjlighet att finna inre styrka.  Det framkommer också i studien att de anhöriga 
upplevde en personlig tillväxt. Cabote et al. (2015) styrker detta genom att beskriva hur 
anhöriga upplever hur de genom sin vårdarroll upplever att de har blivit bättre 
personer. I resultatet framkommer även att de anhöriga kände stolthet över att klara 
av att hantera situationen som vårdare. Detta styrks av Cabote et al. (2015) som skriver 
att anhöriga i studien upplevde att vara kapabel till att vårda personen med 
demenssjukdom var något de var stolta över. I resultatet framkom att anhöriga 
upplevde det som något meningsfullt att kunna ge något tillbaka till personen med 
demenssjukdom.  

Anhörigas behov 
Anhöriga hade behov av att få stöd och önskade få träffa andra som hade liknande 
erfarenheter. Många anhöriga upplevde bristen på stöd som en stor börda och önskade 
att sjukvårdspersonal avsatte mer tid för information om sjukdomen. Nay et al. (2015) 
skriver att det är viktigt att få träffa andra i liknande situationer. Det gav de anhöriga 
perspektiv och möjliggjorde utbyte av kunskap, information och erfarenhet med andra 
människor som vårdade en person med demenssjukdom (Nay et al., 2015). 
Demenssjukdomen har ofta en stor påverkan på alla familjemedlemmar, inte bara på 
personen som insjuknar. Alla familjers situation är unik och sjuksköterskan behöver 
möta familjen utifrån deras specifika förutsättningar, vilket kan vara en utmaning 
(Gustavsson & Hagberg, 2017). Sjuksköterska kan stötta den anhöriga och personen 
med demenssjukdom genom att tillsammans försöka finna en balans mellan båda 
parternas behov (Webb & Harrison Dening, 2016). Från hälso- och sjukvårdens sida är 
det viktigt att i ett tidigt skede bidra med information och stöd till hela familjen 
(Gamble & Dening, 2017). Sjuksköterskan har en central roll i att stödja och informera 
de anhöriga. Med hjälp av familjecentrerad omvårdnad kan sjuksköterskan identifiera 
hela familjens behov av stöd och kan, genom att identifiera och förebygga problem i 
relationerna, bidra till positiva effekter för hela familjen. Ett sätt att redan från början 
bygga en relation byggd på förtroende är att i ett tidigt skede diskutera med familjen 
och planera vården samt prata om beslut som eventuellt kan behöva fattas i framtiden 
(Dening & Hibbered, 2016; Gustafsson & Hagberg, 2017). Att samtala med familjen i 
ett tidigt skede minskar också eventuella föreställningar och generaliseringar om 
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familjens situation som sjuksköterskan kan ha innan mötet (Gustafsson & Hagberg, 
2017). Sjuksköterskan kan ge psykologiskt stöd till både anhöriga och personen med 
demenssjukdom för att de ska kunna hantera tankar, känslor och beteenden. Genom 
att ge råd och stöd kan anhöriga lättare acceptera och anpassa sig till situationen och 
även till de förändringar som ständigt sker allteftersom personen försämras i sin 
demenssjukdom.  I Informativt stöd ingår att informera den anhöriga, men också att 
kunna vara ett stöd i situationer och hjälpa till att lösa problem som kan uppkomma 
(Hinson-Langford, Bowsher, Maloney & Lillis, 1997). Sjuksköterskan kan även lära 
anhöriga hur de kan göra för att bibehålla och förbättra kommunikationen med 
personen med demenssjukdom, för att bevara relationen (Gamble & Dening, 2017).  
Det framkommer även att de anhöriga upplever det som viktigt att få egentid för att 
orka vårda personen med demenssjukdom. Detta lyfter även Hammond-Collins, 
Peacock och Forbes (2014) i sin studie där anhöriga uppger att de behöver avbrott från 
vårdarrollen för att kunna upprätthålla sociala kontakter, detta gjorde även att de 
orkade ge god omvårdnad. 

Slutsatser 

Anhöriga tar ett stort ansvar för vården av personer med demenssjukdom och har ett 
ouppfyllt behov av stöd från Hälso- och sjukvården. För att kunna utgöra stöd krävs 
kunskap om hur familjens situation kan upplevas. Upplevelsen av att vårda en 
närstående med demenssjukdom är komplex och därför bör varje familj bemötas 
utifrån deras specifika behov och önskemål. Tidiga insatser från Hälso- och sjukvården 
krävs för att de anhöriga ska fortsätta orka vårda personen med demenssjukdom.   

Kliniska implikationer  

Litteraturöversikten förväntas öka framförallt sjuksköterskors förståelse för hur 
anhöriga upplever vården av en person med demenssjukdom. Den förväntas också ge 
en bättre förståelse för hur komplex upplevelsen är och hur stödet kan utformas. 
Även samhället och övrig hälso- och sjukvårdspersonal kan få en inblick i vilket arbete 
de anhöriga utför dagligen och vilket ansvar det innebär att vårda en person med 
demenssjukdom.  Verksamheten kan utforma riktlinjer för att nå de anhöriga till 
personer med demenssjukdom för att kunna erbjuda dem stöd. Sjuksköterskan ska 
kunna erbjuda de anhöriga olika former av stöd exempelvis föreslå hjälp med 
avlastning i hemmet, delta i anhöriggrupper eller informera om dagverksamhet. 
 

Då upplevelsen av att vårda en närstående med demenssjukdom kan skilja sig 
beroende på var i livet den anhöriga befinner sig krävs vidare forskning. För att 
fördjupa förståelsen av anhörigas upplevelser krävs forskning där fokus är på en 
specifik grupp av anhöriga. Forskning krävs också inom de olika demenssjukdomar 
som finns då upplevelsen kan skilja sig, samt även beroende på i vilket stadie av 
sjukdomen som personen befinner sig i. 
 
 



18 
 

Referenser 

*Artiklar som ingår i resultatet 
 
*Ali,S., & Bokharey, I.Z. (2016). Caregiving in dementia: Emotional and behavioral   
 challenges. Educational Gerontology, 42(7), 455–464. doi: 
 10.1080/03601277.2016.1156375  
 
Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur  
 
Benzein, E., Hagberg, M., & Saveman, B-I. (2017a). Varför ska familjen ses som en 
 enhet?   I E. Benzein, M. Hagberg, & B-I. Saveman. Att möta familjer 
 inom  vård och omsorg (s.27–32). Lund: Studentlitteratur  
 
Benzein, E., Hagberg, M., & Saveman, B-I. (2017b). Relationen mellan familj och 
 sjuksköterska - ett systemiskt förhållningssätt. I E. Benzein, M. Hagberg, 
 & B-I. Saveman. Att möta familjer inom vård och omsorg (s. 53–64). 
 Lund: Studentlitteratur  
 
Binnewijzend, M., Kuijer, J., Van der Flier, W., Benedictus, M., Möller, C., 
 Pijnenburg,  Y... Barkhof, F. (2014). Distinct perfusion patterns in 
 Alzheimer's disease,  frontotemporal dementia and dementia with 
 Lewy bodies. European  Radiology, 24(9), 2326–2333. doi: 
 10.1007/s00330-014-3172-3  
 
Bouwens, S., van Heugten, C., & Verhey, F. (2009). Association between cognition 
 and daily life functioning in dementia subtybes. International Journal of 
 Geriatric Psychiatry, 24(7), 764–769. doi: 10.1002/gps.2193   
 
Burrell, J., Halliday, G., Kril, J., Ittner, L., Götz, J., Kiernan, M., & Hodges, J. (2016). 
 The frontotemporal dementia-motor neuron disease continuum. The 
 Lancet, 388(10047), 919–931. doi: 10.1016/S0140-6736(16)00737-6   
 
Cabote, C-J., Bramble, M., & McCann, D. (2015). Family caregivers' experiences of 
 caring for a relative with younger onset dementia: a qualitative 
 systematic  review. Journal of Family Nursing, 21(3), 443-468. doi: 
 10.1177/1074840715573870  
 
Cheng, S-T., Mak, E.P., Lau, R.W., Ng, N.S., & Lam, L.C. (2016). Voices of Alzheimer 
 caregivers on positive aspects of caregiving. Gerontologist, 56(3), 451–
 460. doi: 10.1093/geront/gnu118.   
 
*Czekanski, K. (2017). The experience of transitioning to a caregiving role for a family 
 member with Alzheimer’s disease or related dementia. American 
 Journal of Nursing, 117(9), 24–32. doi: 
 10.1097/01.NAJ.0000524517.60352.84 
 
Dahlborg Lyckhage, E. (2017). Kunskap, kunskapsanvändning och 
 kunskapsutveckling. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats vägledning för 
 litteraturbaserade examensarbete (s. 25-36). Lund: Studentlitteratur 

https://doi-org.proxy.library.ju.se/10.1007/s00330-014-3172-3
http://dx.doi.org.proxy.library.ju.se/10.1002/gps.2193
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)00737-6
https://doi.org/10.1097/01.NAJ.0000524517.60352.84


19 
 

Demensförbundet.se. (u.a). Att vara anhörig. Hämtad den 25 oktober  2017 
 från   http://www.demensforbundet.se/sv/om-demens/att- vara-
 anhorig/#Attvaraanhorig   
 
Dening, K.H., & Hibberd, P. (2016). Expoloring the community nurse role in family-
 centered care for patients with dementia. British Journal of Community 
 Nursing, 21(4), 198-202. doi: 10.12968/bjcn.2016.21.4.198. 
 
Diehl – Schmid, J., Richard – Devantoy, S., Grimmer, T., Förstl, H., & Jox, R. (2016). 
 Behavioral variant frontotemporal dementia: advanced disease stages 
 and  death. A step to palliative care. International Journal of 
 Geriatric  Psychiatry, 32(8), 876–881. doi: 10.1002/gps.4540   
 
Dinc, L., & Gastmans, C., (2011). Trust and trustworthiness in nursing: an argument-
 based literature review. Nursing Inquiry. doi: 10.111 1/j.1440-1 800.2 
 011.0058 2.x 
 
*Ducharme, F., Kergoat, MJ., Antoine, P., Pasquier, F., & Coulombe, R. (2013). The 
 unique experience of spouses in early-onset dementia. American Journal 
 of Alzheimers Disease & Other Dementias, 28(6), 634-641. doi: 
 10.1177/1533317513494443 
 

*Eriksson, H., Sandberg, J., & Hellström, I. (2012). Experiences of long-term home 
 care as an informal caregiver to a spouse: gendered meanings in everyday 
 life for female carers. International Journal of Older People Nursing, 
 8(2), 159-165. doi: 10.1111/j.1748-3743.2012.00340.x 
 
Erlingsson, C. (2017). Äldre anhörigvårdares hälsa: vårdande i ett kraftfält av 
 föreställningar. I E. Benzein, M. Hagberg, & B-I. Saveman. Att möta 
 familjer inom vård och omsorg (s. 153–163). Lund: Studentlitteratur   
 

Friberg, F. (2017). Att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av 
 kvalitativ forskning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats - vägledning för 
 litteraturbaserade examensarbeten (s. 129–140). Lund: 
 Studentlitteratur.  
 

Fardoun, H., Mashat, A., & Ramirez Castillo, J. (2015). Recognition of familiar people 
 with a mobile cloud architecture for Alzheimer patiens. Disability & 
 Rehabilitation, 39(4), 398–405. doi: 10.3109/09638288.2015.1025992  
 

*Flynn, R., & Mulcahy, H. (2013). Early-onset dementia: the impact on family care-
 givers. British Journal of Community Nursing, 18(12), 598-606. doi: 
 10.12968/bjcn.2013.18.12.598 
 

Gamble, K-J., Dening, K.H. (2017). Role of the admiral nurse in supporting a person 
 with dementia and their family carer. Nursing standard, 32(5), 44-51. 
 doi: 10.7748/ns.2017.e10669  
 

Garcia-Alberca, M. (2017). Cognitive-behavioral treatment for depressed patients 
 with Alzheimer’s disease. An open trial. Archives of Gerontology 
 & Geriatrics, 71, 1–8. doi: 10.1016/j.archger.2017.02.008   

http://www.demensforbundet.se/sv/om-demens/att-%09vara-%09anhorig/#Attvaraanhorig
http://www.demensforbundet.se/sv/om-demens/att-%09vara-%09anhorig/#Attvaraanhorig
http://dx.doi.org.proxy.library.ju.se/10.1002/gps.4540
http://dx.doi.org.proxy.library.ju.se/10.3109/09638288.2015.1025992
https://doi.org/10.12968/bjcn.2013.18.12.598
https://doi.org/10.1016/j.archger.2017.02.008


20 
 

 

Gauglera, J., Hovater, M., Rothc, D., Johnstond, J., Kanee, R., & Sarsourf, K. (2014). 
 Depressive, functional status and neuropsychiatric symptom trajectories 
 before an Alzheimer’s disease diagnosis. Aging & Mental Health, 18(1), 
 110–116. doi: 10.1080/13607863.2013.814100   
 

Giebel, CM., Sutcliffe, C., & Challis, D. (2015). Activities of daily living and quality of 
 life across different stages of dementia: a UK study. Aging & Mental 
 Health, 19(1), 63–71. doi: 10.1080/13607863.2014.915920   
 

Gustafson, E., & Hagberg, M. (2017). Att som familj leva i suggan av demenssjukdom. 
 I Benzein, E., Hagberg, M., & Saveman, B-I. (Red.), Att möta familjer 
 inom vård och omsorg (s. 179–191). Lund: Studenlitteratur 
 
Hammond-Collins, K., Peacock, S., & Forbes, D. (2014). In sickness and in health: 
 Comparing the experiences of husbands and wives caring for someone 
 with dementia. Perspectives: The Journal of the Gerontological Nursing 
 Assocation, 185(14), 6–13. doi: 10.1503/cmaj.121795 
 
Hege Førsund, L., Skovdahl, K., Kiik, R., & Ytrehus, S. (2014). The loss of a shared 
 lifetime: a qualitative study exploring spouses' experience of losing 
 couplehood with their partner with dementia living in institutional care. 
 Journal of Clinical Nursing, 24(1-2), 121–130. doi: 10.1111/jocn.12648  
 
*Hellström, I., Håkansson, C., Eriksson, H., & Sandberg, J. (2017). Development of 
 older men's caregiving role for wives with dementia. Scandinavian 
 Journal of Nursing Sciences, 34(4), 957-964. doi:10.1111/scs.12419 
 

Henricsson, M. (2017). Diskussion. I. M. Henricsson (Red.), Vetenskaplig teori och 
 metod - Från idé till examination (s. 411 - 420). Lund: Studentlitteratur.  
 
Henricsson, M., & Billhult, A. (2017). Kvalitativ metod. I. M. Henricsson (Red.), 
 Vetenskaplig teori och metod - Från idé till examination (s. 111–121). 
 Lund: Studentlitteratur.  
 
Hinson-Langford, C.P., Bowsher, J., Maloney, J.P., & Lillis, P.P. (1997). Social 
 support:  a conceptual analysis. Journal of Advanced Nursing, 
 25(1), 95– 100. doi: 10.1046/j.1365-2648.1997.1997025095.x   
 
*Johansson, M.M., Marcusson, J., & Wressle, E. (2015). Cognitive impairment and its 
 consequences in everyday life: experiences of people with mild cognitive 
 impairment or mild dementia and their relatives. International 
 Psychogeriatrics, 27(6), 949–958. doi: 10.1017/S1041610215000058 
 

Karlsson, E-K. (2017). Informationssökning. I M. Henricsson (Red.), Vetenskaplig 
 teori och metod Från idé till examination inom omvårdnad (s. 81–99). 
 Lund: Studentlitteratur  
 

Kjellström, S. (2017). Forskningsetik. I M. Henriksson (Red.), Vetenskaplig teori och 
 metod - Från idé till examination inom omvårdnad (s. 57–80). Lund: 
 Studentlitteratur 

http://dx.doi.org.proxy.library.ju.se/10.1080/13607863.2013.814100
http://dx.doi.org.proxy.library.ju.se/10.1080/13607863.2014.915920
http://dx.doi.org.proxy.library.ju.se/10.1046/j.1365-2648.1997.1997025095.x
https://doi.org/10.1017/S1041610215000058


21 
 

 
*Knutsen, H., & Råholm, M-B. (2009). The dialectic movement between suffering 
 and reconciliation: male caregivers’ experience of caring for their 
 wives suffering from dementia. International Journal of Human 
 Caring, 13(4), 50–60. Hämtad från www.humancaring.org 
 
*Landmark, TB., Aasgaard-Svenkerud, H., & Fagerström, L. (2013). “To be stuck in 
 it— I can’t just leave”: a qualitative study of relatives’ experiences 
 of dementia suffers living at home and need for support.  Home 
 Health Care Management & Practice, 25(5), 217-223. doi: 
 10.1177/1084822313487984  
 
Lethin, C., Rahm Hallberg, I., Karlsson, S., & Janlöv, A-C. (2016). Family caregivers 
 experiences of formal care when caring for persons with dementia 
 through the process of the disease. Scandinavian Journal of Caring 
 Sciences, 30(3), 526–534. doi: 10.1111/scs.12275   
 
Lindberg, C., Fagerström, C., Sivberg, B., & Willman, A., (2014). Concept analysis: 
 patient autonomy in caring context. Journal of Advanced Nursing, 
 70(10) 2165-2415. doi: 10.1111/jan.12412  
 

Lindström, B., & Eriksson, M. (2005). Salutogenesis. Journal of Epidemiology and 
 Community Health, 59(6), 440–442. doi: 10.1136/jech.2005.034777 
 

Lövheim, H., Sandman, P-O., Karlsson, S., & Gustavsson, Y. (2008). Behavioral and 
 psychological symptoms of dementia in relation to level of cognitive 
 impairment. International Psychogeriatrics, 20, 777-789. doi: 
 10.1017/S1041610208006777    
 

Massimo, L., Evans, L.K., & Benner, P. (2013). Caring for loved ones with 
 frontotemporal degeneration: The lived experiences of spouses. Geriatric 
 Nursing, 34(4), 302-306. doi: 10.1016/j.gerinurse.2013.05.001  
 
May, B., Feng, M., Zhou, I., Chang, S., Lu, S-C., & Xue, C. (2016). Memory 
 impairment, dementia, Alzheimer´s disease in classical and
 contemporary traditional chinese medicine. The Journal of Alternative 
 and Complementary  Medicine, 22(9), 695-705. doi: 

 10.1089/acm.2016.0070   
 

Mendiola-Precoma, J., Berumen, L-C., Padilla, K., & Garcia-Alcocer, G. (2016). 
 Therapies for prevention and treatment of Alzheimer’s disease. BioMed 
 Research International, 2016(2016), 1-17. doi: 10.1155/2016/2589276   
 

*Meyer, J., Mc Cullough, J., & Berggren, I. (2016). A phenomenological study of 
 living with a partner affected with dementia. British Journal of 
 Community Nursing, 21(1), 24-30.  doi:10.12968/bjcn.2016.21.1.24 
 

Mårtensson, J. & Fridlund, B. (2017). Vetenskaplig kvalitet i examensarbete. I M. 
 Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod - Från idé till 
 examination inom omvårdnad (s. 421–438). Lund: Studentlitteratur 
 

http://www.humancaring.org/
https://doi.org/10.1136/jech.2005.034777
http://dx.doi.org.proxy.library.ju.se/10.1017/S1041610208006777
http://dx.doi.org.proxy.library.ju.se/10.1017/S1041610208006777
http://dx.doi.org.proxy.library.ju.se/10.1089/acm.2016.0070
http://dx.doi.org.proxy.library.ju.se/10.1155/2016/2589276


22 
 

Nay, R., Bauer, M., Fetherstonehaug, D., Moyle, W., Tarzia, L., & McAuliffe, L. 
 (2015). Social participation and family carers of people living with 
 dementia in Australia. Health and Social Care in the Community, 23(5), 
 550–558. doi: 10.1111/hsc.12163 
 
*Netto, N., Yap, P., & Goh, J. (2009). Growing and gaining through caring for a loved 
 one with dementia. Dementia, 8(2), 245-261. doi: 
 10.1177/1471301209103269 
 

O'Brien, J., & Thomas, A. (2015). Vascular dementia. The Lancet, 386(10004), 1698-
 1706. doi: 10.1016/S0140-6736(15)00463-8   
 

O’Dwyer, S., Moyle, W., & van Wyk, S. (2013). Suicidal ideation and resilience in 
 family carers of people with dementia: a pilot qualitative study. 
 Aging and  Mental Health, 17(6), 753-760. doi:
 10.1080/13607863.2013.789001 
 
Pozzebon, M., Douglas, J., & Ames, D. (2016). Spouses’ experience of living with a 
 partner diagnosed with a dementia: a synthesis of the qualitative 
 research.  International Psychogeriatrics, 28(4), 537–556. doi: 
 10.1017/S1041610215002239 
 

Priebe, G., & Landström, C. (2017). Den vetenskapliga kunskapens möjligheter och 
 begränsningar - Grundläggande vetenskapsteori. I M. Henricson (Red.), 
 Vetenskaplig teori och metod - Från idé till examination (s. 25–42). 
 Lund: Studentlitteratur  
 
Roberson, E. (2012). Mouse models of frontotemporal dementia. Annals of 
 Neurology,  72(6), 837-849. doi: 10.1002/ana.23722   
 
SFS  2001:453. Socialtjänstlagen. Hämtad den 3 maj 2018 
 från https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
 forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453   
 

*Shim, B., Barroso, J., Gillis, C.L., & Davis, L.L. (2013). Finding meaning in caring for 
 a spouse with dementia. Applied Nursing Research, 26(3), 121–126. doi: 
 10.1016/j.apnr.2013.05.001 
 

Socialstyrelsen. (2004). Socialstyrelsens termbank. Hämtad den 3 maj 2018 
 från http://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=38&SrcLang=sv   

 
Socialstyrelsen. (2017). Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid 
 demenssjukdom. Hämtad den 26 januari 2018 
 från http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20
 739/2017-12-2.pdf   
 

Stensletten, K., Bruvik, F., Espehaug, B., & Dragset, J. (2014). Burden of care, social 
 support, and sense of coherence in elderly caregivers living with 
 individuals with symptoms of dementia. Dementia, 15(6), 1422–1435. 
 doi: 10.1177/1471301214563319   
 

http://dx.doi.org.proxy.library.ju.se/10.1016/S0140-6736(15)00463-8
http://dx.doi.org.proxy.library.ju.se/10.1002/ana.23722
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-%09forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-%09forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
http://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=38&SrcLang=sv
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20%09739/2017-12-2.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20%09739/2017-12-2.pdf
http://dx.doi.org.proxy.library.ju.se/10.1177/1471301214563319


23 
 

Sturman-Floyd, M. (2013). Moving and handling: support for residents with 
 dementia.  Nursing & Residential Care, 15(5), 276-280. Hämtad från 
 www.markallengroup.com/ma-healthcare/ 
 
Svendsboe, E., Terum, T., Testad, I., Aarsland, D., Ulstein, I., Corbett, A., … Rongve, 
 A. (2016). Caregiver burden in family carers of people with  dementia 
 with Lewy bodies and Alzheimer's disease. International Journal of 
 Geriatric Psychiatry, 31(9), 1075–1083.  doi: 10.1002/gps.4433  
 

Svenskt demenscentrum. (2013). Demenssjukdomar faktablad från svenskt 
 demenscentrum. Hämtad den 25 oktober 2017 från 
 www.demenscentrum.se/globalassets/faktablad_pdf/fakta_demens_low
 .pdf 
 

*Tatangelo, G., McGabe, M., Macleod, A., & You, E. (2017). “I just don’t focus on my 
 needs.” The unmet health needs of partner and offspring caregivers of 
 people with dementia: A qualitative study. International Journal of 
 Nursing Studies, 77(2018), 8-14. doi:10.1016/j.ijnurstu.2017.09.011. 
 

Tiberg, I. & Hallström, I. 
 (2009). Translation and testing of a quality of life instrument: 
 The PedsQL family impact module. Nordic Journal of Nursing Research 
 & Clinical Studies, 29(1), 38-42. 
 Hämtad från http://journals.sagepub.com/home/njn   

 

Välimäkia, T-H., Vehviläinen-Julkunena, K., Pietilä, A-M., & Tuula, A. (2009). 
 Caregiver depression is associated with a low sense of coherence and 
 health-related quality of life. Aging & Mental Health, 13(6), 799–807. 
 doi: 10.1080/13607860903046487   
 

Wallin, K., Boström, G., Kivipelto., & Gustavsson, Y. (2013). Risk factors for incident 
 dementia in the very old. International Psychogeriatrics, 25(7), 1135-
 1143. doi: 10.1017/S1041610213000409   
 

*Wawrziczny, E., Antoine, P., Ducharme, F., Kergoat, M.J., & Pasquier, F. (2014)  
 Couples' experiences with early- onset dementia: An 
 interpretativephenomenological analysis of dyadic dynamics. Dementia, 
 15(5), 1082-1099. doi: 10.1177/1471301214554720 
 
Webb, R., & Dening, K.H. (2016). In whose best interests? A case study of a family 
 affected by dementia. British Journal of Community Nursing, 21(6), 
 300-304. doi: 10.12968/bjcn.2016.21.6.300 
 
*Williams, K.L., Morrison, V., & Robinsson, C.A. (2014). Exploring caregiving 
 experiences: caregiver coping and making sense of illness. Aging and 
 Mental Health, 18(5), 600-609. doi: 10.1080/13607863.2013.86042 
 

Yokoi, T., & Okamura, H. (2013). Why do dementia patients become unable to lead a 
 daily life with decreasing cognitive function?. Dementia, 12(5), 551–568. 
 doi: 10.1177/1471301211435193

http://www.markallengroup.com/ma-healthcare/
http://www.demenscentrum.se/globalassets/faktablad_pdf/fakta_demens_low%09.pdf
http://www.demenscentrum.se/globalassets/faktablad_pdf/fakta_demens_low%09.pdf
http://journals.sagepub.com/home/njn
http://dx.doi.org.proxy.library.ju.se/10.1080/13607860903046487
http://dx.doi.org.proxy.library.ju.se/10.1017/S1041610213000409
https://doi.org/10.12968/bjcn.2016.21.6.300
https://doi.org/10.1080/13607863.2013.860425


 

 

 

Bilagor 

Bilaga 1 Artikelmatris 

Nummer på 
artikel 
(sökning) 

Författare, land, årtal, titel 
på artikel 

Syfte Design/ 
Datainsamling 

Deltagare Resultat Kvalité 

1(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hellström, I., 
Håkansson, C.,  
Eriksson, H.,  
Sandberg, J. 
 
Sverige 
 
(2017) 
 
”Development of older 
mens caregiving role for 
wives with dementia” 

Att beskriva äldre 
svenska mäns närmar 
sig vårdarrollen för en 
fru med 
demenssjukdom över 
tid. 

Longitudinell  
studie.  
Grounded 
theory. 
Semistrukturera
de intervjuer. 

N= 7  Upplevelse av känslor som 
ensamhet, samt minskad 
social och kroppslig kontakt. 
 
Stolthet över att klara av 
situationen. 
 
Viktigt med sociala 
aktiviteter och egentid. 

11/12 

2(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ali, S., & 
Bokharey, Z.I.   
 
Pakistan 

(2016) 
 
"Caregiving in dementia: 

Emotional and behavioral 

challenges". 
 

 

Syftet med studien var 
att utforska känslor 
och beteenden som 
upplevdes av 
vårdgivare.  

Kvalitativ, 
fenomenologi. 
Semistrukturera
de intervjuer. 
 

N=8 De upplevde att deras sociala 
liv påverkades negativ av 
vårdgivarrollen. 

 
Upplevelse av negativa 
känslor som oro, låg 
frustrationsnivå och ilska.  

 
Saknade socialt stöd.  

10/12 

  



 

 

3(1) Landmark, B., 
Svenkerud-Aasgaard, H.,  &  
Fagerström, L.  
 
Norge 
 
(2013) 
 
“To Be stuck in It—I Can’t Just 
Leave”: A Qualitative Study of 
Relatives’ Experiences of 
Dementia Suffers Living at Home 
and Need for Support. 

Syftet var att 
beskriva och 
undersöka anhörigas 
erfarenheter av 
personer med 
demens-sjukdomar 
som bor hemma. 

Kvalitativ, 
explorativ och 
deskriptiv. 
Fokusgrupp 
intervjuer. 

N=10 Oro för personen med 
demenssjukdom. 

 
Upplever det som ett 
heltidsjobb att vårda 
personen med 
demenssjukdom. 

 
Jobbigt att se personen med 
demenssjukdom förändras. 

 

10/12 

4(2) Ducharme, F.,  
Kergoat, M-J., 
Antoine, P.,  
Pasquier, F., &  
Coulombe, R.  
 
Kanada  
 
(2013)  
 
"The unique 
experience of spouses in early-

onset dementia".  

 

Syftet var att 
undersöka den levda 
erfarenheter hos 
anhöriga till 
partners med 
demenssjukdom. 

Kvalitativ, 
fenomenologi. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 

N=12 De upplevde förändringar i 
relationen, som de beskriver 
som en sorg.  
 
Anhöriga upplevde att deras 
resurser var bristfälliga.  

10/12 

  



 

 

5(2) Shim, B.,  
Barroso, J.,  
Gillis, C.L., &  
Davis, L.L.  
 
USA 
 
(2013) 
 
''Finding meaning in caring for a 
spouse with dementia.'' 

Syftet var att 
undersöka hur 
anhöriga till 
personer med 
demenssjukdom 
hittat mening i 
vårdandet. 

Deskriptiv, 
kvalitativ studie. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 

N=11 De anhöriga upplever 
vårdandet av den 
demenssjuka personen som 
meningsfullt. 
 
De anhöriga söker aktivt 
resurser och stöd. 
 
Viktigt att bevara sina egna 
intressen. 

11/12 
Tidskrift 
har etiskt 
godkänn
ande 

6(2) Eriksson, H.,  

Sandberg, J., &  

Hellström, I.  

Sverige 

(2012) 

"Experiences of long-term home 

care as an informal caregiver to a 

spouse gendered meanings in 

everyday life for female carers".  
 

 

Syftet var att 
undersöka anhörigas 
erfarenhet av vård i 
hemmet som 
informell vårdgivare 
till en partner med 
demenssjukdom 
utifrån ett 
feministiskt 
perspektiv. 

Kvalitativ, 
Semistrukturerade 
intervjuer. 

N= 12 De anhöriga upplever att de 
är i behov av stöd från både 
hälso- och sjukvård, men 
också från stödgrupper.  
 
De kände skuldkänslor både 
emot partnern och mot sina 
sociala kontakter i allmänhet.  

10/12 

  



 

 

7(2) Meyer, J.,  

Mc Cullough, J., &  

Berggren, I. 

Sverige 

(2016) 

"A phenomenological study of 

living with a partner affected with 

dementia" 

 

Partners 
erfarenheter av att 
leva med en person 
med 
demenssjukdom. 

Deskriptiv 
fenomenologisk. 
Intervjuer. 

N=7  
 
Använt del 
av 
resultatet 
där 
personen 
med 
demnesju
kdom 
bodde 
hemma 
och 
anhörig 
var 
vårdare. 

Anhöriga upplevde att 
relationen förändrades och 
att de gick från att vara 
partners till vårdare. 
 
Anhöriga upplevde att de 
isolerade sig socialt. 
 
De upplevde att de inte fick 
det stöd de behövde och 
efterfrågade mer. 

12/12 

8(3) Tatangelo, G.,  

McGabe, M.,  

Macleod, A., &  

You, E.  

Australien  

(2017) 

 “I just don’t focus on my needs.” 

The unmet health needs of partner 

and offspring caregivers of people 

with dementia: A qualitative 

study. 

Undersöka de 
hälsobehov som 
finns hos äldre och 
dess vårdgivare, 
även de hinder som 
deras behov kan 
mötas av. 
 
 

Kvalitativ. 
Semistrukturerad
e intervjuer. 

N=24 De anhöriga beskriver att 
dem upplever känslor så som 
isolering, depressiva känslor, 
ensamhet och sänkt 
självkänsla. 
Oro för framtiden. 
Bristande emotionellt stöd. 
 
De anhöriga åsidosätter sitt 
eget liv för att kunna vårda 
personen med 
demenssjukdom. 

11/12 

  



 

 

9(4) Flynn, R. & 
Mulcahy, H. 
 
Irland 
 
(2013) 
 
"Early-onset dementia: the impact 
on family care-givers" 

Syftet var att 
undersöka vården av 
en person med EOD 
från ett 
familjeperspektiv. 

Kvalitativ, 
deskriptiv studie. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 

N=7 Anhöriga upplevde att de 
isolerade sig socialt. 
 
Anhöriga upplevde att 
relationen förändrades och 
den ena blev helt beroende 
av den andra. Stor fysisk 
påfrestning. 
 
Brist på stöd. 

11/12 

10(4
) 

Netto, N.,  
Yap, P., & 
Goh, J. 
 
Singapore  
 
(2009) 
 
"Growing and gaining through 
caring for a loved one with 
dementia" 

Syftet var att 
undersöka de vinster 
som anhöriga 
upplevde av att 
vårda en närstående.   

Grounded  
theory. Semi-
strukturerade  
intervjuer.  

N=12 Anhöriga upplevde att den 
största vinsten var att växa 
som person. 
 
De upplevde vinster i 
relationen och att de har 
kommit närmare personen 
med demenssjukdom.  

11/12 

12(5
) 

Williams, K-L.,  

Morrison, V., &  

Robinson, C. 

Storbritannien 

(2013) 

"Exploring  
caregiving  
experiences: caregiver  
coping and  
making sense of illness" 

 

Syftet var att 
undersöka hur 
anhöriga hanterar 
sin vårdarroll och 
omständigheterna 
kring att vårda sin 
anhörig.   

Kvalitativ 
tvärsnittsstude, 
Semistrukturerade 
intervjuer. 

N=8 
 
Använt del 
av resultat 
som tog 
upp 
anhörigas 
upplevelse
till en 
person 
med 
demenssju
kdom. 

De beskriver hur de 
upplever när deras anhörig 
får diagnosen 
demenssjukdom. De 
anhöriga beskriver också 
hur de får motivation till att 
vårda.  

11/12 

http://web.a.ebscohost.com.proxy.library.ju.se/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6i2Sbek63nn5Kx95uXxjL6orUm0pbBIr66eULiqsVKzrZ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVa%2bsrk6zqLJJta%2bkhN%2fk5VXj5KR84LPhUOac8nnls79mpNfsVa%2bms0u0p65OsZzkh%2fDj34y73POE6urjkPIA&vid=21&sid=3be772d2-0d82-4a39-b691-11173ce870bb@sessionmgr4009
http://web.a.ebscohost.com.proxy.library.ju.se/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6i2Sbek63nn5Kx95uXxjL6orUm0pbBIr66eULiqsVKzrZ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVa%2bsrk6zqLJJta%2bkhN%2fk5VXj5KR84LPhUOac8nnls79mpNfsVa%2bms0u0p65OsZzkh%2fDj34y73POE6urjkPIA&vid=21&sid=3be772d2-0d82-4a39-b691-11173ce870bb@sessionmgr4009
http://web.a.ebscohost.com.proxy.library.ju.se/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6i2Sbek63nn5Kx95uXxjL6orUm0pbBIr66eULiqsVKzrZ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVa%2bsrk6zqLJJta%2bkhN%2fk5VXj5KR84LPhUOac8nnls79mpNfsVa%2bms0u0p65OsZzkh%2fDj34y73POE6urjkPIA&vid=21&sid=3be772d2-0d82-4a39-b691-11173ce870bb@sessionmgr4009


 

 

13(6
) 

Knutsen, H., & 

Råholm, M-B. 

Norge 

(2009) 

"The dialectic movement between 

suffering and reconciliation: Male 

caregivers’ experience of caring for 

their wives suffering from 

dementia" 

 

Syftet var att 
undersöka manliga 
anhörigvårdares 
erfarenheter av att 
vårda sin fru med 
demenssjukdom. 

Kvalitativ, 
fenomenologi. 
Intervjuer. 

N=9 Sorg var vanligt 
förekommande bland 
anhöriga. De sörjde sin 
partner och relationen som 
förändrats. 
 
Anhöriga upplevde att de 
hade ett ouppfyllt behov av 
stöd. De uttryckte också en 
önskan om att prata med 
andra i samma situation. 
 
Vårdarrollen upplevdes som 
ett heltidsjobb.  
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14(7
) 

Czekanski, K. 

USA 

(2017) 

"The experience of transitioning to 

a caregiving role for a family 

member with Alzheimer’s disease 

or related dementia" 

 

Syftet var att 
undersöka den levda 
erfarenheten hos 
personer som 
genomgår en 
transition till 
anhörigvårdare för 
en familjemedlem 
med Alzheimers 
eller annan 
demenssjukdom  

Kvalitativ, 
fenomenologi. 
Intervjuer 

N=10 
 
 

Anhöriga upplevde att 
relationen hade förändrats. 
 
Anhöriga var oroliga över 
framtiden och upplevde den 
som oklar. 
 
Anhöriga upplevde att 
egenvård var viktigt för att 
orka med att vårda. 

11/12 
 
Tids-
skriften  
har etiskt 
godkänn
ande 

  



 

 

15(8
) 

Wawrziczny, E., 

Antoine, P., 

Ducharme, F., 

Kergoat, M.J, & 

Pasquier, F. 

Frankrike 

(2014) 

“Couples' experiences with early-

onset dementia: An interpretative 

phenomenological analysis of 

dyadic dynamics.” 

 

Syftet var att 
identifiera parens 
svårigheter och 
behov, förstå hur 
sjukdomen påverkar 
relationen samt hur 
de hanterar 
sjukdomen.  
 

Kvalitativ, 
Fenomenologi. 
Semistrukturerad
e intervjuer. 

N=32 
 
Använt 
den del av 
resultatet 
där 
anhörigas 
upplevelse 
togs upp 
 

De beskriver sorg över förlust 
över den personen med 
demenssjukdomen en gång 
var 
 
Sorg över att drömmar och 
planer om livet inte blev 
uppfyllda. 
 
Meningsfullhet i att vara nära 
personen med 
demenssjukdom. 
Relationen har blivit 
starkare. 
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Bilaga 2 Sökprocessen 

  Da-
tum
  

Databas  Sökord   Begränsningar  Antal   

träffar   

Antal 
lästa 
titlar  

Antal 
valda 
artiklar  

1  7/2  Cinahl  Living with, dementia, experienc*, relativ* OR famil* 
OR spous*  

2008-2018,   

peer-reviewed  

94  94  3  

2  7/2  Medline  Dementia, experienc*, spouse  2008-2018,   

peer-reviewed  

80  80  4  

3  7/2  Cinahl  Dementia, experienc*, family caregiv*, qualitative  2008-2018,   

peer-reviewed  

57  57  1  

4  16/
2  

Cinahl  Family carers OR family caregivers, dementia, qualitative, exp
erienc*  

2008-2018,   

peer-reviewed  

95  95  3  

5  15/
2  

Cinahl  Dementia,  experienc*, caregiv*, coping  2008-2018,   

peer-reviewed 

22  22  1  

   

6  26/
1  

Cinahl  Caring,  experienc*,  spous*,  dementia  2008-2018,   
peer-reviewed, 
full text  

12  12  1  

  

7  29/
1  

Cinahl  Dementia,  caregiv*,  experienc* or 
feelings, living  with, famil*,   
transitio*    

2008-2018,   

peer-reviwed  

28  28  1  

8  2/3  Cinahl  Dementia, spous*, burden of caregiver,  qualitative  2008-2018  
peer-reviewd  

31  31  1  

 

  



 

 

Bilaga 2 Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod 

Titel:             
Författare:             
Årtal:             
Tidskrift:           
   
Del I.   
Beskrivning av studien  
   
Beskrivs problemet i bakgrund/inledning?    Ja         Nej  
   
Kunskapsläget inom det aktuella området är  Ja         Nej  
beskrivet?  
   
Är syftet relevant till ert examensarbete?    Ja        Nej   
   
Är urvalet beskrivet?                Ja         Nej   
   
Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska inkluderas till fortsatt granskning. Vid Nej på någon av frågorna ovan 
exkluderas artikeln.  
   
Del II  
Kvalitetsfrågor  
   
Hänger metod och syfte ihop?        Ja         Nej   
(Kvantitativt syfte – kvantitativ metod)  
Beskrivs statistiska metoder/analys?        Ja         Nej   
Beskrivs datainsamlingen?            Ja         Nej  
Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/     Ja         Nej  
ställningstagande?   
Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp validitet och reliabilitet i diskussionen?                    Ja         Nej   
Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?                                            Ja         Nej   



 

 

Sker återkoppling till nyare forskning i relation till huvudfynden 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 RCT, tvärsnittsstudie)  
………………………………………………………….  
…………………………………………………………  
   
Deltagarkarakteristiska      
Antal……………………                  
Ålder…………………....                  
Man/Kvinna…………….                  
   
   
Granskare sign: ……………………………………………….  
   
    
Framtaget vid Avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping/henr  
 


