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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Demenssjukdom är vanligt förekommande i samhället och leder till att 
den drabbade slutligen blir beroende av hjälp från andra. Anhörigvårdare står för en 
stor del av omvårdnaden men när omvårdnadsbehovet blir ohanterligt, sker ofta en 
flytt till särskilt boende.  Syfte: Att beskriva anhörigvårdares upplevelser när en 
person med demenssjukdom, som de vårdat, flyttar från det egna hemmet till ett 
särskilt boende.  
Metod: Litteraturöversikt där strukturerade sökningar gjorts i databaserna Cinahl 
och PsycINFO för att hitta relevanta kvalitativa vetenskapliga artiklar som svarar mot 
syftet. Analys har gjorts i flera steg, resultatet har slutligen sammanställts och sorterats 
in i olika huvud- och underrubriker. Resultat: Anhörigvårdare kan uppleva 
transitionen på olika sätt; känna frihet, sorg, saknad, skuld, skam och lättnadskänsla. 
Anhörigvårdare känner sig överväldigade av vårdtyngden i hemmet. Beslutet om flytt 
upplevs underlättas om stöd och stöttning från omgivningen finns. Det framkom att 
anhörigvårdare kan uppleva bristande kommunikation, information och stöttning från 
vårdpersonal på särskilt boende. Slutsats: Sjuksköterskan kan genom att stärka och 
stödja närstående bidra till minskad risk för ohälsa, orsakad av vårdtyngd och psykisk 
stress. Utifrån detta tydliggörs vikten av att se och uppmärksamma anhörigas 
upplevelser av transitionen när personen med demens flyttar till särskilt boende. 
 

Nyckelord: demenssjukdom, anhörigvårdare, upplevelse, transition, särskilt boende 



Summary 

Background: Dementia is common in society and eventually leads to the person with 
dementia to become reliant on help from others. Family caregivers account for a large 
portion of the care, but when the need for care increases, a move to a nursing home is 
common. Aim: To describe family caregivers experiences when a person with 
dementia, whom they have cared for, moves to a nursing home. Method: A literature 
review. Structured searches were done using the databases Cinahl and PsycINFO to 
find relevant qualitative articles that answer the aim. The analysis was made in several 
steps, the result was sorted into main- and subcategories. Results: Family caregivers 
can experience the transition in many different ways; feel freedom, grief, loss, 
guilt, shame and relief. They feel overwhelmed by the burden of care at home. The 
decision to move the person with dementia can be eased by support from other people. 
Family caregivers can experience a lack of communication, information and support 
from the nursing home staff. Conclusion: The nurse can help decrease the risk of 
worsening health for the caregiver caused by caregiver burden and stress, by 
supporting the family caregiver. This shows the importance of acknowledging the 
family caregivers experiences of the transition when the person with dementia moves 
to a nursing home. 
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Innehållsförteckning 



Inledning 

Under tidigare praktikplatser/arbetsplatser har författarna mött personer med 
demenssjukdom och deras anhöriga. En av de frågor som har kommit upp är hur 
anhörigvårdare upplever och hanterar situationen när det beslutas att personen med 
demenssjukdom ska flytta in till ett särskilt boende. Då demenssjukdom varje år 
drabbar uppemot 25000 personer i Sverige (Svenskt Demenscentrum, 2014) är detta 
något som många sjuksköterskor troligen kommer att komma i kontakt med i sin 
yrkesroll. Författarna vill därför ta reda på vilka upplevelser anhörigvårdare har under 
hela transitionen; från att fatta beslutet till efter att flytten genomförts. 
Litteraturöversikten vill försöka svara på vilka positiva och negativa upplevelser som 
finns hos anhörigvårdare till personer med demenssjukdom. Strömberg och Jaarsma 
(2012) skriver att traditionellt har sjukvården tidigare haft mest fokus på den 
vårdsökande personen och inte arbetat aktivt för att stärka närstående. Med denna 
litteraturöversikt önskar författarna få en fördjupad förståelse i anhörigvårdares 
situation för att på ett bättre sätt kunna ge information och stöttning. 

Bakgrund 

Demenssjukdom 

Demens är inte en specifik sjukdom, det är ett samlingsnamn för vissa kliniska 
symptom och syndrom orsakade av olika sjukdomar som påverkar hjärnan (Page, 
2011). Tre huvudkriterier för att ställa en diagnos kan vara: ett förfall av 
minnesfunktioner och andra kognitiva funktioner, förändringar av beteende och 
socialt beteende, samt att dessa förändringar och försämringar måste ha pågått i minst 
sex månader. Detta för att utesluta att det beror på något tillfälligt eller något som går 
att åtgärda, som en infektion eller vitaminbrist. Tre av de vanligaste formerna av 
demenssjukdom är Alzheimers sjukdom, frontallobsdemens samt vaskulär demens. I 
de två förstnämnda är orsakerna okända, men man kan dock se att personerna med 
Alzheimers har så kallade plack och neurofibrillära tangles bestående av 
proteinklumpar, i hjärnan. Vid vaskulär demens påverkas blodförsörjningen till 
hjärnan av arterioskleros eller embolier. Det finns i dagsläget inget botemedel mot 
demenssjukdomar, men beroende på vilken sorts sjukdom det gäller så finns det olika 
läkemedel som kan sättas in för att lindra symptomen. Vid vaskulär demens inriktas 
behandlingen mot att påverka riskfaktorerna för arterioskleros-bildning (Eriksdotter 
Jönhagen, 2011). Gemensamt för demenssjukdomarna är att de drabbade personerna 
i de senare stadierna av sjukdomen blir nära nog helt beroende av andra människor för 
att klara sitt dagliga liv och demenssjukdomar är den ledande orsaken för äldre till att 
bli beroende av andra. En majoritet av omvårdnaden av människor med 
demenssjukdom står idag informella vårdare, eller anhörigvårdare för (WHO, 2012).  
 

Anhörigvård 

Med anhörigvård/anhörigomsorg menas vård och omsorg som ges av en 
anhörigvårdare till en närstående person som har någon form av långvarig sjukdom, 



funktionsnedsättning eller till en äldre person. Anhörigvårdaren har en relation till den 
närstående, antingen släktskap, partner-relation eller som en nära vän. Anhörigvården 
kan te sig som ren omvårdnad, hjälp med hushållssysslor, tillsyn, hjälp i kontakt med 
sjukvård, socialtjänst etc (Socialstyrelsen, 2014). I en studie om upplevelserna hos 
anhörigvårdare till yngre personer med demenssjukdom (Flynn & Mulcahy, 2013) 
framkom att de anhöriga erfor en påverkan på deras sociala liv, då de blev bundna till 
sin närstående och var tvungna att planera noggrant för att kunna ta sig hemifrån på 
sociala aktiviteter. Vidare påverkades de finansiellt med en minskad inkomst, och de 
uttryckte att det var tungt att vara anhörigvårdare, såväl känslomässigt som rent 
fysiskt. I en enkätundersökning om anhörigvård vid olika sjukdomstillstånd som 
genomfördes av Socialstyrelsen (2014) framkom att nästan hälften av de som var 
anhörigvårdare tog hand om en förälder, medan ungefär en fjärdedel tog hand om sin 
partner. Studien fann att ca. 30% av anhörigvårdarna självskattade sin hälsa som 
nedsatt, samt att det fanns ett samband mellan omfattningen på omsorgsgivandet och 
den självskattade nedsättningen av hälsa. I relation till vem anhörigvårdaren vårdade 
så var de som vårdade en partner överrepresenterade för att ha nedsatt hälsa.  
 

Lundh, Sandberg och Nolan (2000) tydliggör hur anhöriga upplever det när deras 
partner flyttar in på ett särskilt boende. Studien involverade inte enbart anhöriga till 
personer med demenssjukdom utan även anhöriga till personer med andra 
sjukdomstillstånd. Några uttryckte frustration över att personalen på boendet inte tog 
hänsyn till vad anhöriga tyckte och ville. Ofta saknade anhöriga insikt om hur 
situationen skulle bli och de kände sig oförberedda på att situationen skulle komma.  
 

Särskilt boende 

Den här litteraturöversikten vill tydliggöra upplevelsen hos anhörigvårdare till 
personer med demenssjukdom som flyttar till särskilt boende. Särskilt boende kan 
betecknas på olika sätt; äldreboende, demensboende, sjukhem, m.m. Det saknas en 
tydlig term på vad som anger vilken typ av boende det handlar om, detta skiljer sig 
mellan kommuner. Vissa kommuner har särskilda boenden där personer med en 
demenssjukdom bor i specifika delar eller i annan byggnad medan andra kommuner 
har valt att inte särskilja personerna med demenssjukdom från resterande äldre. Få 
studier har gjorts för att se skillnader mellan de olika boendeformerna men vissa för- 
och nackdelar har ändå kunnat urskiljas (Socialstyrelsen, u.å.). En studie från USA 
påvisar att införandet av särskilda vårdavdelningar för personer med demenssjukdom 
på äldreboenden inte har en direkt påverkan på frekvensen av sondmatning, 
fasthållning eller användandet av psykofarmaka (Gruneir, Lapane, Miller & Mor, 
2008).  Socialstyrelsen (u.å.) menar dock att personer med måttlig till svår 
demenssjukdom får en bättre livskvalitet av att bo på ett boende som är specifikt 
anpassat till personer med demenssjukdom jämfört med ett boende där avdelningarna 
är blandade. Särskilt boende i mindre skala har setts fördelaktigt, i jämförelse med 
storskaligt boende, i förbättrandet av kommunikation och ökad samvaro mellan de 
boende och personalen. Antalet platser ett boende ska ha för att betecknas som 
småskaligt är dock inte angivet. En nackdel är att små kommuner kan ha svårt att 
erbjuda särskilt boende med specifikt anpassade platser för personer med 
demenssjukdom eftersom befolkningsunderlaget inte är tillräckligt stort. WHO (2012) 
uppger att även om särskilt boende är en mycket vanlig boendeform för människor 
med demenssjukdom generellt sett, så beror detta ändå till stor del på vilket land 
personerna bor i. Höginkomst-länder som Sverige erbjuder stöttning och flertalet 
särskilt boende-former, men i låg- till medelinkomst-länder saknas ofta detta. 



Ansvaret för vården faller på anhöriga då de inte har råd att betala kostnaden för 
privata särskilda boenden. 
 

Transition 

För att få en ökad förståelse för hur upplevelsen ter sig är det viktigt att förstå 
begreppet transition. Transition beskrivs av Meleis (2010) som en passage mellan två 
relativt stabila tidsperioder. Transition är ett förlopp som triggas igång av en 
förändring. Det är vändpunkter då individer går mellan två olika livssituationer, 
livsfaser etc. Gällande personer med demenssjukdom så finns det oftast ett flertal 
sjukdomsrelaterade transitioner som de genomgår, allt från att få diagnosen till att 
komma att behöva byta boendeform då mer vård krävs än vad som kan ges i det egna 
hemmet (Rose & Palan Lopez, 2012). En studie visade på att personer med 
demenssjukdom hade fler transitioner gällande vårdform och att de flyttar till särskilda 
boenden i yngre åldrar, jämfört med personer utan demenssjukdom (Callahan et al., 
2015). Att flytta till ett särskilt boende är utmanande både för individen som flyttar 
men också för anhöriga (Eika, Espenes, Söderhamn & Hvalvik, 2014). Svensk 
sjuksköterskeförening (2012) menar att sjuksköterskan bör arbeta för att de 
närstående ska bli delaktiga i omvårdnaden. Det är viktigt att sjuksköterskan har 
kunskap om hur hen på bästa sätt stöttar även den närstående i den situation de 
befinner sig i. Det finns många anledningar till varför sjuksköterskan har en viktig roll 
i transitionen. Sjuksköterskan träffar ofta personer som befinner sig i någon form av 
transition; gått från att vara frisk till att bli sjuk, transitionen att återhämta sig och 
återgå till vardagen. Då befolkningen blir äldre och människor idag lever längre än 
tidigare, både med och utan kronisk sjukdom, har sjuksköterskan ett ansvar att hjälpa 
anhöriga och vårdsökande att hantera de transitioner som kommer med åldrandet 
(Meleis, 2010).  
 

 



Syfte 

Syftet var att beskriva anhörigvårdares upplevelser när en person med 
demenssjukdom, som de vårdat, flyttar från det egna hemmet till ett särskilt boende. 

Material och metod 

Design 

För att beskriva upplevelsen hos anhörigvårdare har en litteraturöversikt gjorts. I 
litteraturöversikten har den frågan författarna vill ha svar på ställts och därefter har 
relevanta vetenskapliga artiklar sökts fram (Wallengren & Henricson, 2012). 
Litteraturöversikten är gjord som en fristående studie där vetenskapliga artiklar ligger 
till grund för att få ökad kunskap om problemet (Friberg, 2012). Att uppleva något 
beskrivs i Nationalencyklopedin (u.å) som att “vara med om (ngt) som direkt berörd 
part om person med avs. på skeende etc., gärna på ngt sätt anmärkningsvärt” eller 
att “uppfatta och värdera på ett känslomässigt plan och inte rationellt; vanl. utan att 
bilda sig en klar åsikt”. Synonymer som författarna använder i denna litteraturöversikt 
i stället för uppleva kan vara erfara eller känna. I litteraturöversikten används 
begreppen vårdpersonal och omvårdnadspersonal, med det menas framförallt 
personal på särskilt boende men i vissa fall innefattas även läkare. De artiklar som är 
inkluderade i studien är av kvalitativ karaktär. Sökningarna som gjorts har innefattat 
både kvantitativa och kvalitativa artiklar men det är endast de kvalitativa artiklarna 
som har blivit inkluderade då de kvantitativa artiklarna som framkommit, inte svarat 
mot det syfte denna litteraturöversikt har. Syftet med kvalitativa studier är att få en 
förståelse för individen och dess upplevelser, förväntningar, erfarenheter och 
livssituation medan kvantitativa studier mer är inriktad på evidens på konkreta 
vårdåtgärder och medicinskforskning (Segesten, 2012).  
 

Urval och datainsamling 

Sökning av vetenskapliga artiklar har gjorts genom att sökord som kan relateras till 
syftet valts ut. Sökorden som valts har framkommit efter experimentering i olika 
databaser, på webben och i bibliotekets söktjänst (Östlundh, 2012). Först gjordes flera 
inledande informationsökningar för att få en överblick om studier som gjorts kring 
ämnet (Östlundh, 2012). Efter det har strukturerade sökningar gjorts, se tabell 1-3 i 
bilaga 1. Sökningarna har gjorts i databaserna Cinahl och PsycINFO. De booleska 
sökoperatorerna AND och OR har använts för att inkludera olika varianter av sökord 
med liknande betydelse (Forsberg & Wengström, 2013). 
 

För att få en helhetsbild av kunskapen som finns på området har sammanfattningar 
(abstracts) lästs (Forsberg & Wengström, 2013).  Hälsohögskolans 
granskningsprotokoll (bilaga 2) användes för att säkerställa kvaliteten på de studier 
som hittats vid datainsamlingen (Wallengren & Henricson, 2012). 
Kvalitetsgranskningen utfördes genom att grundligen gå igenom artiklarna utefter 
protokollet. Detta gjordes först på varsitt håll och sedan tillsammans när oklarheter 
uppstod. Två av de artiklar som inkluderats framkom när inledande 
informationssökning gjordes 19/10 2015 i Cinahl. Dessa artiklar har sedan inte 



framkommit när de mer strukturerade sökningarna gjorts. Efter kvalitetsgranskning 
har författarna ändå valt att inkludera dem då de svarar mot syftet. Sekundärsökningar 
gjordes i de inkluderade artiklarnas referenslistor för att inte riskera att gå miste om 
relevant litteratur (Östlundh, 2012). 

Inklusionskriterier 

Studierna som inkluderades i uppsatsen (bilaga 3) var tvungna att vara: peer reviewed, 
skrivna på svenska eller engelska. Deltagarna i studierna var anhörigvårdare till 
personer med demenssjukdom som antingen redan flyttat personen med 
demenssjukdom till ett särskilt boende, eller som fattat beslutet att flytten skulle ske, 
och de vetenskapliga artiklarna var tvungna att beröra anhörigvårdarnas upplevelser 
av denna transition. (Forsberg & Wengström, 2013). 

Dataanalys 

Dataanalysen genomfördes enligt Fribergs (2012) analysmetod; i en allmän 
litteraturöversikt görs analysen i flera steg. I första steget lästes de tolv utvalda 
studierna igenom flera gånger och sammanfattades skriftligt på varsitt håll av de båda 
författarna för att minimera risken för att viktiga resultat utelämnas. I steg två låg fokus 
på att söka skillnader och likheter i de olika artiklarna, t.ex. i teoretiska 
utgångspunkter, syfte och resultat (Friberg, 2012). Detta gjordes på separat håll genom 
att båda författarna läste igenom artiklarna och samlade fynden i form av 
nyckelmeningar i varsitt dokument. Därefter satte sig författarna tillsammans, 
jämförde fynden de gjort, diskuterade eventuella olikheter och samlade informationen 
i ett samlat dokument.  Därefter har en sammanställning gjorts, där de kvalitativa 
fynden sorterats in i olika huvud- och underrubriker (Friberg, 2012); först individuellt 
av författarna och sedan tillsammans. Författarna enades om att huvudrubrikerna 
skulle relatera till före och efter flytten till särskilt boende. Varsitt exemplar av det 
samlade dokumentet skrevs ut och författarna klippte isär meningarna för att kunna 
flytta om och omgruppera fynden och placera dem i olika grupper. Efter det så träffades 
författarna igen och presenterade hur var och en delat in nyckelmeningarna. 
Grupperingarna var relativt lika och de olikheter som uppstod diskuterades och 
omgrupperades. Författarna enades om vilka grupper som skulle ingå under varje 
huvudrubrik. Huvud- och underrubrikernas namn sattes senare, när resultatet var 
sammanställt. 

Förförståelse 

Författarna har arbetat aktivt för att bli medvetna om sin förförståelse, detta för att 
minska risken att förförståelsen ska påverka resultatet. Författares förförståelse är 
något som har diskuterats i olika sammanhang. Vissa menar att det inte är möjligt att 
beskriva fenomen helt tolkningsfritt (Kristensson, 2014). Författarnas tidigare 
erfarenheter av personer med demenssjukdom och dess anhöriga kommer från 
verksamhetsförlagd utbildning och arbeten samt att en av författarna varit anhörig till 
en person med demenssjukdom. Ingen av författarna hade någon större erfarenhet av 
kontakt med anhörigvårdare till personer med demenssjukdom. Innan genomförandet 
av litteraturöversikten fanns en förutfattad mening om att anhörigvårdare till stor del 
upplever känslor som lättnad och frihet när personen med demenssjukdom flyttar till 
särskilt boende.  Det fanns även en tanke om att anhörigvårdare upplever att det är 
viktigt att fortfarande vara involverade i personen med demenssjukdoms tillvaro. 



 

Etiska överväganden 

I litteraturöversikten kom författarna inte i kontakt med de medverkande på 
individnivå men trots det krävs forskningsetiskt ställningstagande eftersom de 
vetenskapliga artiklarna granskats ur ett etiskt perspektiv. Formellt etiskt tillstånd 
krävs i princip alltid inom medicinsk forskning men även insamling av personuppgifter 
av känslig karaktär ska etik-prövas. I forskningsprojekt är det flera etiska frågor som 
ska behandlas. All medverkan ska vara frivillig och de medverkande ska kunna lämna 
projektet när som helst utan förklaring. All medverkan ska ske på lika villkor och 
forskaren ska göra sitt yttersta för att minimera risken för skada. Det är också viktigt 
att det görs övervägning om nyttan med forskningen gentemot vilka eventuella risker 
för skada som finns (Kristensson, 2014).  Endast vetenskapliga artiklar där etiska 
överväganden gjorts eller där man haft tillstånd från etisk kommitté ska inkluderas i 
litteraturöversikten. Alla resultat som svarar mot syftet redovisas då det är oetiskt att 
endast redovisa de artiklar som stämmer med vad författaren själv tycker (Forsberg & 
Wengström, 2013).  



Resultat 

När det inte går längre - Vägen till flytten 

Under denna huvudrubrik presenteras upplevelser som är relaterade till tiden innan 
flytten; hur situationen upplevs av anhörigvårdare när personen med demenssjukdom 
fortfarande bor hemma och vad som slutligen leder fram till beslutet om att placera 
personen med demenssjukdom på särskilt boende.  

Stöd, förväntningar och krav - Anhörigvårdaren i ett socialt sammanhang. 

Anhörigvårdare upplever i viss mån att det saknas stöttning från övriga 
familjemedlemmar (Liken, 2001) men även från samhället och staten (Park, Butcher 
& Maas, 2004). Otillräcklig assistans från familjen resulterar i ökad börda och en 
känsla av överväldigande (Chang & Schneider, 2010). Anhörigvårdare känner sig 
ensamma och upplever att bristen på stöttning spelar stor roll i beslutsprocessen (Park 
m.fl., 2004).  
 

Vissa anhörigvårdare upplever motstånd till flytten från övriga familjemedlemmar 
medan vissa anhörigvårdare känner en motvilja att flytta personen med 
demenssjukdom, men känner sig tvingade av andra anhöriga till personen med 
demenssjukdom (Chang & Schneider, 2010). Partners som själva får ta beslutet känner 
sig ansvariga och skyldiga över beslutet (Høgsnes, Melin-Johansson, Norbergh & 
Danielson, 2014). De anhörigvårdare som får stöttning av familjemedlemmar upplever 
att det blir lättare att ta beslut (Butcher, Holkup, Park & Maas, 2001; Chang & 
Schneider, 2010; Crawford, Digby, Bloomer, Tan & Williams, 2015; Johansson, Ruzin, 
Graneheim & Lindgren, 2014). Detta gör att skuldkänslorna minskar (Butcher m.fl., 
2001; Crawford m. fl., 2015) och situationen blir mer lätthanterlig (Strang, Koop, 
Dupuis-Blanchard, Nordstrom & Thompson, 2oo6). Det finns en motvilja att ta 
beslutet på egen hand (Strang m.fl., 2006;). De som inte har stöttning från 
omgivningen upplever att det är svårt att inte ha någon att bolla tankar med (Strang 
m.fl., 2006;). Anhörigvårdare upplever att det är svårt att fatta beslut när personen 
med demenssjukdom saknar sjukdomsinsikt och inte inser hur situationen ser ut 
(Caron, Ducharme, Griffith, 2006;). 
 

Partners till personer med demenssjukdom känner att de vårdar personen på egen 
hand, de upplever att vänner har lämnat och de känner sig isolerade (Bramble, Moyle 
& McAllister, 2009; Høgsnes m.fl., 2014). Anhörigvårdarna kan uppleva skam i 
offentliga situationer när personen med demenssjukdom beter sig avvikande från 
sociala normer. Det upplevs svårt att upprätthålla kontakter och relationer (Høgsnes 
m.fl., 2014). Vissa anhörigvårdare använder avlastningshjälp från samhället för att ha 
möjlighet att försöka bibehålla sociala kontakter. Dock upplevs det inte värt besväret i 
slutändan när personen med demenssjukdom inte förstår vitsen av avlastningen och 
motsätter sig detta. Anhörigvårdare upplever skuldkänslor över att de skäms för 
personen med demenssjukdom (Høgsnes m.fl., 2014).  
 

I en studie som gjorts i Korea framkommer att det fortfarande finns ett stigma kring 
demenssjukdom där. Synen på demens skapar stress, många försöker gömma och 
osynliggöra problem. Anhörigvårdare känner skam över beslutet gentemot 
familjemedlemmar/vården. Det uppfattas som skamligt att “dumpa” en förälder på 
särskilt boende och det kan resultera i att anhörigvårdaren döljer flytten. De upplever 
att de inte uppfyller sin plikt att ta hand om de äldre (Park m.fl., 2004). Även i studien 



från Taiwan känner anhörigvårdarna att de bryter mot traditionen att vörda/hedra 
sina äldre genom att placera dem på ett särskilt boende. En anhörigvårdare uttrycker 
dock att hans sätt att hedra sin anhörige är att hitta det bästa boendet, då han upplever 
att personen med demenssjukdom kan få bättre vård där än hemma (Chang & 
Schneider, 2010). I en västerländsk studie uttrycks vid något tillfälle att personen med 
demenssjukdom förväntar sig att anhörigvårdaren ska vårda personen, för att det har 
gjorts genom generationer (Strang m.fl., 2006).  
 

Stress och oenigheter i beslutsprocessen kan leda till skadade familjerelationer (Park 
m.fl., 2004;). Anhörigvårdare med egen familj upplever att det är svårt att balansera 
familjelivet med åtagandet att vårda personen med demenssjukdom. I vissa fall får 
anhörigvårdare offra andra relationer för att klara av att ta hand om personen med 
demenssjukdom (Bramble m.fl., 2009; Liken, 2001; Park m.fl., 2004). I situationer där 
personen med demenssjukdom bor tillsammans med anhörigvårdarens familj 
påverkas familjelivet negativt när personen med demenssjukdom uppvisar oönskade 
beteenden (Chang & Schneider, 2010). Det finns en oro att personen med 
demenssjukdom har en negativ påverkan på eventuella barn i familjen, då barnen 
saknar förståelse för varför personen med demenssjukdom beter sig annorlunda 
(Chang & Schneider, 2010). 
 

Anhörigvårdare upplever att beslutsprocessen underlättas när de och vårdpersonalen 
är eniga. Om förslaget om placering på särskilt boende dessutom kommer från 
vårdpersonal först minskar skuldkänslorna och känslan av att svika personen med 
demenssjukdom hos anhörigvårdare. När vårdpersonal och anhörigvårdare är oeniga 
upplever anhörigvårdarna ofta att deras förslag åsidosätts vilket gör dem frustrerade 
(Caron m.fl., 2006). I situationer på sjukhus där vårdpersonalen anser att personen 
med demenssjukdom tar upp en vårdplats i onödan upplever anhörigvårdarna att de 
nästintill tvingas att placera personen på ett särskilt boende (Kraijo, Leeuw & 
Schrijvers, 2015).  
 

Anhörigvårdare förvånas över att det finns så många olika former av särskilt boende. 
Vid valet av boende fokuserar vissa anhörigvårdare på kvalitén, vissa på kostnaden och 
andra på tillgängligheten till boendet (Chang & Schneider, 2010). Anhörigvårdare som 
bekantar sig med boendet på förhand känner sig ofta tryggare i att flytta personen med 
demenssjukdom dit (Butcher m.fl., 2001). Avsaknad av information om vilka 
omvårdnadsalternativ som finns kan leda till frustration och osäkerhet hos 
anhörigvårdaren. En anhörigvårdare uttrycker rädsla att frustrationen kan leda till 
vanvård av personen med demenssjukdom (Park m.fl., 2004;).  
 

Sista droppen - när möjligheterna tar slut 

Anhörigvårdarna känner sig överväldigade över att vårda personen med 
demenssjukdom. Omvårdnaden upplevs som en börda (Bramble m.fl., 2009; Kelsey, 
Laditka & Laditka, 2010; Kraijo m.fl., 2015; Park m.fl., 2004; Strang m.fl., 2006), och 
anhörigvårdaren saknar kunskap om vart och till vem de kan vända sig (Strang m.fl., 
2006). 
 

Partners, som anhörigvårdare, känner stress för att personen med demenssjukdom 
blivit paranoid och psykiskt aggressiv (Bramble m.fl., 2009). Anhörigvårdare är rädda 
för sin egen säkerhet (Park m.fl., 2004). De upplever psykiskt och fysiskt våld från 



personen med demenssjukdom och de upplever därför att de är tvungna att vakta sina 
ord och handlingar för att inte uppröra personen med demenssjukdom. 
Anhörigvårdarna skyller våldsamt beteende på demenssjukdomen och inte på själva 
personen (Høgsnes m.fl., 2014).  
 

Oro för säkerheten hos personen med demenssjukdom gör att anhörigvårdarna 
upplever ett behov av att konstant övervaka personen. Detta är påfrestande både 
fysiskt och psykiskt (Butcher m.fl., 2001; Crawford m. fl., 2015), tar kraft från det 
sociala livet, leder till sömnbrist och tär på hälsan hos den som vårdar personen med 
demenssjukdom (Crawford m. fl., 2015; Strang m.fl., 2006). Anhörigvårdare upplever 
att de är tvungna att sätta sina egna behov sist (Høgsnes m.fl., 2014). Den 
överväldigande vårdtyngden och stressen påverkar den fysiska hälsan negativt och 
leder i vissa fall till sjukdom eller förvärrat sjukdomstillstånd hos anhörigvårdaren 
(Butcher m.fl., 2001; Chang & Schneider, 2010; Kelsey m. fl., 2010; Liken, 2001). I 
fall  där anhörigvårdares egna hälsa är försämrad blir vissa anhörigvårdare tvungna att 
fatta beslut om flytt trots motvilja (Bramble m.fl., 2009; Kraijo m.fl., 2015).  
 

I artikeln gjord av Liken (2001) framkommer att vissa anhörigvårdare upplever att de 
fått för lite information från vården angående demenssjukdom. De har inte förstått 
sjukdomsförloppet och känner sig oförberedda när försämring uppstår (Liken, 2001). 
Andra anhörigvårdare upplever att de inte har rätt kunskap för att vårda personen med 
demenssjukdom och upplever att den professionella vården kan erbjuda bättre vård, 
framförallt när det finns fysiska problem, exempelvis inkontinens (Chang & Schneider, 
2010).  
 

Kvinnor och barn, som anhörigvårdare, uttrycker att personen med demenssjukdom 
flyttar för att det är bättre och säkrare för personen (Kelsey m. fl., 2010; Park m.fl., 
2004;). Det upplevs att avlastning från samhället i olika former inte längre räcker till 
(Bramble m.fl., 2009; Caron m.fl., 2006). En dotter upplever det som att utökat stöd 
kunde gjort att hennes pappa kunnat bo kvar hemma längre, men denna hjälp nekas 
(Caron m.fl., 2006). En anhörigvårdare uttrycker att hon på grund av sin egen 
depression utgör en risk för personen med demenssjukdom (Chang & Schneider, 
2010). Barnen är oroliga för sina föräldrar med demenssjukdom gällande deras 
förmåga att hantera läkemedel, betala räkningar, förbereda måltider och är även 
oroliga för deras minne (Kelsey m. fl., 2010). Även negativa beteenden, sömnlöshet och 
vandringsbeteende upplevs som vanliga problem hos personen med demenssjukdom 
(Chang & Schneider, 2010).  I vissa fall har många faktorer tillsammans en avgörande 
betydelse för beslutet. Anhörigvårdare tänker både på hur det kommer att bli för 
personen med demenssjukdom men även på hur de själva kommer att påverkas av 
flytten, exempelvis möjligheten till bättre sömn och ett friare liv (Caron m.fl., 2006;). 
I Korea tar kvinnan, traditionellt sett, hand om hem och familj vilket är en faktor som 
gör att det upplevs svårare, för söner och män, om kvinnan är personen med 
demenssjukdom (Park m.fl., 2004). Barn till anhörigvårdaren och personen med 
demenssjukdom kan uppmana till flytt då de ser att den “friska” föräldern lider 
(Bramble m.fl., 2009; Kraijo m.fl., 2015).  
 

Yttre faktorer som upplevs påverka beslutet kan vara ekonomiska aspekter, effekter på 
familje- och jobbansvar (Bramble m.fl., 2009; Liken, 2001; Park m.fl., 2004). Studien 
från Korea visar även på att många där inte har någon pension vilket gör att den 
ekonomiska delen kan ha en stor betydelse, barnen får stå för kostnaderna. 



Anhörigvårdarna känner sig helt utmattade vilket påverkar jobbsituationen och gör att 
ångest uppstår (Park m.fl., 2004). 
 

Anhörigvårdare vill vårda personen med demenssjukdom så länge det går, vissa 
känner dock att bördan blir så stor att de inte klarar av att vårda personen hemma 
längre (Bramble m.fl., 2009; Crawford m. fl., 2015; Kraijo m.fl., 2015;  Park m.fl., 
2004). Beslutsprocessen kan bli utdragen då anhörigvårdare ibland behöver lång tid 
för att inse att flytt till särskilt boende är det bästa alternativet för personen med 
demenssjukdom (Caron m.fl., 2006). Faktorerna bidrar till att det blir för mycket och 
bägaren rinner över (Strang m.fl., 2006). Vissa anhörigvårdare känner sig oförberedda 
och överraskade över beslutet för att de inte insett hur illa det varit, medan andra 
känner sig beredda (Johansson m.fl., 2014; Kraijo m.fl., 2015; Liken, 2001; Strang 
m.fl., 2006).  
 

Anhörigvårdarna upplever känslor som skam, skuld och ångest över beslutet om flytt 
(Bramble m.fl., 2009; Butcher m.fl., 2001; Høgsnes m.fl., 2014; Park m.fl., 2004). De 
skäms för att de inte längre klarar av att vårda personen med demenssjukdom (Kraijo 
m.fl., 2015). När omvårdnadsbehovet ökar beskriver anhörigvårdare känslor som visar 
på att situationen börjar bli för svår att hantera, de rör sig mot en brytpunkt (Butcher 
m.fl., 2001).  
 

Till skillnad från situationer där beslutet växer fram under längre tid så uppstår i vissa 
fall akuta situationer som gör att anhörigvårdare upplever flytten som oundviklig 
(Bramble m.fl., 2009; Caron m.fl., 2006; Kelsey m. fl., 2010; Liken, 2001;). Insikt om 
hur illa det varit saknas fram till att krisen är ett faktum (Strang m.fl., 2006). En 
anhörigvårdare uttrycker att hon inte insett hur illa det var förrän hennes pappa 
försökte ta livet av mamman med demenssjukdom och sedan sig själv (Liken, 2001). I 
ett annat fall tvingas anhörigvårdaren till att ta ett snabbt beslut då personen med 
demenssjukdom drabbas av en stroke (Kraijo m.fl., 2015), en annan anhörigvårdare 
fattar beslutet efter en fallolycka där personen med demenssjukdom ramlat och skadat 
flera kotor (Liken, 2001). 
 

Upp och ner, ner och upp - tiden efter flytten. 

Nedan presenteras upplevelser hos anhörigvårdare när personen med demenssjukdom 
har flyttat från det egna hemmet till särskilt boende; hur den nya situationen upplevs, 
hur anhörigvårdare hanterar den nya rollen och hur separationen upplevs. 

Att vara eller inte vara tillfreds 

Efter flytten upplever anhörigvårdarna ett behov av att fortsätta att utvärdera beslutet 
(Chang & Schneider, 2010; Strang m.fl., 2006). De och övriga familjemedlemmar 
behöver få känna att de tagit rätt beslut (Butcher m.fl., 2001). Anhörigvårdare känner 
plikt att vara involverade och känner ett fortsatt ansvar för personen med 
demenssjukdom (Bramble m.fl., 2009). I början upplevs misstro mot vården som 
resulterar i ett övervakande beteende, för att säkerställa att personen med 
demenssjukdom blir väl omhändertagen. De kan sedan känna lättnad när de ser att 
personen med demenssjukdom blir väl omhändertagen (Butcher m.fl., 2001; Chang & 
Schneider, 2010; Johansson m.fl., 2014;  Strang m.fl., 2006).  
 



Anhörigvårdare inser, efter flytten, att bättre vård kan ges på annat håll än i hemmet 
(Crawford m. fl., 2015). Vissa upplever tillfredsställelse med miljön, den fysiska 
omvårdnaden och personalen på boendet (Bramble m.fl., 2009). Lugn och välbehag 
upplevs när anhörigvårdare synliggörs av vårdpersonal i svåra situationer (Johansson 
m.fl., 2014). Mjukt, omtänksamt och öppet bemötande från personal, mot både 
anhörigvårdare och personen med demenssjukdom, underlättar situationen och 
uppskattas (Butcher m.fl., 2001).  
 

Det upplevs tillfredsställelse med det särskilda boendet men vissa anhörigvårdare 
upplever besvikelse (Strang m.fl., 2006), missnöje och otillfredsställelse (Chang & 
Schneider, 2010). Exempel på orsaker till dessa känslor är att anhörigvårdarna önskar 
mer aktiviteter på boendet men även bristande hygienrutiner och fall-olyckor är 
bidragande faktorer (Chang & Schneider, 2010). Somliga anhörigvårdare upplever att 
de känner sig obekväma med att besöka personen med demenssjukdom på boendet då 
de känner sig iakttagna (Strang m.fl., 2006;). Vissa anhörigvårdare känner stress då de 
upplever att det saknas professionell kompetens hos vårdpersonalen (Johansson m.fl., 
2014). Två anhörigvårdare i en studie ångrar att de placerat personen med 
demenssjukdom på särskilt boende men har inte möjlighet att ändra situationen 
(Chang & Schneider, 2010).  
 

Förändrad roll- förändrat ansvar. 

Att vara anhörigvårdare kan upplevas som ett heltidsarbete, “uppgiften med livet”, och 
efter flytten upplever man det som att bli arbetslös. Det kan vara svårt att släppa taget 
om rollen som vårdare, anhörigvårdare känner ett behov av att vara delaktiga i beslut 
kring personen med demenssjukdom (Crawford m. fl., 2015). Vissa känner att de har 
en viktig roll i att framföra behov och önskemål hos personen med demenssjukdom till 
vårdpersonalen och delta i omvårdnaden, de upplever sig som experter på sin anhörige 
med demenssjukdom (Bramble m.fl., 2009; Crawford m. fl., 2015). Det upplevs viktigt 
att vårdpersonalen tar anhörigvårdarna på allvar och lyssnar på livsberättelser om 
personen med demenssjukdom (Johansson m.fl., 2014). Anhörigvårdare känner även 
ett behov av att hålla sig informerade om vårdsituationen (Crawford m. fl., 2015).  
 

Ett sätt att känna sig delaktig är att försöka förstå systemet på särskilt boende. Detta 
kan upplevas frustrerande (Strang m.fl., 2006;). Vissa anhörigvårdare upplever att de 
inte blir uppmuntrade att delta i omvårdnaden och att det saknas kommunikation och 
information från vårdpersonal, vilket kan leda till känslor av frustration, maktlöshet 
och osäkerhet (Bramble m.fl., 2009; Johansson m.fl., 2014; Strang m.fl., 2006). 
Somliga anhörigvårdare uttrycker att de känner mer stöttning från anhöriga till andra 
personer med demenssjukdom än från omvårdnadspersonalen (Bramble m.fl., 2009).  
 

Anhörigvårdare besöker personen med demenssjukdom av olika anledningar; de 
upplever besöken som viktiga för både sig själva och personen på boendet (Butcher 
m.fl., 2001), de vill bibehålla en känsla av tillhörighet (Johansson m.fl., 2014), de 
känner rädsla eller oro för att personen med demenssjukdom ska glömma bort dem 
(Chang & Schneider, 2010). Andra anhörigvårdare ser besöken som ett sätt att hedra 
sina äldre (Chang & Schneider, 2010). En anhörigvårdare känner sig tvingad att 
regelbundet besöka boendet då hon är den enda som personen med demenssjukdom 
känner igen (Strang m.fl., 2006). Vissa upplever skuldkänslor, de känner att de bör 
besöka boendet oftare för att hjälpa till mer (Strang m.fl., 2006).  



 

Fri men ändå fångad - upplevelser kring separationen 

Anhörigvårdare upplever skuld över att ha flyttat personen med demenssjukdom från 
hemmet, de känner att de borde ha kunnat stå ut längre eller kunnat testa ytterligare 
sätt för att klara situationen i hemmet (Bramble m.fl., 2009; Kraijo m.fl., 2015; Liken, 
2001; Park m.fl., 2004). Skuldkänslor kan också upplevas i fall där anhörigvårdare blir 
uppmuntrade, av vårdpersonal, att ljuga för personen med demenssjukdom, 
exempelvis i “hej då”- situationer (Høgsnes m.fl., 2014).  
 

Sorg efter flytten är något som framkommer i hälften av studierna (Bramble m.fl., 
2009; Butcher m.fl., 2001; Crawford m. fl., 2015; Høgsnes m.fl., 2014; Johansson m.fl., 
2014; Park m.fl., 2004). Vissa anhörigvårdare upplever djup sorg kring 
omvårdnadssituationer (Park m.fl., 2004). Sorgen beskrivs av en anhörigvårdare som 
att sakna en tydlig början och slut, det upplevs som att personen med demenssjukdom 
befinner sig i ett limbo mellan levande och död (Høgsnes m.fl., 2014). Flera 
anhörigvårdare uttrycker att det hade varit bättre om personen dött, sorgen kan då 
eventuellt bli lättare att hantera eftersom det gör att anhörigvårdaren kan gå vidare 
(Crawford m. fl., 2015; Høgsnes m.fl., 2014).  
 

Separationen upplevs som svår att hantera (Bramble m.fl., 2009). Vissa 
anhörigvårdare har svårt att släppa taget och känner att de inte får något riktigt avbrott 
(Strang m.fl., 2006). Känslor som saknad och förlust framkommer (Bramble m.fl., 
2009; Butcher m.fl., 2001; Crawford m. fl., 2015; Høgsnes m.fl., 2014).  I en studie kan 
en skillnad ses mellan upplevelserna av flytten, där endast några få av de vuxna barnen 
ser flytten som svår medan partners till personer med demenssjukdom upplever flytten 
som mycket känslosam (Kelsey m. fl., 2010). En person uttrycker förlusten av sin 
livslånga kamrat som att det är en del av honom som fattas (Crawford m. fl., 2015). 
Partners saknar att vara nära personen med demenssjukdom, de upplever att de måste 
hantera en situation där den fysiska kontakten nu inte längre är som förut och där allt 
ansvar för kontakt läggs på anhörigvårdaren. De anhörigvårdare som fortfarande 
känner närhet och ömhet med personen med demenssjukdom ser det som ett bevis på 
att deras partner finns där bakom sjukdomen (Høgsnes m.fl., 2014). Somliga 
anhörigvårdare har svårt att acceptera att framtidsdrömmar de haft tillsammans med 
personen med demenssjukdom nu inte längre kan bli av (Høgsnes m.fl., 2014).  
 

Ensamhet är något som framkommer hos anhörigvårdare, även hos de som har vänner 
och andra familjemedlemmar (Crawford m. fl., 2015). För några anhörigvårdare, som 
upplevt konflikter med övriga familjemedlemmar före flytten, fortsätter konflikterna 
även efter flytten och stämningen upplevs som spänd (Chang & Schneider, 2010; 
Liken, 2001). Vissa anhörigvårdare försöker lösa konflikten genom att visa på hur bra 
personen med demenssjukdom har det på särskilt boende, vilket leder till en ökad 
förståelse för beslutet hos övriga anhöriga (Chang & Schneider, 2010). 
 

Oro upplevs för hur personen med demenssjukdom har det på boendet och hur de 
klarar sig när anhörigvårdarna inte är där, vissa anhörigvårdare upplever det som 
stressande att inte veta vad som händer (Bramble m.fl., 2009; Crawford m. fl., 2015; 
Strang m.fl., 2006). Vissa anhörigvårdare upplever att det är svårt att se personen med 
demenssjukdom i andras kläder, det händer att kläder sorteras fel på boendet 
(Bramble m.fl., 2009). Anhörigvårdare känner oro över kostnaderna för boendet 



(Liken, 2001). Bramble, Moyle och McAllister (2009) skriver att alla kvinnliga 
deltagare uttrycker ett behov av stöttning, vissa har fått professionell hjälp. 
 

Trots oro känner anhörigvårdare lättnad över att inte längre behöva vårda personen 
med demenssjukdom dygnet runt (Strang m.fl., 2006) och de känner lättnad över att 
slippa oroa sig för säkerheten (Bramble m.fl., 2009). Oron minskar även när 
anhörigvårdarna känner sig tillfreds med att personen med demenssjukdom är väl 
omhändertagen på boendet (Crawford m. fl., 2015) och känner trygghet när personen 
med demenssjukdom känner sig nöjd med tillvaron (Butcher m.fl., 2001; Johansson 
m.fl., 2014). Det upplevs också som positivt när personen med demenssjukdom ser 
“hel och ren” ut (Bramble m.fl., 2009; Butcher m.fl., 2001). 
 

En djup relation före flytten gör att anhörigvårdare fortsätter att hålla god kontakt med 
personen med demenssjukdom (Strang m.fl., 2006). Anhörigvårdare känner lättnad 
över att de hittat sätt att interagera med personen med demenssjukdom på boendet, 
till exempel att lyssna på musik tillsammans (Johansson m.fl., 2014).  
 

För att underlätta situationen efter flytten försöker anhörigvårdare att hålla sig 
sysselsatta och ha en positiv attityd till det hela (Strang m.fl., 2006). Vissa upplever att 
det är viktigt att bevara hemmet som det var innan personen med demenssjukdom 
flyttade till boendet som en påminnelse om “den gamla goda tiden” (Høgsnes m.fl., 
2014). Många känner en nyvunnen frihet att exempelvis umgås med vänner och familj 
(Crawford m. fl., 2015; Høgsnes m.fl., 2014; Liken, 2001; Strang m.fl., 2006). Flytten 
innebär frihet men den skuggas av dåligt samvete och skuld (Høgsnes m.fl., 2014). Det 
upplevs som svårt att ta beslutet men i efterhand uttrycker många att det var rätt beslut 
(Butcher m.fl., 2001; Crawford m. fl., 2015; Liken, 2001).  
 
 

 



Diskussion 

 

Resultatdiskussion  

Litteraturöversikten som gjorts ger en överblick över tidigare forskning med syftet att 
beskriva anhörigvårdares upplevelser av att besluta om och flytta en person med 
demenssjukdom från hemmet till särskilt boende. I resultatet framkommer bland 
annat att anhörigvårdare till personer med demenssjukdom, innan flytten, upplever 
sorg, stress och försämrat hälsotillstånd. Även efter flytten upplevs sorg men också 
frihet och lättnad. Det framkommer också att anhörigvårdare kan uppleva bristande 
kommunikation, information och stöttning från vårdpersonal på särskilt boende.  

Vägen till flytten 
I resultatet framkommer att det finns en vilja hos anhörigvårdarna om att vårda 
personen med demenssjukdom hemma i hemmet så länge det går. Vissa av 
anhörigvårdarna inser dock att bördan blivit för stor och att det inte längre är möjligt. 
I flera av studierna framgår att omvårdnaden blivit en börda. Detta är något som även 
framkommer i Flynn & Mulcahy’s (2013) studie om hur anhörigvårdare till yngre 
personer med demenssjukdom i Irland påverkas av anhörigvården, där deltagarna 
upplever hur anhörigvården blir en börda både fysiskt, psykiskt, finansiellt och socialt 
sett. Resultatet i denna litteraturöversikt visar att anhörigvårdare ibland kan vara 
tvungna att bortprioritera åtaganden i andra relationer för att mäkta med 
omvårdnaden av personen med demenssjukdom. 
 

I resultatet framkommer att anhörigvårdare upplever rädsla och oro både för sin egen 
och personen med demenssjukdoms säkerhet. En av anledningarna till att 
anhörigvårdare väljer att flytta personen med demenssjukdom är att de har en 
förhoppning om att det särskilda boendet kommer vara säkrare för personen. Eika 
m.fl. (2014)  skriver att det kan finnas rädsla för att hantera en krissituation på fel sätt 
och att anhöriga konstant måste vara beredda på att något kan inträffa.  
 
Att konstant behöva övervaka personen med demenssjukdom är påfrestande både 
fysiskt och psykiskt. Något som också upplevs vara fysiskt och psykiskt påfrestande är 
sömnbrist, vårdtyngden och stressen. Stressen kan i sin tur leda till försämrat 
hälsotillstånd hos anhörigvårdaren. Unson, Glendon, Heymes och Sanchos (2015) 
visar i sin studie att det finns flera faktorer som upplevs stressande; att konstant 
behöva upprepa vad man säger till personen med demenssjukdom, den konstanta 
övervakningen, sömnbrist, förlorad frihet och inte minst det verbala och fysiska våldet. 
Andra anledningar till att anhörigvårdare upplever stress kan vara konflikter, 
oenigheter och ojämn omvårdnadsbörda med andra familjemedlemmar. I 
litteraturöversiktens resultat framkommer att konflikter som upplevts före flytten 
kvarstår även efter att personen med demenssjukdom flyttat in på särskilt boende. 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2014:822) ska personal inom hälso- och 
sjukvården jobba för att förebygga ohälsa. 
 

 

Upplevelse av isolering framkommer i resultat där anhörigvårdare upplever att vänner 
har lämnat dem. Sanders m.fl. (2007) skriver att upplevd isolering kan leda till sorg. 
Anhörigvårdare känner att vänner har lämnat och att det saknas stöttning från 
omgivningen. I resultatet framkommer att vissa anhörigvårdare saknar stöttning från 



andra familjemedlemmar. Stöttning av familjemedlemmar upplevs dock underlätta 
beslutsprocessen. Deltagarna i studien av Lundh, Sandberg och Nolan (2000) upplever 
liknande känslor. De anhörigvårdare som diskuterat beslutet med sina vuxna barn och 
som upplever sig stöttade av dem i beslutet, känner en minskning av skuldkänslor 
jämfört med dem som inte stöttats i beslutet.  
 

I flertalet av artiklarna från resultatet påvisas upplevelser som skam, skuld och ångest 
över beslutet. Sanders m.fl. (2007) skriver att en källa till att anhörigvårdare känner 
ånger och skuld över beslutet kan vara just överlämnandet av omvårdnaden till särskilt 
boende. En av artiklarna i resultatet pekar på att om vårdpersonal kommer med 
förslaget om flytt så minskas skuldkänslorna hos anhörigvårdaren. Beslutsprocessen 
underlättas om vårdpersonal och anhörigvårdaren är överens om beslutet. Sanders 
m.fl. (2007) skriver dock att även om vårdpersonal uppmuntrar till flytten så upplever 
anhörigvårdarna fortfarande skuld gentemot personen med demenssjukdom. Ånger 
över beslutet och skuld kan vara anledningar till att anhörigvårdarna upplever sorg. 
Sorg framkommer som en tydlig upplevelse i resultatet, relaterat till många olika delar 
av transitionen och omvårdnadssituationen. Sanders m.fl. (2007) utforskar 
upplevelserna av sorg hos anhörigvårdare till personer med demenssjukdom i sitt 
arbete och finner att sorgen orsakas av många aspekter, så som saknad av hur livet 
brukade vara, förlust av personen, skuldkänslor m.m. vilket stämmer överens med vad 
flertalet av deltagarna i litteraturöversikten uttrycker. 
 
Två av studierna som studerats skiljer sig geografiskt och kulturellt sett från de övriga 
studierna då de rör anhörigvårdare från Asien och alltså från icke västerländska 
kulturer; Korea (Park m.fl., 2004) och Taiwan (Chang & Schneider, 2010). I dessa 
artiklar pratar anhörigvårdarna om den negativa synen på demenssjukdom, det stigma 
som finns kring demens i deras kulturer och hur de skäms över personen med 
demenssjukdom. Detta är ett tema som även framkommer i en studie av Zhan (2004), 
rörande amerikaner som härstammar från Kina, där deltagarna uttrycker hur 
människor från deras kultur får dem att skämmas över sin anhörige med 
demenssjukdom då det ofta saknas förståelse för och insikt kring sjukdomen. Vidare 
berör de asiatiska studierna i denna litteraturöversikt den plikt att vörda/hedra sina 
äldre som anhörigvårdarna känner och hur flera av dem känner att de sviker denna 
plikt genom att flytta personerna med demenssjukdom till ett särskilt boende. Canda 
(2013) diskuterar detta fenomen, kallat filial piety, i sin egen litteraturstudie och 
förklarar hur det under lång tid påverkat förhållandet mellan barn och föräldrar i öst-
asiatiska länder, där barnen traditionellt sett har en plikt att ta hand om sina föräldrar 
när de blir äldre. I modern tid leder detta ibland till känslor av skam, skuldkänslor och 
kritik från övriga familjemedlemmar och omgivningen då anhöriga inte alltid har 
möjlighet att vårda sina föräldrar i hemmet. Vissa anhörigvårdare i dessa länder börjar 
nu omdefiniera betydelsen av filial piety och använder sig av äldreomsorgen för att 
hedra sina äldre på bästa sätt, precis som en av deltagarna i studien från Taiwan 
(Chang & Schneider, 2010). Optimala förutsättningar för kommunikation (Eide & 
Eide, 2009) är att personerna som kommunicerar med varandra har ömsesidiga 
kulturella förutsättningar och referenser, men så är det allt som oftast inte. I resultatet 
framkommer att synen på demenssjukdom och rollen som anhörigvårdare kan skilja 
sig mellan olika kulturer. Då Sverige, liksom andra länder, blir mer och mer 
mångkulturellt är det viktigt för vårdpersonal att vara medvetna om att synen på 
anhörigvård och sjukdomar kan se olika ut (Strömberg & Jaarsma, 2012).  
 

 



Tiden efter flytten 
I resultatet uttrycks att anhörigvårdare har ett behov av att ta reda på om beslutet var 
rätt. Sandberg m.fl. (2002) skriver att anhörigvårdare, som placerat en anhörig på 
boende, har ett behov av att få veta att de gjort rätt i att flytta personen. I 
litteraturöversikten framkommer även att anhörigvårdare känner lättnadskänsla när 
de uppmärksammar att personen med demenssjukdom blir väl omhändertagen av 
vårdpersonalen. I vissa av studierna i denna litteraturöversikt framkommer det att 
anhörigvårdarna anpassar sig till nya roller efter flytten till boendet, de flesta känner 
att de fortfarande har ett ansvar som anhörigvårdare, men det ter sig på nya sätt. Eika 
m. fl (2014) finner också att anhörigvårdare fortsätter känna sig ansvariga för personen 
de vårdat efter en flytt till särskilt boende. Schumacher & Meleis (1994) skriver att tre 
användbara åtgärder/interventioner som sjuksköterskan kan använda vid transitioner 
är att bedöma individens förmåga/beredskap för att klara transitionen, förbereda inför 
transitionen och roll-supplementering. Förberedelsen kan innefatta att sjuksköterskan 
informerar och utbildar individen. Roll-supplementationen (Meleis, 1975) syftar till att 
hjälpa individen att formas in i den nya rollen och förstå den. Vissa anhörigvårdare i 
litteraturöversikten känner ett ansvar av att övervaka personalen och vården, vissa ser 
sig som experter på sin anhörigas livsberättelse och upplever att de har en viktig 
funktion i att förmedla den till omvårdnadspersonalen. Flertalet anhörigvårdare 
upplever att det är viktigt att besöka personen med demenssjukdom regelbundet. 
Liknande fynd beskrivs av Helgesen, Larsson och Ethlin (2013) där de kategoriserar de 
nya rollerna för anhörigvårdare som: Att vara en beskyddare, Att vara en talesperson 
samt Att vara en besökare. I en studie i resultatet upplever vissa anhörigvårdare att det 
finns bristande kommunikation och information från personalen inom vården. De 
känner mer stöd från andra anhöriga till personer med demenssjukdom än från 
personal. Att uppleva bristande kommunikation från personal på boendet 
framkommer även i Eika m.fl (2014).  
 

Vid separationen kan känslor av förlust och saknad komma fram. Sandberg, Nolan och 
Lundh (2001) beskriver även de den starka känslomässiga inverkan som separationen 
från sin partner har på anhörigvårdare. Vidare finner de i sitt arbete att denna inverkan 
ofta knappt uppmärksammas av vårdpersonalen, då fokus ligger på personen med 
demenssjukdom.  
 

Trots mycket negativa känslor så upplever anhörigvårdare i litteraturöversikten även 
en känsla av frihet i och med placeringen av personen med demenssjukdom på det 
särskilda boendet, då de inte längre har huvudansvaret för omvårdnaden dygnet runt. 
Anhörigvårdare använder denna frihet till att bland annat bibehålla sociala kontakter, 
eller till att få en ostörd nattsömn. Lundh m.fl. (2000) benämner detta som en del i 
reorienteringsfasen och beskriver hur anhörigvårdare i deras studie efter flytten kan 
återgå till ett mer “normalt” liv. Shumacher och Meleis (1994) skriver att det är viktigt 
att sjuksköterskan uppmärksammar faktorer som kan bidra till en hälsosam transition 
och utvärderar interventioner. Tre indikatorer på hälsosamma transitioner är 
subjektivt välbefinnande, roll-bemästring och välmående relationer. Vid arbete för att 
främja en hälsosam transition är det viktigt att komma ihåg att transitioner kan se olika 
ut för olika individer. Tidigare forskning av Eika m.fl. (2014) visar att transitionen kan 
upplevas svår och påfrestande både för individen som ska flyttas och närstående. 
 



Metoddiskussion  

Författarna valde att göra en litteraturöversikt för att få en överblick om kunskapsläget 
kring upplevelser hos anhörigvårdare när en person med demenssjukdom flyttar från 
hemmet till boendet. Sökningen innefattade både kvalitativa och kvantitativa studier, 
det var dock endast kvalitativa studier som inkluderades. Såhär i efterhand kan det 
diskuteras om det inte hade varit bättre att från början begränsa sig till kvalitativa 
studier redan i den strukturerade litteratursökningen, alltså valt att analysera 
kvalitativ forskning för att bidra till evidensbaserad omvårdnad (Segesten, 2012). Den 
strukturerade litteraturöversikten gjordes i databaserna Cinahl och PsycINFO. För att 
inte gå miste om relevanta artiklar kunde sökningar gjorts i fler databaser (Karlsson, 
2012), t.ex. Medline/PubMed, men då författarna ansåg att Cinahl och PsycINFO var 
mer relevanta för syftet gjordes detta inte. När artiklarna granskats och inkluderats 
gjordes några sekundärsökningar i referenslistorna tillhörande de granskade 
artiklarna (Östlundh, 2012). Detta resulterade inte i några fler artiklar som kunde 
inkluderas i studien. Det diskuterades om en tidsbegränsning skulle sättas som en 
avgränsning för artiklarna under sökningen, men författarna ansåg att intressanta 
artiklar då kunde gå förlorade. Med anledning av detta gjordes inte någon 
tidsbegränsning, vilket eventuellt kan ses som en nackdel för studien då vetenskapliga 
artiklar ofta ses som en färskvara (Östlundh, 2012). Antalet artiklar som inkluderades 
i resultatet upplevdes av författarna vara tillräckliga för att svara på syftet på ett 
adekvat sätt, men med en bredare sökning, t.ex. fler sök-kombinationer eller 
databaser, hade ytterligare artiklar eventuellt kunnat bidra till att säkerställa att 
litteraturöversikten representerat en större del av populationen (Kristensson, 2014).  
 
Artiklar från olika världsdelar användes för att få en ökad förståelse om hur kulturella 
skillnader kan påverka upplevelsen hos anhörigvårdarna. I litteraturöversikten saknas 
artiklar från Afrika och Sydamerika. Majoriteten av artiklarna (10 av 12) var dessutom 
utförda i västerländska kulturer, vilket kan påverka överförbarheten (Wallengren & 
Henricson, 2012). 
 

 

Författarna har arbetat för att få med alla olika upplevelser som beskrivs i artiklarna, 
men det går inte att utesluta att någon upplevelse, omedvetet, inte kommit med i 
sammanställningen. För att öka trovärdigheten i resultatet av de artiklar som 
framkommit sammanfattade författarna artiklarna på separat håll. Sedan gjordes en 
gemensam sammanställning av fynden och efter det gjordes uppdelning i 
underrubriker på varsitt håll. Resultatet blev relativt lika med några få undantag, som 
i sin tur diskuterades till konsensus nåddes (Graneheim & Lundman, 2004). 
Författarna valde att presentera resultatet under två huvudrubriker för att underlätta 
för läsaren att se tids-spannet. Under huvudrubrikerna gjordes underrubriker som 
representerar nyckelmeningarna i artiklarna. Trovärdigheten stärks av att författarna 
diskuterat tolkningen av data både med varandra men också med ”kritiska vänner”; 
handledare och handledningsgrupp (Wallengren & Henricson, 2012). 
 

I metoden har författarna skrivit att endast artiklar där etiskt övervägande är beskrivet 
eller där etiskt tillstånd funnits ska inkluderas (Forsberg & Wengström, 2013). I vissa 
av de artiklar som inkluderats har inte tydligt etiskt tillstånd beskrivits i text men dessa 
har ändå inkluderats då författarna gjort tolkningen att studierna bedrivits med 
forskningsetik i åtanke. En uppsats som skrivs på grundläggande nivå behöver, i 
juridiska mening, inte genomgå formell etisk prövning men är trots det inte fri från 
ställningstagande kring forskningsetik (Kristensson, 2014). För att inte författarnas 



egna åsikter skulle påverka resultatet har alla artiklar som framkom under sökningen 
och svarar mot syftet redovisats (Forsberg & Wengström, 2013). 

Slutsatser och kliniska implikationer  

I resultatet framkommer att anhörigvårdare kan uppleva transitionen på olika sätt; 
känna frihet, sorg, saknad, skuld, skam och lättnadskänsla. Som sjuksköterska är det 
därför viktigt att föra en dialog med anhörigvårdare för att synliggöra deras 
upplevelser, erfarenheter och att inte “dra alla över en kam”.  
 

Det framgår även att anhörigvårdare upplever att stöd och stöttning underlättar 
beslutsprocessen. Sjuksköterskan kan genom att stärka och stödja anhörigvårdare 
bidra till minskad risk för ohälsa, orsakad av vårdtyngd och psykisk stress. Att stärka 
och stödja handlar då om att ge anhörigvårdare förutsättningar för att klara av att vara 
ett stöd för personen med demenssjukdom. Utifrån detta tydliggörs vikten av att se och 
uppmärksamma anhörigvårdares upplevelser av transitions-situationen. 
 
En viss skillnad över synen på demens framkom i de asiatiska studierna jämfört med 
de studier som utförts i västerländska kulturer. Som sjuksköterska är det därför viktigt 
att försöka tydliggöra eventuella kulturella skillnader i kontakten med anhörigvårdare 
för att kunna stötta dem på bästa sätt. 
 
Många anhörigvårdare känner ett fortsatt ansvar för personen med demenssjukdom 
även efter flytten till särskilt boende då de ser sig som experter på personen och de vill 
fortsätta känna tillhörighet. Det är därför av stor vikt att sjuksköterskan involverar 
anhörigvårdaren i personen med demenssjukdoms liv och tar tillvara på 
anhörigvårdarens kunskaper.  
 

 

 

Vidare studier kan med fördel göras för att hitta konkreta metoder för hur 
sjuksköterskan på ett personcentrerat sätt kan stärka och hjälpa anhörigvårdare i 
transitions-situationen. 
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