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Svensk titel: Anhörigas upplevelser av att leva tillsammans med en person som drabbats av en 
demenssjukdom med fokus på upplevelser av det vardagliga livet - En litteraturstudie. 

 
Engelsk titel: Relative's experiences of living with a person suffering from dementia focusing on 
experiences of everyday life - A literature review. 

 
Författare: Robertino Duric och Michael Tägil 

 
Datum: 2017-12-07 

 
Antal ord: 7 774 

 
Sammanfattning:  
Bakgrund: 110 000 - 170 000 personer insjuknar varje år i en demenssjukdom. Antalet stiger för varje 
år som går och därmed ökar även antalet anhöriga till personer med demens.  
Syfte: Studiens syfte är att beskriva anhörigas upplevelser av att leva tillsammans med en person 
som drabbats av en demenssjukdom med fokus på upplevelser av det vardagliga livet. 
Metod: Litteraturstudie som baseras på 11 vetenskapliga artiklar som har sökts fram genom 
systematisk sökning samt kvalitetsgranskats. Artiklarna söktes fram i databaserna Cinahl Plus with 
Full Text, Medline och PsycINFO. Artiklarnas analyserades induktivt utifrån studiens syfte.  
Resultat: Resultatet presenteras utifrån fyra kategorier: förändrade roller och relationer, 
känslomässiga upplevelser, strategier och en osäker framtid. Resultatet visar att det är en stor 
omställning för den anhöriga då en familjemedlem drabbas en av demenssjukdom och livet blir 
förändrat. Den anhöriga får eller tvingas in i nya roller och ansvarsområden som tidigare hade blivit 
utfört av personen med demens. Relationen mellan den sjuke och de anhöriga är inte densamma 
som förut och påverkar familjesituationen både positivt och negativt. Det uppstår mycket känslor till 
följd av en demenssjukdom hos den anhöriga såsom stress, utmattning, oro, sorg och skuld. Den 
demenssjukes förmåga till att utföra aktiviteter i det vardagliga livet begränsas till följd av sjukdomen 
och är i stort behov av stöd från de anhöriga. De anhöriga använde sig av en del strategier för att 
själva må bra och upprätthålla ett bra vardagsliv. I och med en demenssjukdom uppstår det även en 
del tankar kring framtiden. De anhöriga brottades med frågor kring framtiden såsom flytt till ett 
vårdhem eller inte. 
Slutsats: Det är en känslomässig och krävande omställning att leva tillsammans med en person med 
demens utifrån olika aspekter. De vardagliga aktiviteterna blir påverkade genom att den anhöriga får 
ta över nya ansvarsområden som den sjuke tidigare haft samtidigt som den anhöriga sätter den 
demenssjukes behov framför sina egna. Det vardagliga livet förändras även genom nya roller inom 
familjerna, en förändrad relation och tankar om vad som kommer att ske i framtiden. Det krävs 
vidare forskning kring ämnet eftersom att allt fler diagnostiseras med demens och fler personer blir 
anhöriga för varje år som går.  
 

 

 
Sökord: Demens, Alzheimers Sjukdom, Anhörig, Vårdgivare, Aktiviteter i det vardagliga livet. 



 
 

3 
 

Innehåll 
 

1. Inledning .............................................................................................................................................. 4 

2. Bakgrund.............................................................................................................................................. 4 

2.1 Demens .......................................................................................................................................... 4 

2.2 Anhöriga till personer med demens .............................................................................................. 5 

2.3 Arbetsterapeutens roll vid stöd för personer med demens och anhöriga .................................... 5 

2.4 Vardagliga aktiviteter .................................................................................................................... 6 

2.5 Problemformulering ...................................................................................................................... 6 

3. Syfte ..................................................................................................................................................... 7 

4. Metod .................................................................................................................................................. 7 

4.1 Artikelsökning ................................................................................................................................ 7 

4.2 Urval .............................................................................................................................................. 8 

4.3 Kvalitetsgranskning ....................................................................................................................... 8 

4.4 Etiska ställningstaganden .............................................................................................................. 8 

4.5 Dataanalys ..................................................................................................................................... 8 

5. Resultat ................................................................................................................................................ 9 

5.1 Förändrade roller och relationer ................................................................................................... 9 

5.2 Känslomässiga upplevelser .......................................................................................................... 11 

5.3 Strategier ..................................................................................................................................... 11 

5.4 En osäker framtid ........................................................................................................................ 12 

6. Diskussion .......................................................................................................................................... 13 

6.1 Resultatdiskussion ....................................................................................................................... 13 

6.1.1 Förändrade roller och relationer .......................................................................................... 13 

6.1.2 Känslomässiga upplevelser ................................................................................................... 14 

6.1.3 Strategier .............................................................................................................................. 14 

6.1.4 En osäker framtid ................................................................................................................. 15 

6.2 Metoddiskussion ......................................................................................................................... 15 

7. Slutsats .............................................................................................................................................. 17 

Referenser ............................................................................................................................................. 18 

Bilaga 1 - Sökmatris 

Bilaga 2 - Artikelmatris 

Bilaga 3 - Analysmatris 

 



 
 

4 
 

1. Inledning 

 
År 2016 insjuknade cirka 110 000 - 170 000 i någon form av demenssjukdom i Sverige (1). Genom en 
ökad medvetenhet om demenssjukdomar och en ökad livslängd, resulterar detta i att antalet 
insjuknande stiger för varje år som går samt att sjukdomarna upptäcks i allt yngre åldrar (2). I 
samband med att fler diagnostiseras med demens ökar även antalet anhöriga som lever tillsammans 
med en person med demens. Det vardagliga livet påverkas genom förluster och anpassningar av 
relationer samt de vardagliga aktiviteterna (3,4). Att leva med en person med demens är 
känslomässigt krävande för den anhöriga eftersom att de nya anpassningarna till den nya livsstilen är 
oförväntade och att personen med demens mister delar av sin förmåga till att utföra aktiviteter. 
Personen med demens är i behov av stöd från den anhöriga i det vardagliga livet såsom att sköta om 
sin personliga hygien, äta eller klä på/av sig (2,4). Tidigare forskning (4) beskriver att det är svårt för 
den anhöriga att se hur deras demenssjuke familjemedlem förändras med tiden. Personen med 
demens blir till en “ny person” som tidigare varit en person som stöttat den friske i det vardagliga 
livet. Att “bo och leva tillsammans med någon som drabbats av en demenssjukdom är ett dygnet-
runt-arbete” (2). 

2. Bakgrund 

 

2.1 Demens 
Demens är ett samlingsnamn för en rad olika symtom som kan uppstå med olika bakgrunder. Det 
vanligaste symtomet är minnessvårigheter (5), men beroende på i vilken del av hjärnan sjukdomen 
uppkommer, visar sig symtomen även som störd tankeförmåga, motorik, rumsuppfattning, 
förändring av personligheten och intellektuella förmågor. En demenssjukdom medför svårigheter att 
klara sig själv i det vardagliga livet såsom att äta, tvätta, ta hand om sin personliga hygien eller att 
sköta sin ekonomi. De vanligaste riskfaktorerna för att drabbas av en demenssjukdom är ärftlighet 
och ålder. Andra viktiga faktorer att ta hänsyn till är att demenssjukdomar kan utvecklas till följd av 
andra sjukdomar såsom diabetes, hjärtproblem eller Parkinsons sjukdom (6). 

 
Det finns olika demenssjukdomar och de brukar delas in i primärdegenerativa sjukdomar, vaskulära 
demenssjukdomar och sekundära tillstånd. De primärdegenerativa sjukdomarna angriper i första 
hand det centrala nervsystemet genom att de skadar olika delar av hjärnans struktur som leder till 
degeneration av nervcellerna (7,8). Den vanligaste typen av demenssjukdom som tillhör de 
primärdegenerativa sjukdomarna är Alzheimers sjukdom (7,9) vilken ger symtom såsom glömska, 
svårigheter att utföra vardagliga sysslor och svårigheter med språket (9). Vaskulära demens-
sjukdomar kallas även för blodkärlsdemens och ger sjukliga förändringar i hjärnans blodkärl och 
cirkulation vilket kan visa sig efter en blödning i hjärnan eller av förkalkade blodkärl (6). Olika symtom 
som uppkommer vid en vaskulär demenssjukdom är störd motorik, tal, minnesförmåga och 
koncentration. Personen som blir sjuk, kan även börja pendla i sitt humör (6). Till sekundära tillstånd 
räknas de sjukdomar eller skador som kan, men inte nödvändigtvis, leda till en demenssjukdom, som 
till exempel alkoholmissbruk, könssjukdomar som syfilis och Humant Immunbrist-Virus(HIV) eller 
allvarliga trafikolyckor (10). 

 
Vid misstänkt demens görs en demensutredning som består av läkarundersökningar och utredningar 
för att upptäcka och fastställa en demenssjukdom (2). För att läkarna ska kunna ställa diagnosen 
demens krävs det att personen har haft tydliga och märkbara problem i över 6 månader och att det 
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ger sociala svårigheter i patientens liv (6). Det är viktigt att ta hänsyn till att demens inte får förväxlas 
med andra sjukdomstillstånd såsom depression eller förvirringstillstånd (2).  
 

 

2.2 Anhöriga till personer med demens 
Enligt Socialstyrelsens termbank beskrivs begreppet anhörig som “person inom familjen eller bland 
de närmaste släktingarna” (11). När en närstående drabbas av en demenssjukdom kan övriga 
familjemedlemmar stå inför ett svårt val som berör vem som ska ha huvudansvaret efter att 
sjukdomen brutit ut. I de flesta familjer kan personen som befinner sig närmast geografiskt få 
huvudansvaret och övriga familjemedlemmar hjälper till när det behövs. Personen närmast personen 
med demens, vilket brukar vara makan eller maken, känner oftast automatiskt att det är hennes eller 
hans ansvar att ta hand om sin partner. Genom en demenssjukdom ändras det vardagliga livet, både 
för personen med demens men även för anhöriga. Den demenssjuka partnern kan efter 
sjukdomsutbrottet ha svårt med att utföra aktiviteter på samma sätt som tidigare. Det här leder till 
en stor omställning för den anhörige (12) eftersom att denne får hjälpa personen med demens mer i 
det vardagliga livet. Anhöriga upplever att de “förlorar” sin partner som en samtalspartner samt det 
äktenskap de delar (1,13). Friska makar upplever att kvaliteten i förhållandet minskar genom att 
kommunikationen och lyckan blir mindre i relationen, men trots det visar det sig en ökning av 
emotionell intimitet genom närhet och värme (1).  
 

 

2.3 Arbetsterapeutens roll vid stöd för personer med demens och anhöriga 
Arbetsterapeuten besitter viktig kompetens som är användbar för att finna lösningar som passar för 
personen med demens och den anhörige i det vardagliga livet (14). Socialstyrelsen beskriver att det 
centrala syftet med stödinsatser för personen med demens är att de ges utifrån personen med 
demens egna behov och kvarvarande förmågor. Exempel på stöd som arbetsterapeuten kan erbjuda 
är dagverksamhet med syfte att erbjuda social samvaro, struktur och meningsfullt innehåll under 
dagen för att kunna bibehålla god livskvalitet. Ett annat exempel är vårdboende där personen med 
demens kan få stöd och hjälp av en arbetsterapeut med det dagliga livet samt i omvårdnaden då det 
inte längre än möjligt att bo kvar i det egna hemmet. Ett vårdboende erbjuder en god psykosocial 
miljö som är trygg och känns bekant för personen med demens (15). 

 
När en familjemedlem drabbas av en demenssjukdom påverkar det också personens anhöriga 
eftersom att de behöver ge stöd till personen med demens i det vardagliga livet. Arbetsterapeuten 
fokuserar på att finna lösningar eller strategier som kan underlätta det vardagliga livet för den 
anhöriga och hantera relationen till familjemedlemmen som har demens. De anhöriga kan få mer 
information eller utbildning angående demenssjukdomar samt om familjens nya situation (15). 
Chung (16) beskriver att utbildning kan ge anhöriga kunskap om beteendemässiga personlighets-
förändringar som personen med demens kan uppvisa samt visa på konsekvenser och utmaningar 
som sjukdomen för med sig. Genom detta kan anhöriga få stöd i att kunna kompensera de problem 
som uppstår och utveckla strategier som kan användas av den anhöriga. Strategier kan vara att den 
anhöriga ger personen med demens olika ledtrådar för att klara av det vardagliga livet, vilket leder till 
minskad vårdbörda för den anhöriga (16). Andra åtgärder som kan införas är individuellt anpassat 
stöd till anhöriga genom olika samtalsgrupper samt olika relationsbaserade program där både 
personen med demens och anhöriga deltar (15). Arbetsterapeuten behöver stötta anhöriga och 
undervisa dem för att de ska bli medvetna om sina egna behov och hälsa och inte endast fokusera på 
familjemedlemmen som har demens. Det är nödvändigt för arbetsterapeuten att ta hänsyn till och 
bemöta anhörigas känslor och förbereda de anhöriga för sina egna psykiska svårigheter som kan 
uppstå genom demenssjukdomen. Arbetsterapeuten kan undervisa de anhöriga i att känna igen 
tidiga tecken på utbrändhet och att utveckla en balanserad plan med lämpliga viloperioder och andra 
sociala aktiviteter som upplevs meningsfulla för den anhöriga. Arbetsterapeuten kan ge förslag på 



 
 

6 
 

olika typer av samhällstjänster, såsom vårdboende eller dagverksamhet, som finns att erhålla och ge 
anhöriga råd att utnyttja dessa (16). Sådana tjänster kan erbjuda avlastning för de anhöriga och 
genom detta minska anhörigas psykiska och fysiska belastning (15). 
 
 

2.4 Vardagliga aktiviteter 
Model of Human Occupation(MOHO)(17) kan ge en förståelse för hur de vardagliga aktiviteterna 
påverkar det vardagliga livet vid en sjukdom inom familjen. MOHO beskriver att människan har ett 
inre driv av att vara aktiv och begreppet aktivitet ses som ett samspel mellan arbete, lek och dagliga 
aktiviteter som sker i fysiska och sociokulturella miljöer. Vardagliga aktiviteter kan exempelvis vara 
att äta, sova, sköta sin personliga hygien, sköta sin ekonomi, handla mat och dricka kaffe som utförs i 
det vardagliga livet. Miljön är en viktig del i en persons aktivitetsutförande eftersom att den erbjuder 
möjligheter, krav och begränsningar som utgår utifrån varje person. När miljön ställer för höga krav 
begränsar detta individen till att leva ett självständigt liv (17).  

 
En studie (18) visar på att utförandet av de vardagliga aktiviteterna inte blir densamma inom familjen 
efter att en familjemedlem drabbats av en demenssjukdom. Personen med demens förlorar delar av 
sin förmåga till att utföra de vardagliga aktiviteterna och kräver stöd från anhöriga. När personen 
inte klarar av att ta hand om sig själv uteblir aktiviteter såsom att ta hand som sin personliga hygien, 
ta medicin eller laga mat. Det här leder till att den anhöriga tar över mer ansvar för de aktiviteter 
som personen med demens utförde innan sjukdomen vilket leder till att den anhöriga får mindre tid 
för sig själv. De aktiviteter som den anhöriga vill utföra uteblir eftersom att denne måste vara hemma 
eller i närheten av personen med demens för att bistå denne med hjälp.  

 
 

2.5 Problemformulering 
Brown, Chen och Mitchells studie (19) beskriver att hela familjen påverkas vid en demenssjukdom. 
Studien tar upp att vård av en anhörig med demens är både utmanande och stressigt samt kan 
påverka den anhöriges hälsa och välbefinnande. Den förändrade situationen, med mer stress, leder 
till större risk för depression och börda för de anhöriga eftersom att de inte får tillräckligt med stöd 
från personen med demens. Andra studier (18,20) förklarar att de anhöriga får ta på sig nya roller i 
relationen som de inte hade innan sjukdomen bröt ut vilket leder till en stor omställning. En av 
studierna (20) tillägger att den stora omställningen leder till att de anhöriga ser tillbaks i tiden för att 
minnas åren innan sjukdomsutbrottet vilket ger känslor av smärta över det förlorade. Det här 
påverkar de anhörigas psykiska hälsa vilket i sin tur leder till försämrad hälsa. 

 
Antalet insjuknade i en demenssjukdom ökar för varje år som går och genom det ökar även antalet 
anhöriga som lever tillsammans med en person med demens (3,4,15). Anhöriga prioriterar personen 
med demens behov framför sina egna, vilket kan resultera i fysisk och psykisk ohälsa (15). Forskning 
(18) påvisar att de anhöriga får ta mer ansvar kring förmågan hos personen med demens att utföra 
dagliga aktiviteter. Tidigare studier beskriver mest om hur anhörigas hälsa och välbefinnande 
påverkas genom en demenssjukdom men det finns få beskrivningar på hur anhöriga upplever det 
vardagliga livet. Av denna anledning är det relevant att sammanställa den kunskap som finns kring 
hur de anhöriga upplever sitt vardagliga liv. I nuläget är det mer fokus på personen med demens, 
men det är även viktigt att lyfta fram anhörigas roll som en del i personen med demens 
sjukdomsprocess för att förstå hur de upplever situationen. 
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3. Syfte 
 
Studiens syfte är att beskriva anhörigas upplevelser av att leva tillsammans med en person som 
drabbats av en demenssjukdom med fokus på upplevelser av det vardagliga livet. 
 
 
 

4. Metod  

 
Litteraturstudie med systematisk sökning valdes som metod. Litteraturstudie som metod ger 
perspektiv på aktuell forskningsbaserad kunskap om hur anhöriga upplever att leva tillsammans med 
en person med demens. Dessutom kan metoden visa vilken ytterligare kunskap som behövs (21). Då 
syftet handlar om en människas personliga upplevelse användes en kvalitativ ansats (22), och därför 
inkluderades endast kvalitativa studier.  
 
 

4.1 Artikelsökning   
Följande databaser användes: Cinahl Plus with Full Text, PsycINFO och MEDLINE. Databaserna anses 
vara relevanta för sökningar efter vetenskaplig litteratur inom omvårdnadskunskap, arbetsterapi, 
medicin och psykologi (21-23). 

 
I databaserna användes olika typer av sökstrategier med olika blocksökningar och kombinationer av 
ämnesord med fritextord. Ämnesord har använts för att få mer specifika sökningar och relevanta 
träffar som besvarar syftet. Det minska även antalet referenser som ej besvarar syftet. Ämnesorden 
skiljer sig från databas till databas och anges i databasens ämnesordslista vid namnet Thesaurus. Vid 
sökningarna användes ämnesord och fritextord. I första hand användes ämnesord men när detta inte 
gav relevanta träffar användes fritextord vilket utökade sökningen. I en del fall lades även trunkering 
till, vilket innebär att ändelsen på ett ord tas bort och databasen söker ordet med alla tänkbara 
ändelser, något som utökar sökresultatet. Vid ett litet sökresultat lades trunkering till för att utöka 
sökresultatet, vilket underlättade arbetet med att finna de relevanta artiklarna som svarade mot 
studiens syfte. Olika synonymer av sökord användes och sattes ihop till en så kallad blocksökning för 
att täcka in så mycket av ämnesområdet som möjligt (23). Dessa sökord parades sedan ihop med 
hjälp av termerna AND och OR för att få fram artiklar som passade studiens syfte. AND användes 
mellan blocken för att ge mer begränsade och villkorliga sökningar, medan OR användes mellan olika 
söktermer, inom blocken, för att vidga sökningarna och täcka in alla möjliga begrepp inom området 
(22,23). Sökningarna begränsades genom att använda peer-review (23) samt artiklar publicerade på 
engelska mellan åren 2000–2017.  

 
Flera olika sökordskombinationer gjordes i respektive databas men de slutgiltiga sökorden som 
användes var: Dementia, Alzheimer's Disease, Caregivers, Spouses, Everyday life, Daily life, Daily 
living, Life experience och Experience (se bilaga 1). Då detta är en studie inom arbetsterapi användes 
sökorden everyday life, daily life och daily living för att få ett aktivitetsperspektiv. Andra sökord som 
användes var activity of daily living, occupational therapy och occupation. Dessa sökord gav träffar 
men de var inte relevanta för denna studies syfte. Ämnesordet Dementia användes för att täcka in så 
mycket inom det valda området (23) och ämnesordet Alzheimer´s Disease lades till då den anses vara 
en av de vanligaste formerna av demens (7,9). Sökordet Dementia Vascular togs till en början med i 
sökningarna men togs sedan bort eftersom att ordet inte tillförde något till sökresultatet. För att få 
fram familjeperspektivet i sökningarna användes sökord såsom family, next of kin, significant others, 
spouse och caregiver. Efter att ha gjort flera olika sökordskombinationer valdes sökorden spouse och 
caregiver då dessa gav flest relevanta träffar. Sökorden life experience eller experience användes som 
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sista sökord för att begränsa sökningarna och för att få fram den levda erfarenheten hos den 
anhöriga. 
 

4.2 Urval 
Vid urvalet av artiklarna låg fokus på de anhörigas upplevelser av att leva tillsammans med en person 
med demens samt vilken påverkan detta har haft på det vardagliga livet. De artiklar som ej tog upp 
det här eller hade en svag beskrivning av det vardagliga livet exkluderades. Efter genomförd 
artikelsökning återstod 92 artiklar som var relevanta utifrån titlarna. 54 abstrakt lästes igenom men i 
vissa fall lästes även olika delar av artiklarna för att få fram om de passade studien eller inte. Efter att 
ha läst igenom 29 artiklar i fulltext exkluderas 15 stycken då de inte motsvarade studiens syfte. 
Exklusionskriterier var att personen med demens inte skulle vara inlagd på något vårdboende eller 
sjukhus utan blev omhändertagen av de anhöriga i hemmet. 

 
Begränsningar för studien var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska och peer-review 
granskade, detta för att säkerställa att de var vetenskapligt granskade (23). Dessutom skulle 
artiklarna vara publicerade mellan årtalen 2000–2017. Artiklarna som valdes ut fick inte heller vara 
systematiska litteraturstudier, så kallade “systematic reviews” då dessa anses vara sekundärkällor 
och har tolkats av en annan person (21). Det var av stor relevans att artiklarna skulle utgå ifrån de 
anhöriga, det vill säga make eller maka, dotter, dotter eller son, bror eller syster, som levde 
tillsammans med en person med demens samt hur deras vardagliga liv blev påverkade genom 
demenssjukdomen. Till denna studie har endast kvalitativa artiklar hämtats in eftersom att fokus låg 
på upplevelser och egna erfarenheter av det angivna området. Det här kunde tydligast fås fram via 
intervjuer som de vetenskapliga artiklarna var baserade på eftersom att deltagarna fått möjlighet, att 
med egna ord, beskriva sina upplevelser av egna livssituationer.  
 
 

4.3 Kvalitetsgranskning 
Vid granskningen av de vetenskapliga artiklarna användes en granskningsmall gjord av Statens 
Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering(SBU) (24). Mallen är utformad för kvalitativa studier 
och användes i denna studie för att säkerställa artiklarnas kvalitetsnivå och relevans. Samtliga artiklar 
granskades utifrån SBU mallen och de som ansågs mest lämpliga för att besvara studiens syfte 
inkluderades. 14 artiklar granskades och 11 artiklar togs med i denna studies resultat där 3 
exkluderades då de inte höll god kvalitet. Alla valda artiklarna höll hög eller medelhög kvalitet. 
 

 

4.4 Etiska ställningstaganden 
Samtliga utvalda artiklar är godkända av en etisk nämnd men i artiklarna förs inget djupt resonemang 
kring etiken. Dock anser författarna till denna studie att de är användbara, utifrån etisk synvinkel, 
eftersom att ingen av deltagarna i artiklarnas studier kom till skada. Författarnas avsikt var i denna 
studie att undvika oredlighet i form av att inte plagiera utan att ange någon källa och att inte ge 
missvisande analys av den insamlade datan (22). Det etiska resonemanget fanns även med då 
författarna granskade artiklarna enligt SBU:s granskningsmall eftersom att denna mall tar upp frågor 
kring etik. 
 
 

4.5 Dataanalys 
Efter urval och kvalitetsgranskning återstod 11 artiklar som inkluderades i studien samt 
sammanställdes i en artikelmatris (se bilaga 2). Vid analysen låg fokus på de anhörigas upplevelser av 
att leva tillsammans med en person med demens och vilken påverkan detta har haft på det 
vardagliga livet. Det inhämtade materialet analyserades förutsättningslöst av författarna för att få en 
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djupare förståelse om det studerande fenomenet, vilket beskrivs relevant enligt Forsberg och 
Wengström. En induktiv innehållsanalys av artiklarna användes för att finna mönster och kategorier 
som är gemensamma för det insamlade materialet för att sedan komma fram till ny kunskap inom 
det valda området (22).  

 
En innehållsanalys gjordes utifrån stegen i Forsberg och Wengströms bok (22). Individuellt lästes de 
utvalda artiklarna igenom för att få en god överblick över innehållet i artiklarnas resultatdel. Därefter 
jämförde författarna det utvalda materialet med varandra utifrån syftet och reflekterade över det 
huvudsakliga innehållet i artiklarna genom att se likheter och skillnader. Utsagor i form av meningar, 
stycken eller ord togs ut för att sedan kondenseras, d.v.s. korta ner meningarna men med bibehållen 
innebörd. De kondenserade meningarna tilldelas en kod/etikett. Alla koder med liknande innehåll 
sattes sedan samman för att bilda en kategori. Kategorierna som togs fram utgör det manifesta 
innehållet. Kategorierna sammanställdes i en analysmatris (se bilaga 3). En analysmatris användes för 
att göra en stor mängd information förståelig och på ett tydligt sätt identifiera mönster i det 
inhämtade materialet, något som kan påvisa det centrala budskapet inom varje artikel (22). 

5. Resultat 
 

Samtliga 11 studier är kvalitativa studier gjorda i Sverige, Norge, Thailand, Nederländerna, Kanada 

och Brasilien och publicerades mellan åren 2000 till 2017. Totalt innefattar studierna 171 deltagare 

som består av son eller dotter, man eller hustru, vänner och syskonbarn mellan åldrarna 15 till 92 år. 

Samtliga artiklar beskriver anhörigas upplevelser av att leva tillsammans med en person som 

drabbats av en demenssjukdom och som visar hur demenssjukdomen påverkar det vardagliga livet. 

De inkluderande artiklarna är sammanställda i en artikelmatris (se bilaga 2). Efter genomförd 

dataanalys har fyra kategorier tagits fram: förändrade roller och relationer, känslomässiga 

upplevelser, strategier och en osäker framtid (se bilaga 3). 

 
 

5.1 Förändrade roller och relationer 
Anhörigas roll ändras i takt med att sjukdomen progredierar (25-35) och relationen mellan 
familjemedlemmarna sätts på prov (25-27,33-35). Anhörigas roll blir mer som en vårdgivare snarare 
än en familjemedlem eftersom att de får ta ett större ansvar även för partnerns vardagliga liv och 
omvårdnad samt gör detta på egen hand (25,27,28,32,34). En annan roll som den anhöriga får 
tilldelat sig är tolk, i form av talesperson för familjemedlemmen som har demens och inför andra 
personer i omgivningen (33). I en studie (28) beskriver anhöriga sjukdomen som en “oväntad gäst” 
som kommer in i deras hem och blir en del av deras vardagliga liv samtidigt som den ändrar 
familjesituationen.  

 
Som vårdgivare möter anhöriga nya utmaningar i det vardagliga livet som de inte är förberedda på 
(27,32,35). I takt med att personen med demens inte har förmågan till att klara sig själv, ändras även 
det vardagliga livets aktiviteter både för personen med demens men framförallt för de anhöriga (25-
31,33,35). Nya uppgifter och ändrade roller blir en del av att leva tillsammans med en person med 
demens eftersom att personen inte har förmågan till att ta hand om sig själv (28,33), då personen 
med demens är i behov av stöd från anhöriga med att ta hand om sin personliga hygien, klä på sig 
eller äta (25,26,28-30). En studie (25) tillägger att den anhöriga får assistera personen med demens i 
att exempelvis hitta hem efter att ha gått ut på stan eller handlat mat på grund av att personen är 
glömsk och tappar förmågan till att orientera sig själv. Anhöriga tvingas in i att utföra nya aktiviteter 
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som tidigare sköttes av personen med demens (33). Familjemedlemmar ser hjälpen med de 
vardagliga aktiviteterna, för deras familjemedlem som har demens, mer som en självklarhet än en 
vilja till att hjälpa (30). Som svar till detta tillägger en annan artikel att de nya identiteterna är ett 
resultat av anpassningar till den nya livssituationen (33). Två studier (30,33) nämner att nya och 
omvända identiteter skapar förvirring hos de anhöriga vilket visar sig i citatet av en vuxen son: 

 

 
“The experiences of reversing roles was also very common amongst the relatives/.../Seriously, am I 

really going to talk to my mother about her personal hygiene?” (30) 

 
 
Barn som lever tillsammans med en förälder som har demens säger såhär:   

 

 
“You miss them being a parent. Normally you are father and child, but now we are on the same level 

because he does not think like an adult anymore” (35) 
 
 
En studie (27) beskriver männens svårigheter med att ta över nya roller och ha det övergripande 
ansvaret för aktiviteter som tidigare låg på hustrun. Hustrun kan inte ta ansvar för de vardagliga 
aktiviteterna vilket gör männen ansvariga för att sköta planering, inköp och tillredning av måltider. 
Det här anses vara en utmaning eftersom att de flesta män saknar kunskapen och är inte vana med 
att utföra dessa aktiviteter (27). Andra anhöriga redogör för att relationens struktur övergår i 
konservativa positioner efter sjukdomens utbrott då hustrun får ta mer ansvar för hushållssysslor 
såsom matlagning och städning (34). I tre andra artiklar (26,29,33) beskriver anhöriga att de har det 
övergripande ansvaret samtidigt som de låter personen med demens utföra de aktiviteter som denne 
fortfarande har förmågan att utföra. I och med att rollerna förändras så förändras också det 
vardagliga livet för personen med demens och anhöriga.  

 
En studie (28) beskriver att familjerelationerna sammanflätas genom att de kommer närmre 
varandra i relationen. En demenssjukdom medför närhet i relationen vilket en del anhöriga ser som 
en tillgång eftersom att de nu spenderar så mycket tid tillsammans. Men andra anhöriga ser 
närheten och att de kommer så tätt inpå varandra som en börda eftersom det begränsar den friske 
anhörigas förmåga till att ha ett självständigt vardagsliv (28). Det intima förhållandet som de tidigare 
haft och utbytet av stöd samt vägledning i hur de anhöriga ska tycka, tänka eller agera i vissa 
situationer finns inte kvar (26,28,35).  

 

     
“With a person with Alzheimer’s in the house, there are two of you, but you are always alone, 

because you are alone in all the decisions, you are alone in almost everything” (28) 

 

Vidare berättar anhöriga att kommunikationen inom relationen försvinner och konversationer går 
över i monologer där den anhöriga känner att deras partner är närvarande men “samtidigt inte” 
(25,26,28). De anhöriga anser att det är viktigt att inte “prata ner” på den personen med demens 
eftersom att han eller hon också ska behandlas på ett rätt och värdigt sätt trots omständigheterna 
(33).  
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5.2 Känslomässiga upplevelser  
Det uppstår en hel del känslor när en anhörig lever tillsammans med en partner som har en 
demenssjukdom (25-35). En studie (25) beskriver känslorna som en berg och dalbana där känslorna 
går upp och ner för varje dag som går kombinerat med oroskänslor. Känslan av att fysiskt finnas hos 
varandra finns kvar, men den känslomässiga delen existerar inte längre. Efter att ha “förlorat” sin 
familjemedlem som har demens är det som att den anhöriga behöver lära känna sin älskade på nytt 
igen då personen med demens har förändrat sin personlighet. Det här gav känslor av förlust vilket 
bland annat visas i detta citat: 

 

“It´s a grief over losing her/.../over the person she used to be” (30) 
 
 
Känslor uppkom även efter att den anhöriga gav kommentarer till personen med demens om 
exempelvis dagliga sysslor, vilket gjorde att personen med demens blev irriterad. Det här gav i sin tur 
gav känslor som irritation, förvirring, sorg och skuld hos den anhöriga utifrån de situationer som 
uppstod (25,26,29). När personen med demens kan anklaga sin anhörige om att exempelvis stjäla 
halsband, eller när den anhörige gnäller på att personen med demens slarvar med vardagliga sysslor, 
blir personen arg vilket leder till att den anhörige blir upprörd samt sårad (29). Att anhöriga känner 
mycket stress över omvårdnaden under dagarna, leder till svårigheter med sömn och att komma till 
ro vilket beskrivs i en studie (31). Samtidigt som det finns mycket känslor av ensamhet efter att ha 
“förlorat” sin partner finns det även ett behov av att få en paus från personen med demens för att 
den anhöriga ska orka med vardagen (26,28). De anhöriga får inte längre lika mycket tid över till sig 
själv och att ha ett socialt liv bestående av att träffa vänner, gå ut och shoppa eller åka på utflykter 
och göra det som den anhöriga har lust till att göra. En av de främsta orsakerna till att det sociala 
livet uteblir är på grund av rädslan hos den anhöriga att lämna sin familjemedlem hemma själv 
(25,26). Saknaden av stödet från personen med demens samt från andra familjemedlemmar, som 
inte hjälper till med omvårdnaden, gör situationen svårare. Önskan om att få en paus från personen 
med demens krävs för att återfå energi och ladda om batterierna (28). I relation till detta uppstår 
mer stress och utmattning för de anhöriga. Personen med demens inser inte att den är sjuk, vilket 
leder till ilska och sorg hos den anhöriga.  

 
Fem studier beskriver att den bristande kunskapen om sjukdomen hos anhöriga leder till okunskap 
om att veta hur de ska agera i vissa situationer, vilket i sin tur leder till känslor av oro och osäkerhet 
(25,27,29,31,35). Anhöriga kände sig instängda och det vardagliga livet förändrades till något nytt 
som inte ”var deras egna”. Anhöriga lever dock på hoppet och hoppet kan ha bestämts beroende på 
dagsformen hos personen med demens. En del dagar är det enklare att återfå sina psykiska och 
mentala styrkor över situationen. Detta uppnås genom att inte ge upp och att se till den ljusa sidan 
med att ha deras älskade hemma samt värdesätta de små sakerna i livet som att fortsätta gå 
promenader fast inte lika långa som tidigare. Ett exempel på att se till den ljusa sidan visas i exemplet 
nedanför:   

 

“That’s the only thing that makes hope strong is each other“ (32) 

 
 

5.3 Strategier 
De anhöriga använder sig av olika strategier för att få det vardagliga livet att gå ihop, upprätthålla 
motivationen, bibehålla hälsa och välbefinnande samt hålla känslorna i schack (31,32). Kalendrar, 
dagböcker med texter om endast positiva erfarenheter i deras liv, yoga, akupunktur för att minska 
spänningen, meditation samt att reflektera över deras attityder i livet är några exempel. En annan 
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strategi är att lära sig mer om sjukdomen vilket underlättade hur den anhörige kunde agera i olika 
situationer tillsammans med personen med demens. Genom mer kunskap om sjukdomen inser de 
anhöriga att de inte är själva med att befinna sig i den situationen. Efter att ha fått mer information 
om sjukdomen kan de anhöriga enklare återfå sina positiva känslor om deras situation, genom att 
väga de negativa tankarna mot de positiva (31). Anhöriga sätter upp kortsiktiga mål vilket underlättar 
för att förnya deras hopp och se vardagen på ett positivt sätt. De anhöriga gör medvetna val med att 
anpassa det vardagliga livet till deras familjemedlem, i form av att utföra aktiviteterna i ett 
långsammare tempo (28,33) och etablera nya tankemönster över hur de lägger upp deras vecka 
tillsammans med familjemedlemmen som har demens (28,31). En orsak till att den anhöriga tar mer 
ansvar är för att spara tid när dagliga aktiviteter utförs och genom detta förhindra att konflikter 
uppstår mellan familjemedlemmarna (26,29,33). 
 
 

5.4 En osäker framtid 
Att vårda sin partner med demens är ett dygnet-runt jobb vilket gör att anhöriga får anpassa sitt liv 
utifrån den demenssjuke (25). De anhöriga börjar inse att deras liv förändras och inte är som det 
tidigare varit (25,27,30–32,35). Många anhöriga var även oroliga över den egna framtiden (25,30,35). 
Samtidigt som anhöriga oroar sig över detta, tänker de på om de själva kan fortsätta med att vårda 
sin familjemedlem som har demens i framtiden eller om flytt till ett vårdhem kan bli aktuellt (27,30). 
De anhöriga accepterar allt eftersom att deras sociala livssituation med andra minskar eftersom att 
de vill behålla personen med demens i hemmet. Det här resulterar i att de anhöriga gör uppoffringar 
av sina intressen (26,31), vilket visas i citatet här nedanför:  

 

       
“one female caregiver mentioned that they had ceased going swimming, since the husband with 

dementia could not manage alone in the male changing room” (26) 

 

Det blir mer betydelsefullt att leva i nuet med dess vardagliga aktiviteter eftersom de anhöriga inte 
är klara över vad som kommer att ske i framtiden. Det vardagliga livet anpassas allt mer efter 
dagsformen hos personen med demens, men likaväl till den anhöriges form samt förmåga att hjälpa 
till under dagarna.  

 

“Instead of going on a long walking tour in the mountains as before, we nowadays just walk around a 
little and breathe in the atmosphere” (28) 

 

Efter att ha levt ett långt liv tillsammans med familjemedlemmen blir det tufft för den anhöriga att 
överväga om personen med demens ska stanna kvar hemma eller flyttas till ett vårdhem. Många 
anhöriga kände ett engagemang för att hålla personen med demens hemma så länge som möjligt och 
där frågor som värdighet och självbestämmande togs upp i beslutet (30,35). Här nedan följer två 
exempel som visar på hur två familjemedlemmar tolkar sin och den demenssjukes situation samt 
tankar om hur de ser på framtiden: 

 

“I can see that he can manage to take care of himself very good. ... Daddy wants to stay at home. He 
said ... he is also very attached to his home.” (30) 

     

    
“It is difficult because you do not know the future, you are afraid of the future” (31). 
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En annan anhörig beskrev hoppet om en möjlighet till en positiv framtid där de fokuserar på att leva 
dag för dag. Hoppet är det sista som överger en och hoppet är till för att komma över hinder som de 
möter i framtiden. Med detta intalar sig anhöriga att de gör det bästa de kan för att vårda sin 
familjemedlem som har demens samt för att de ska få en god framtid (32). Några barn i studien (35) 
nämnde att de inte var i behov av vårdgivarstöd eftersom att de fick tillräckligt stöd av den friska 
föräldern och att de själva sökte upp information på internet angående sjukdomen. I framtiden 
ansågs barnen kunna behöva någon form av stöd för att kunna veta hur de ska agera när sjukdomen 
progredierar och den friska föräldern samt internet inte räcker till. 

6. Diskussion 

 

6.1 Resultatdiskussion 
Studiens syfte var att beskriva anhörigas upplevelser av att leva tillsammans med en person som 
drabbats av en demenssjukdom med fokus på upplevelser av det vardagliga livet. Resultatet i denna 
studie (25-35) visade på att det är en känslomässig process de anhöriga går igenom samtidigt som 
det vardagliga livet och dess aktiviteter blir påverkat. Majoriteten av studierna (25-31,33,35) redogör 
för att personen med demens mister delar av sin förmåga till att klara sig själv och är i behov av stöd 
från anhöriga för att utföra de vardagliga aktiviteterna såsom ta hand om sin personliga hygien, äta 
eller klä på/av sig. Det förändrade vardagslivet resulterade i att anhöriga fick ta över nya roller som 
de tidigare inte haft i form av vårdgivare för personen med demens istället för anhörig (25-35). 
Kommunikationen inom relationen försvann och konversationen gick över i monologer där den 
anhöriga själv blev ytterst ansvarig över exempelvis vardagsplanering (25-27,33-35). Sex studier 
(25,27,30-32,35) tar upp att de anhöriga var oroliga över hur länge de kunde ha vårdansvaret för sin 
familjemedlem som har demens samtidigt som de brottades med frågor kring flytt till vårdhem etc. 

 
Tidigare problemformulering visade på att det finns studier kring hur anhörigas hälsa och 
välbefinnande påverkas genom en demenssjukdom, men att det finns få beskrivningar angående hur 
anhöriga upplever att det vardagliga livet och dess aktiviteter påverkas. Resultatet i denna studie (25-
35) visar kunskap kring anhörigas upplevelser av att leva tillsammans med en person med demens 
och hur det vardagliga livet påverkas. Resultatet från fem studier (25,26,28-30) visade att det 
vardagliga livet och dess aktiviteter blir förändrat genom omfördelningen av vardagssysslorna. Det 
här stämmer överens med tidigare studier (13,18) som nämner att den anhörigas aktivitetsutförande 
förändras eftersom att denna behöver bistå personen med demens med hjälp i vardagssysslorna och 
nya aktiviteter som denne tidigare inte behövt utföra. Tre ytterligare studier (36,37,38) tar upp 
liknande argument för att visa på att den anhöriga bistår personen med hjälp att utföra nya 
aktiviteter som den anhöriga inte utfört tidigare. Det här stämmer överens med resultatet i denna 
studie som säger att anhöriga tvingas in i att utföra nya aktiviteter som tidigare sköttes av personen 
med demens själv (32).  

 

 

6.1.1 Förändrade roller och relationer 
Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (1) visar att kvaliteten i förhållandet minskar 
genom att kommunikationen och lyckan blir mindre i relationen, men trots det visas en ökning av 
emotionell intimitet genom närhet och värme. Den friske upplever att de förlorar sin partner som en 
samtalspartner samt det äktenskap de delar (1,13). Det här stämmer överens till en del med studiens 
resultat. Kommunikationen minskar och övergår i monologer och stödet som personen med demens 
bidrog med innan till den anhöriga finns inte kvar (26,28,35). Närheten och intimiteten ses som både 
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positivt och negativt i resultatet. Det positiva stämmer överens med tidigare studier (1) som säger att 
de anhöriga upplever närheten och intimiteten som positivt eftersom att den anhöriga och personen 
med demens får mer tid tillsammans. Det som skiljer sig från tidigare studie (1) är de negativa som 
säger att närheten och intimiteten ses som en börda eftersom att de kommer så tätt inpå varandra 
vilket begränsar den anhörigas förmåga till att ha ett självständigt vardagsliv och socialt umgänge 
(28). Personen närmast personen med demens, vilket brukar vara på makan eller maken, känner 
oftast automatiskt att det är hennes eller hans eget ansvar att ta hand om partnern (12), vilket även 
visas i resultatet som nämner att den anhöriga ser hjälpen mer som en plikt (30). 

 
Det är känt från tidigare studier (18,19) att anhöriga tilldelas nya roller i relationen, något som 
bekräftades i denna studies resultat (25-35). Nya fynd som presenteras i resultatet är att de nya 
rollerna inom relationen skapar förvirring hos den anhöriga på grund av att de nya rollerna inte 
stämmer överens med de förväntade rollerna. Modellen MOHO (17) beskriver att människor får 
tilldelat sig roller utifrån vilken social position de tillhör såsom att vara mamma eller pappa och maka 
eller make. Människan identifierar sig och uppträder på det viset som det förväntas av rollen. Utifrån 
en av studierna i resultatet (35) visas detta i att föräldrarna hade det överordnade ansvaret över 
deras barn innan sjukdomsutbrottet, men att det nu blivit barnen som tagit över och fått rollen som 
förälder. Författarna såg inte tydliga tecken på att familjerelationerna i de olika länderna skiljde sig åt 
vid en demenssjukdom, studierna berörde mer att de traditionella rollerna ändrades såsom när 
männen var tvungen att ta över hustruns ansvarsområden eller när barnen tog över föräldrarnas 
roller. 
 
 

6.1.2 Känslomässiga upplevelser  
Resultatet visar att många känslor uppstår när en anhörig lever tillsammans med en person med 
demens (25-35). En studie (20) beskriver att den stora omställningen i familjen leder till att anhöriga 
får känslor av smärta då de tänker tillbaka på det förlorade och vill minnas åren innan 
sjukdomsutbrottet. Författarna ser likheter till resultatet då de anhöriga får känslor av förlust 
eftersom att deras familjemedlem som har demens förändrats och inte är densamma (29). Resultatet 
tillför dessutom ny information kring vilka känslor de anhöriga har från livet med personen med 
demens och kan ses utifrån positiva och negativa aspekter. De negativa aspekterna kring att ta hand 
som sin familjemedlem som har demens var att det skapade mycket oro, förvirring, stress, irritation 
utifrån olika situationer som uppstod (25,26,29) samt att de anhöriga kände att deras liv kretsade 
kring personen med demens (32). De positiva aspekterna var att de anhöriga försökte se livet från 
den ljusa sidan med att ha personen med demens hemma samtidigt som de värdesatte de små 
sakerna i livet (32). En ny studie (36) visar att den anhöriga har skuldkänslor mot personen med 
demens eftersom att de inte kunnat bistå personen med hjälp som den anhöriga önskat. Känslor av 
misslyckande uppkom även när personen med demens var tvungen att flytta till ett vårdhem. 
 
 

6.1.3 Strategier 
Det är intressant att en del nya studier (26,28,29,31-33) visade att anhöriga använde olika strategier 
för att få vardagen att gå ihop, upprätthålla motivationen, bibehålla sin hälsa och välbefinnande samt 
hålla känslorna i schack. Socialstyrelsen (15) för ett resonemang kring att anhöriga och vårdpersonal 
kan använda olika strategier gentemot personen med demens för att upprätthålla ett gott liv, då 
bemötande mot personen och struktur i det vardagliga livet är viktigt. Resultatet i denna studie visar 
även att de anhöriga använder sig av strategier för att själva må bra. I en studie (31) framkommer det 
att kalendrar, dagböcker med texter om endast positiva erfarenheter i deras liv, yoga, akupunktur 
med flera användes av de anhöriga. En annan studie (32) säger att lära sig om sjukdomen kunde vara 
en strategi för den anhöriga för att veta hur den ska bemöta sjukdomen utifrån olika situationer i det 
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vardagliga livet, vilket visar att utbildning och information till anhöriga är viktigt (15). 
 

6.1.4 En osäker framtid 
Tidigare studier och litteratur (4,18,19,20) beskriver inte tydligt anhörigas tankar kring framtiden. 
Åtta av elva studier i resultatet (25-28,30-32,35) nämner att i takt med att det vardagliga livet 
förändras, uppstår frågor om framtiden hos de anhöriga. En anhörig nämnde att den tänkte positiva 
tankar kring framtiden och levde på hoppet där den tog dag för dag tillsammans med personen med 
demens. Den anhöriga ansåg att hoppet var det sista som övergav en i livet (32). Andra anhöriga 
nämnde även negativa tankar om framtiden som berörde om de kunde fortsätta ta hand om 
personen med demens på egen hand eller om ett vårdboende skulle bli aktuellt (27,30). En ny studie 
(36) visar liknande resonemang hos de anhöriga som i resultatet. Anhöriga känner oro över framtiden 
samtidigt som de har skuldkänslor mot personen med demens eftersom att de inte kunde bistå 
personen med hjälp som den anhöriga önskat.  
 
Utifrån resultatet ser författarna att denna kunskap som tagits fram är relevant för arbetsterapeuter 
och anhöriga. Kunskap om hur det vardagliga livet påverkas genom en demenssjukdom gör det 
möjligt för den anhöriga att underlätta sin vardag, både för sig själv men även för personen med 
demens. Genom att arbetsterapeuten kan ge anhöriga utbildning och information om sjukdomen 
(15,16) kan detta hjälpa till kring frågor som bemötande och hantering av de symptom som 
familjemedlemmen med demens uppvisar. Resultatet i denna studie (26,28,29,31-33) visar även hur 
anhöriga kan ta hand om sig själv för att må bra och hur de kan underlätta det vardagliga livet 
tillsammans med personen med demens genom exempelvis strategier. Det är viktigt att 
arbetsterapeuter har kunskap om demenssjukdomen eftersom att deras uppgift är att förmedla 
information, ge stöttning och visa på hur man kan ta hänsyn till de anhörigas livssituation och 
vardagliga liv. Med mer kunskap och ökad medvetenhet om sjukdomen tror författarna till denna 
studie att anhöriga kan hjälpas att inse att de inte är ensamma om att vara anhöriga till en person 
med demens, vilket kan leda till ökad trygghet och minskade skuldkänslor över livssituationen.  

 

 

6.2 Metoddiskussion 
För att besvara studiens syfte valdes litteraturstudie som metod med avsikt att sammanställa 
kunskap inom det aktuella området. De databaser som användes i denna studie var Cinahl Plus with 
Full Text, PsycINFO och Medline vilka ansågs relevanta av metodlitteraturen (21-23). Databasen 
PubMed användes till en början men valdes sedan bort eftersom den inte gav några relevanta träffar 
utifrån studiens syfte och fokuserade inte på anhörigas upplevelser som författarna hade som avsikt 
att undersöka. Författarna har använt ämnesord inom olika block i databassökningarna för att 
inkludera så mycket relevant vetenskaplig litteratur som möjligt. Artiklarna var även vetenskapligt 
granskade av andra experter vilket ökar trovärdigheten (23).  

 
För att försäkra sig om att rätt ämnesord använts kontrollerade författarna att sökorden fanns med i 
varje databas ämnesordlista. Inom varje blocksökning användes synonymer, med kombinationer av 
ämnesord och fritextord, för att uppnå ändamålsenliga sökresultat (23). De olika blocksökningarna 
som användes berörde demenssjukdomen, anhörigperspektiv, arbetsterapi och erfarenheter (se 
bilaga 1). Ett av blocken var inriktat på arbetsterapi, d.v.s. orden everyday life, daily life och daily 
living. I starten var det svårt att finna relevanta artiklar som besvarade syftet med ämnesord såsom 
Activities of daily life eller Occupation, vilket gjorde att fritextsökningar användes. Activities of daily 
life och Occupation söktes även som fritextord men gav inget relevant resultat kombinerat med de 
andra blocken om sjukdomen, anhörigperspektiv och erfarenheter. Till en början bockades rutan 
“explode” i för att få med eventuella underkategorier, något som utökar sökningsresultatet, men i 
denna studie gav detta inte relevanta träffar då de inte besvarade syftet. Ordet “NOT” användes inte 
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heller vid sökningarna (23) vilket kan ses som en nackdel eftersom att det kunde precisera 
sökningarna enligt författarna och exkludera artiklar som ej berörde arbetsterapi eller det eftersökta 
området. Författarna fick upp artiklar som fokuserade på andra vårdprofessioner, men eftersom att 
de var få begränsade detta inte författarnas möjligheter till att hitta relevanta artiklar för studiens 
syfte.  

 
Artiklarnas tidsperiod begränsades för åren mellan åren 2000 till 2017. Denna tidsbegränsning anser 
författarna som relevant eftersom att upplevelser är subjektiva och minst lika innehållsrika 
oberoende på vilket år de är ifrån. Därför inkluderades artiklar utifrån ett brett publiceringsspann. 
Författarna eftersträvade studier som inte var allt för gamla och år 2000 sattes som en godtagbar 
gräns. Andra inklusionskriterier för denna studie var att endast få upplevelserna från de anhöriga om 
hur de upplever att leva tillsammans med en person med demens och hur det vardagliga livet 
påverkades.  

 
Författarna använde sig av SBU:s granskningsmall (24) som är utformat för kvalitativa studier, för att 
granska de valda artiklarna och se om de höll god kvalitet. SBU är en myndighet vilket ökade 
trovärdigheten för att innehållet i mallen höll god kvalitet enligt författarna. Artiklarna höll medelhög 
till hög kvalitet vilket var eftersträvansvärt för denna studie. Att kvalitetsgranska artiklar ansågs vara 
svårt enligt författarna eftersom att ingen hade tidigare erfarenhet av detta, men allt eftersom 
granskningen pågick klarnade tillvägagångssättet. En del av frågorna i granskningsmallen kunde 
enklare besvaras än andra eftersom att innehållet i frågorna var mer familjärt för författarna såsom 
om syftet var relevant eller om urvalet var tydligt beskrivet. De frågor som var svårast att svara på 
var om det råder datamättnad och/eller analysmättnad i de inkluderande studierna. Efter diskussion, 
författarna emellan och med stöd av de kommentarer som följer med granskningsmallen, kunde 
författarna enklare komma fram till svar på frågorna. Att analysera innehållet av artiklarna var inte 
svårt enligt författarna eftersom att de flesta artiklar hade liknande innehåll. Detta förenklade 
processen att urskilja och sammanställa olika kategorier som i sin tur utgjorde grunden för denna 
studies resultat. 

 
Författarna till denna studie anser att det finns styrkor med den genomförda litteraturstudien. En 
styrka är att deltagarna i studierna är mellan 15 och 92 år vilket ger olika perspektiv och 
beskrivningar på hur de anhöriga upplever det vardagliga livet. En annan styrka är att studierna är 
från olika länder såsom Thailand, Norge, Brasilien och Nederländerna (se bilaga 2), något som berikar 
och ger bredd på resultatet. Om intervjuer hade utförts på till exempel olika anhörigföreningar i 
Sverige hade information om anhörigas upplevelser på hur det vardagliga livet påverkats 
framkommit, men möjligtvis inte den breda spridningen på länder som denna studies resultat bygger 
på. För att få fram upplevelser och erfarenheter från anhöriga kring att leva tillsammans med en 
person med demens valdes det endast att inkludera kvalitativa studier, som var baserade på 
djupgående och semistrukturerade intervjuer eller fokusgruppsintervjuer. Genom de kvalitativa 
studierna hade deltagarna möjligheter att berätta mer kring sin situation, vilket även berikar 
resultatet i denna studie. Willman, Stoltz och Bahtsevani (23) redogör för att inom kvalitativa studier 
ges deltagarna möjlighet att ge detaljerade beskrivningar om sina upplevelser kring ett fenomen eller 
händelse i jämförelse med om kvantitativa studier inkluderats, där syftet är att studera variabler.  

 
En risk med litteraturstudie är att materialet i studierna tolkas sekundärt d.v.s. materialet som 
presenteras i artiklarna är redan tolkade av andra personer, vilket kan leda till misstolkningar av 
materialet av författarna till den här studien. Det här kan i sin tur ge en felaktig bild av studiernas 
resultat. Med en annan design, såsom att genomföra intervjuer med anhöriga, kunde författarna 
möjligtvis få mer djupgående beskrivningar och följdfrågor kunde ställas till deltagarna beroende på 
vilka svar som framkom (23).  
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Resultatet är relevant utifrån syftet eftersom att det besvarar hur anhöriga upplever det vardagliga 
livet med att leva tillsammans med en person med demens och kunskapen är presenterad på ett 
tydligt sätt utifrån de kategorier som formulerats efter analys av de inkluderade artiklarna. Som 
tidigare nämnt finns fler studier kring hälsa och välbefinnande hos anhöriga som lever tillsammans 
med en person med demens (19,20) men denna studie har påvisat ny kunskap. De 11 artiklarna är 
från olika länder, har varierande åldrar bland deltagarna och uppvisar liknande upplevelser vilket 
visar på att resultatet kan överföras till andra sammanhang. Författarna till denna studie anser att 
resultatet har en tillförlitlighet, men även metoden, eftersom att det insamlade materialet sökts fram 
via systematisk sökning i databaser, analyserats, kvalitetsgranskats och kategoriserats på ett tydligt 
och strukturerat sätt. 
 

 

 

7. Slutsats 

Studiens resultat visar på att det vardagliga livet och dess aktiviteter påverkas vid en demenssjukdom 
samtidigt som det är en känslomässig och krävande process för de anhöriga. Denna kunskap är 
användbar för arbetsterapeuter eftersom att arbetsterapeuter möter många människor med någon 
form av demenssjukdom och även deras anhöriga. Det är av stor vikt att som arbetsterapeut lyssna 
och ta hänsyn till samt prioritera och vara medveten om hur de anhöriga upplever situationen då de 
har mest information om den drabbade. Genom detta kan eventuella åtgärder sättas in för den 
anhöriga vilket kan resultera i god hälsa och välbefinnande samt en meningsfull vardag. Utifrån 
resultatet finns ett större behov av att mer forskning görs inom området eftersom att det inte läggs 
mycket fokus på den anhöriga utan främst på personen med demens. Det är även viktigt att 
arbetsterapeuten har kunskap om hur anhöriga kan få sin vardag att gå ihop för att senare kunna 
föra det vidare till andra anhöriga. Genom mer kunskap hos anhöriga kan detta ge en förbättrad 
vardag för personer med demens men även för anhöriga. 
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Bilaga 1 - Sökmatris 
 

Databas 
Datum 

Sökning 
nr. 

Sökord Antal 
träffar 

Urval 1 
Titel 

Urval 2 
Abstract 

Urval 3 
Fulltext 

Cinahl Plus with full text 2017-10-20 
Kl.14.00 

1 Dementia (MH-term) 29.173 
   

 
2 Alzheimer´s Disease(MH-term) 24.011 

   

 
3 Dementia(MH-term) OR Alzheimer´s Disease(MH-term) 49.616 

   

 
4 Spouses(MH-term) 7.644 

   

 
5 Caregiver(fritext) 47.894 

   

 
6 Spouses(MH-term) OR Caregiver*(fritext) 1.711 

   

 
7 Everyday life(fritext) OR Daily life(fritext) 29.400 

   

 
8 S3 AND S6 AND S7 378 

   

 
9 Life experienc*(fritext) 64.297 

   

 
10 (S3 AND S6 AND S7) AND S9 102 

   

  
Limits: Peer-reviewed, English language, Publish date 2000-2017 89 34 23 8 

       

MEDLINE 
2017-10-20 Kl.15.00 

1 Dementia (MH-term) 43.086 
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2 Alzheimer´s Disease(MH-term) 79.832 

   

 
3 Dementia(MH-term) OR Alzheimer´s Disease(MH-term) 114.673 

   

 
4 Caregivers (MH-term) 28.104 

   

 
5 Spouses (MH-term) 8.477 

   

 
6 S4 OR S5 35.617 

   

 
7 Everyday life OR daily life OR daily living(fritext) 135.411 

   

 
8 S3 AND S6 AND S7 992 

   

 
9 Experienc* (fritext) 921.798 

   

 
10 (S3 AND S6 AND S7) AND S9 189 

   

  
Antal bortvalda dubbletter utifrån titlarna 

 
2 

  

  
Limits: Peer-reviewed, English language, Publish date 2000-2017 149 31 17 2 

       

PsycINFO 
2017-10-20 Kl.16.00 

1 Dementia (MH-term) 34.728 
   

 
2 Alzheimer´s Disease(MH-term) 41.132 

   

 
3 Dementia(MH-term) OR Alzheimer´s Disease(MH-term) 66.855 

   

 
4 Caregivers (MH-term) 29.139 

   

 
5 Spouses (MH-term) 13.490 
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6 S4 OR S5 41.414 

   

 
7 Everyday life OR daily life OR daily living(fritext) 70.931 

   

 
8 S3 AND S6 AND S7 1.118 

   

 
9 Experienc* (fritext) 604.226 

   

 
10 (S3 AND S6 AND S7) AND S9 244 

   

  
Antal bortvalda dubbletter utifrån titlarna 

 
1 

  

  
Limits: Peer-reviewed, English language, Publish date 2000-2017 187 27 14 1 

Totalt (exkl. dubbletter) 
   

89 51 11 

 
* = trunkering. Ändelsen på ett ord tas bort och databasen söker ordet med alla tänkbara ändelser vilket utökar sökningen (23)



 
 

24 
 

Bilaga 2 - Artikelmatris 
 

Författare/ År/ Land Titel Syfte Design Metod Resultat Kvalitet 

25. Meyer J, Mc 
Collough J, Berggren 
I (2016), Sverige 

A phenomenological 
study of living with a 
partner affected with 
Dementia. 

Att beskriva makarnas 
erfarenheter med att 
leva med en maka 
eller make som 
drabbats av demens.  

Kvalitativ 
studie. 

Sju djupgående 
intervjuer med makar.  

Makarna blev isolerade och 
kände att de blev mer som en 
vårdgivare än en make. Det 
vardagliga livet anpassas utifrån 
den sjuke då denna behövde 
mer stöd i vardagliga aktiviteter.  

Hög 
kvalitet. 

26. Vikström S, 
Josephsson S, 
Stigsdotter-Neely A, 
Nygård L (2008), 
Sverige 

Engagement in 
activities: 
Experiences of 
persons with 
dementia and their 
caregiving spouses.  

Syftet var att ta reda 
på hur personer med 
demens och deras 
make som vårdgivare 
uppfattar det 
gemensamma 
engagemanget i 
vardagliga aktiviteter. 

Kvalitativ 
studie.  

26 sammanboende par 
intervjuades med 
semistrukturerad 
intervju med öppna 
frågor. 

De anhöriga upplevde skillnader 
i deras aktivitetsutförande och 
genom denna förlust i sociala 
engagemang och ändringar i 
relationen. Det uppstod en del 
dilemman kopplade hur mycket 
den anhöriga skulle hjälpa sin 
familjemedlem som har demens.  

Hög 
kvalitet. 

27. Lethin C, Hallberg 
I, Karlsson S, Janlöv A 
(2016), Sverige 

Family caregiver’s 
experiences of 
formal care when 
caring for persons 
with dementia 
through the process 
of the disease. 

Undersöka familje- 
vårdgivarens 
erfarenhet av att ta 
hand om en person 
med demens genom 
stadierna i sjukdomen.  

Kvalitativ 
studie.  

Fyra fokusgrupps-
intervjuer med 23 par 
och vuxna barn som 
levde tillsammans med 
en anhörig till demens. 

Det uppstår nya roller, nya 
ansvarsområden och nya 
aktivitetsutförande för den 
anhöriga. Det uppstod en del 
känslor hos den anhörige såsom 
stress och oro angående hur 
framtiden kommer att bli till 
följd av sjukdomen. 

Hög 
kvalitet. 

28. Persson M, 
Zingmark K (2006), 
Sverige 

Living with a person 
with Alzheimer's 
disease: Experiences 

Syftet var att belysa 
erfarenheten av 
dagliga aktiviteter 
bland den anhöriga 

Kvalitativ 
studie. 

 

Intervjuer med öppna 
frågor som gjordes 
med totalt åtta makar 

Det uppstod ett mer 
sammanflätade liv mellan de 
anhöriga och personen med 
demens i bland annat vardagliga 

Medel-
hög 
kvalitet. 
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related to everyday 
occupations. 

som lever med en 
person med 
Alzheimers sjukdom. 

till personer med 
Alzheimer´s sjukdom.  

aktiviteter, relationer etc. Den 
anhöriga behöver anpassa sig 
mycket utifrån den sjukes 
behov. Allt detta för att skapa 
meningsfulla aktiviteter för båda 
parter.  

29. Griffiths J, 
Bunrayong W (2016), 
Thailand 

Problems and needs 
in helping older 
people with 
dementia with daily 
activities: 
Perspectives of Thai 
caregivers. 

Undersöka problemet 
och behovet av 
vårdgivare som hjälper 
äldre människor med 
demens att göra 
dagliga aktiviteter.  

Kvalitativ 
studie. 

30 vårdgivare 
intervjuades med 
semistrukturerade 
intervjuer.  

Den sjuke var i behov av hjälp i 
de vardagliga aktiviteterna 
samtidigt som den anhöriga 
ansåg sig få för lite hjälp med 
vårdandet av sin anhörige. Detta 
resulterade i psykologiska och 
fysiska problem hos den 
anhörige.  

Medel-
hög 
kvalitet. 

30. Solum Myren G, 
Enmarker I, Saur E, 
Hellzen O (2013), 
Norge 

Relatives´ 
experiences of 
everyday life when 
receiving day care 
services for persons 
with dementia living 
at home.  

Att undersöka 
vardagen för släktingar 
till personer med 
demens som tar emot 
dagvårdstjänster.   

Kvalitativ 
studie. 

Semistrukturerade 
intervjuer med öppna 
frågor med åtta 
släktingar.  

Det vardagliga livet förändrades 
efter sjukdomsutbrottet och 
aktiviteter blev utförda utav den 
anhörige. Det sociala livet blev 
lidande för personen med 
demens men framförallt för de 
anhöriga. Relationen 
förändrades i familjen och det 
uppstod en del konflikter mellan 
övriga familjemedlemmar över 
vården för deras familjemedlem 
som har demens.  

Medel-
hög 
kvalitet.  

31. Ineu de Oliveira 
T, Rodrigues Maziero 
B, Ilha S, Segabinazzi 
Pacheco L,Schroeder 

Daily Family 
Members/Caregiver 
with Alzheimer: 

Att undersöka 
påverkan av 
Alzheimers sjukdom 
på 

Kvalitativ 
studie. 

Fokusgruppsintervjuer 
med sex familje-
medlemmar vid fyra 
tillfällen.  

Mycket känslor uppstår då en 
familjemedlem drabbas av en 
demenssjukdom samtidigt som 
det vardagliga livet förändras. 

Medel-
hög 
kvalitet. 
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de Oliveira F (2017), 
Brasilien.  

support group 
contributions. 

familjemedlemmarnas
/vårdnadshavarnas 
vardag och bidraget 
från den integrerade 
multidisciplinära 
vårdgruppen till 
vårdgivare med 
Alzheimers sjukdom.  

Känslor beskrivs utifrån fyra 
kategorier innehållande 
sjukdomsutvecklingen utifrån 
den anhöriga, svårigheter med 
livet, strategier för att klara av 
vardagen och stöd och råd till 
personer som befinner sig i 
liknanden situation.  

32. Duggleby W, 
Williams A, Wright K, 
Bollinger S (2009), 
Kanada 

Renewing Everyday 
Hope: The Hope 
Experience of Family 
Caregivers of Persons 
with Dementia.  

Att undersöka 
erfarenheten av hopp 
för familjemedlemmar 
som vårdar en anhörig 
med demens.  

Kvalitativ 
studie.  

17 intervjuer med 
familjemedlemmar 
som vårdar en anhörig 
med demens. 

Det vardagliga livet är förändrat 
efter sjukdomens utbrott. De 
anhöriga tror på hoppet och 
använder det som motivation 
för att klara av vardagen 
tillsammans med sin partner 
med demens. Genom detta var 
mycket känslor inblandat i 
denna process.  

Medel-
hög 
kvalitet. 

33. Perry J (2002), 
Kanada 

Wives Giving Care to 
their Husbands with 
Alzheimer's Disease: 
A Process of 
Interpretive Caring. 

Att beskriva fruars 
erfarenheter av att ge 
vård till deras makar 
med Alzheimers 
sjukdom.  

Kvalitativ 
studie.  

20 djupgående 
intervjuer med fruar 
till makar som har 
Alzheimers sjukdom. 

De anhöriga fick ta över nya 
aktiviteter som tidigare blivit 
utförda av deras man samtidigt 
som hustrun försökte anpassa 
aktiviteterna till mannens 
förmågor. Relationen var inte 
densamma efter att sjukdomen 
brutit ut.  

Medel-
hög 
kvalitet. 

34. Eriksson H, 
Sandberg J, 
Hellström I (2013), 
Sverige 

Experiences of long-
term home care as 
an informal caregiver 
to a spouse: 
gendered meanings 

Utforska könsspecifika 
aspekter av långsiktig 
omsorg med 
utgångspunkt från 
kvinnor som erbjuder 

Kvalitativ 
studie. 

 

Ostrukturerade 
intervjuer med 12 
kvinnor som är 
informella vårdgivare 
till sina makar. 

De vardagliga aktiviteterna var 
nu tvunget att utföras av den 
anhöriga eftersom att den sjuke 
förlorat förmågan att ta hand 
om sig själv. Den anhörige tyckte 

Hög 
kvalitet.  
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in everyday life for 
female carers. 

hemvård till en make 
som lider av demens.  

att relation mellan varandra var 
normal fram till att sjukdomen 
tog över.  

35. Millenaar J, Van 
Vliet D, Bakker C, 
Vernooij-Dassen M, 
Koopmans R, de Vugt 
M et al. (2014), 
Nederländerna 

The experiences and 
needs of children 
living with a parent 
with young onset 
dementia: results 
from the NeedYD 
study. 

Undersöka 
erfarenheter hos barn 
som lever med en ung 
förälder med demens 
med ett särskilt fokus 
på barnens behov.  

Kvalitativ 
studie.  

14 stycken 
semistrukturerade 
intervjuer med öppna 
frågor på barn/unga 
vuxna mellan åldrarna 
15 till 27 år.  

De unga vuxna upplevde 
svårigheter i det vardagliga livet. 
De hade tankar om hur 
framtiden skulle bli och ville 
behålla sina föräldrar i hemmet 
så länge som möjligt utan att 
ansöka om professionell hjälp.  

Medel-
hög 
kvalitet. 
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Bilaga 3 - Analysmatris 
 

Artikel Förändrade roller och relationer Känslomässiga upplevelser  Strategier En osäker framtid 

25. A phenomenological 
study of living with a 
partner affected with 
Dementia. 

Den anhöriga får rollen som 
vårdgivare snarare än en anhörig 
och får även ta över nya 
ansvarsområden som tidigare 
sköttes av den sjuke. Relationen 
förändras genom att 
kommunikationen inom familjen 
går över i monologer. Trygghet 
och stödet finns inte kvar.  

Känslorna beskrivs som en 
berg och dalbana tur genom 
att de går upp och ner för 
varje dag som går. Känslor 
som sorg, saknad, intimitet, 
ilska, skuld och ensamhet är 
några av känslorna som blir 
en vardag med att leva med 
sin partner med demens.  

 
Anhöriga är oroliga över vad 
som sker i framtiden med 
deras sjuke partner. De 
önskar att ha deras 
familjemedlem med demens 
i hemmet så länge som 
möjligt eftersom att de får 
ett mer värdigt liv i deras 
egna hem.  

26. Engagement in 
activities: Experiences of 
persons with dementia 
and their caregiving 
spouses.  

Den anhörige blir ansvarig för 
det vardagliga livets aktiviteter 
inom familjen. Nya sätt att utföra 
aktiviteter på och nya roller blir 
en del av förändringen efter 
sjukdomsutbrottet. Relationen 
övergår i monologer eftersom att 
kommunikationen som tidigare 
funnits inte existerar.  

Känslor som sorg, saknad av 
den sjukes personlighet och 
trygghet, närhet, ilska, skuld 
och ensamhet är några av 
känslorna som blir en vardag 
med att leva med sin partner 
med demens. Dessa känslor 
påverkar den anhöriges 
aktivitetsutförande.  

Anhöriga tar över ansvaret 
för aktiviteterna för att 
spara tid och genom det 
förhindra att bland annat 
konflikter uppstår.  

 

27. Family caregivers’ 
experiences of formal 
care when caring for 
persons with dementia 
through the process of 
the disease. 

Den anhöriga får rollen som 
vårdgivare snarare än en anhörig 
och får även ta över nya 
ansvarsområden som tidigare 
sköttes av den sjuke. De 
omvända rollerna och relationen 
skapar utmaningar i det 
vardagliga livet för den anhörige. 
Den anhörige känner sig ensam i 

Känsla av ensamhet uppstår 
hos den anhörige eftersom 
att den sjuke partnern inte är 
densamma som innan. 

 
Anhöriga är oroliga över vad 
som sker i framtiden med 
deras sjuke partner. De 
oroar sig över de kan ta 
hand om deras demenssjuke 
familjemedlem själv eller om 
flytt till ett vårdboende blir 
aktuellt.   
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relationen trots att 
familjemedlemmen med demens 
finns kvar fysiskt.  

28. Living with a person 
with Alzheimer's 
disease: Experiences 
related to everyday 
occupations. 

Den anhöriga får rollen som 
vårdgivare snarare än en anhörig 
och får även ta över nya 
ansvarsområden som tidigare 
sköttes av den sjuke. Anhöriga 
beskriver sjukdomen som en 
“oväntad gäst” som kommer in i 
deras hem och blir en del av 
deras vardagliga liv samtidigt 
som den ändrar relationen. 
Kommunikationen inom 
relationen går över i monologer.  

Känslor av ensamhet uppstår 
efter att ha “förlorat” deras 
partner samtidigt som ett 
behov av paus ifrån en 
anhöriga finns för att den 
anhöriga ska samla sina 
tankar.  

Anhöriga tar över ansvaret 
för aktiviteterna för att 
spara tid och genom det 
förhindra att bland annat 
konflikter uppstår. Anhöriga 
sätter upp kortsiktiga mål 
för att förnya sitt hopp, 
anpassar det vardagliga 
livet utifrån personen med 
demens samt etablerar nya 
tankemönster.   

Det blir mer betydelsefullt 
att leva i nuet och försöka 
uppnå värde i ens vardagliga 
aktiviteter samt liv eftersom 
att de anhöriga inte är klara 
över vad som kommer att 
ske i framtiden.  

29. Problems and needs 
in helping older people 
with dementia with 
daily activities: 
Perspectives of Thai 
caregivers. 

Den anhörige får det 
övergripande ansvaret som 
vårdgivare i relationen och över 
det vardagliga livets aktiviteter 
eftersom att den sjuke inte har 
förmågan att klara sig själv.  

Känslor som irritation, 
förvirring, oro, sorg och skuld 
uppstår hos den anhöriga vid 
exempelvis konflikter.  

Anhöriga tar över ansvaret 
för aktiviteterna för att 
spara tid och genom det 
förhindra att bland annat 
konflikter uppstår.  

 

30. Relatives’ 
experiences of everyday 
life when receiving day 
care services for persons 
with dementia living at 
home.  

Den anhörige får det 
övergripande ansvaret som 
vårdgivare i relationen och över 
det vardagliga livets aktiviteter 
eftersom att den sjuke inte har 
förmågan att klara sig själv. De 
omvända rollerna och nya 
relationen var förvirrande för 
den anhöriga.  

Känslor av ensamhet och 
sorg uppstår efter att ha 
“förlorat” deras partner 
samtidigt.  

 
Anhöriga är oroliga över vad 
som sker i framtiden med 
deras sjuke partner. De 
önskar att ha deras 
familjemedlem med demens 
i hemmet så länge som 
möjligt eftersom att de får 
ett mer värdigt liv i deras 
egna hem.  
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31. Daily Family 
Members/Caregiver 
with Alzheimer: support 
group contributions. 

Den anhörige får det 
övergripande ansvaret i 
relationen och över det 
vardagliga livets aktiviteter 
eftersom att den sjuke inte har 
förmågan att klara sig själv. 

Den anhöriga känner mycket 
stress över omvårdnaden 
under dagarna vilket leder 
till svårigheter med sömn 
och att komma till ro. De 
känner sig även oroliga och 
utmattade.  

De anhöriga använder sig av 
olika strategier för att 
underlätta vardagen såsom 
kalendrar, dagböcker med 
endast positiva erfaren-
heter i deras liv, yoga och 
mer kunskap om sjuk-
domen. Anhöriga etablerar 
nya tankemönster kring hur 
de lägger upp en vanlig 
vecka tillsammans med 
deras familjemedlem med 
demens.  

Anhöriga är rädda över 
framtiden eftersom att de 
inte vet vad som kommer att 
ske. De anhöriga önskar att 
ha deras familjemedlem 
med demens i hemmet så 
länge som möjligt samtidigt 
som de accepterar deras 
situation.  

32. Renewing Everyday 
Hope: The Hope 
Experience of Family 
Caregivers of Persons 
with Dementia.  

Den anhörige får det 
övergripande ansvaret som 
vårdgivare i relationen och över 
det vardagliga livets aktiviteter 
eftersom att den sjuke inte har 
förmågan att klara sig själv. 

Känslor som sorg, saknad av 
den sjukes personlighet och 
trygghet, förlust och 
ensamhet är några av 
känslorna som blir en vardag 
med att leva med sin partner 
med demens.  

De anhöriga använder sig av 
olika strategier för att 
underlätta vardagen.  

Den anhöriga inser att livet 
inte kommer vara den-
samma som tidigare och är 
oroliga över vad som 
kommer att ske. Men de gör 
allt de kan för att vårda den 
sjuke familjemedlemmen så 
gott det går. 

33. Wives Giving Care to 
their Husbands with 
Alzheimer's Disease: A 
Process of Interpretive 
Caring. 

Hustrun får rollen som 
vårdgivare snarare än en anhörig 
och får även ta över nya 
ansvarsområden som tidigare 
sköttes av den sjuke. Hustrun blir 
även en tolk till den sjuke samt 
inför andra personer i 
omgivningen.  

De anhöriga är oroliga och 
otåliga över deras situation.  

Anhöriga tar över ansvaret 
för aktiviteterna för att 
spara tid och genom det 
förhindra att bland annat 
konflikter uppstår. Anhöriga 
sätter upp kortsiktiga mål 
för att förnya sitt hopp och 
anpassar även det 
vardagliga livet utifrån 
personen med demens.  
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34. Experiences of long-
term home care as an 
informal caregiver to a 
spouse: gendered 
meanings in everyday 
life for female carers. 

Den anhöriga får rollen som 
vårdgivare snarare än en anhörig 
och får även ta över nya 
ansvarsområden som tidigare 
sköttes av den sjuke. Rollerna 
övergår i mer konservativa 
positioner.  

Anhöriga känner skuld, 
trötthet och plågade över sin 
situation samt att 
omvårdnaden är en börda.   

 
Anhöriga diskuterar behovet 
av kommunal hemtjänst i 
framtiden.  

35. The experiences and 
needs of children living 
with a parent with 
young onset dementia: 
results from the NeedYD 
study. 

Den anhöriga får rollen som 
vårdgivare snarare än en anhörig 
och tar över nya ansvarsområden 
samt aktiviteter, som de inte är 
förberedda för. Det skapas 
förvirring hos deltagarna 
eftersom att de nu tvunget 
måste ta hand om deras förälder. 
Intimitet och trygghet i 
relationerna finns inte kvar.  

Mycket känslor av oro och 
stress uppstår på grund av 
den bristande kunskapen om 
sjukdomen. Andra känslor är 
saknad och irritation över 
föräldrarnas beteende.  

 
Anhöriga var oroliga över 
framtiden tillsammans med 
deras förälder med demens. 
Samtidigt som anhöriga 
diskuterar värdet av att 
behålla deras förälder 
hemma så länge som möjligt 
krigas de också med frågan 
om flytt till ett vårdboende 
är aktuellt. 
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