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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen av demens. Då prevalensen stiger 

ökar även antalet anhöriga. Både anhöriga och anhörigvårdare behöver stöd för att bibehålla 

sin egen hälsa. 

  

Syfte: Att beskriva erfarenheten av att vara anhörig till en person med Alzheimers sjukdom.  

  

Metod: En litteraturstudie med deskriptiv design genomfördes. Systematiska sökningar i 

Psycinfo, Medline och Cinahl resulterade i åtta artiklar som inkluderades i studien. 

  

Resultat: Anhöriga till personer med Alzheimers sjukdom påverkas psykiskt, fysiskt, socialt 

och ekonomiskt. De använder sig av olika copingstrategier och anpassar sig för att klara av 

den nya situationen. Hos de anhöriga fanns en bristande kunskap om sjukdomen. De önskade 

ett bättre samarbete med hälso- och sjukvården. 

  

Slutsatser: Hälso- och sjukvården måste bli bättre på att föra en dialog med de anhöriga, 

både för att stötta dem och för att kunna ge en bättre vård till den sjuke. För att bibehålla de 

anhörigas hälsa bör hälsofrämjande arbete utföras. Ytterligare forskning behövs för att 

vidareutveckla stödet och bemötandet till de anhöriga.  

 

Nyckelord: Anhöriga, Anhörigvårdare, Alzheimers sjukdom, Hälso- och sjukvården 
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1. BAKGRUND 

1.1 Demenssjukdom 

Normalt åldrande kan innefatta liknande symtom som vid en demenssjukdom, skillnaden är 

att i samband med sjukdom bryts olika områden i hjärnan succesivt ner (Wijk, 2014).  

  

1.2. Alzheimers sjukdom 

Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen av demens (Ottosson & Ottosson, 2007). Cirka 

sextio till åttio procent av de med demens har Alzheimers sjukdom (Wijk, 2014) Sjukdomen 

innebär att hjärncellerna i en onormal omfattning förtvinar och dör (Edberg, 2014). Det 

främst cellerna i hjäss- och tinningloberna som bryts ner (Wijk, 2014). Till följd av 

nedbrytningen sker en sänkning av patientens kognitiva- och personliga funktioner (Ottosson 

& Ottosson, 2007). Alzheimers sjukdom är dem sjukdomen som människor räds mest efter 

cancer (Bystad, Grønli, Lilleeggen, Aslaksen, 2016). 

 

1.2.1. Symtom 

Symtomen för Alzheimers sjukdom kommer smygande i ett progredierande förlopp. De första 

symtomen är ofta minnesstörningar, främst på närminnet. Många blir rastlösa med stereotypt 

och oroligt motoriskt mönster eller apatiskt stillasittande med ett indifferent beteende. 

Sjukdomen påverkar personens karaktär med till exempel likgiltighet gentemot vänner och 

närstående. Sjukdomsuppfattningen försvinner ofta något år inpå sjukdomen och personen ter 

sig oberörd av de psykiska bortfallen (Wallin & Wikkelsø, 2013) Alzheimers sjukdom 

benämns stundtals som de anhörigas sjukdom, det grundas i att det är de anhöriga som lider 

då den sjuke själv inte längre har någon insikt (Ottosson & Ottosson, 2007). 

 

Vid Alzheimers sjukdom bildas plack och neurofibriller på och i hjärnans nervceller, det 

påverkar signalsystemet. Beroende på var påverkan finns visar sig olika symtom. Vid 

rubbningar av noradrenalin- och seratoninsystemet störs affekter, initiativ och patientens 

grundstämning. Nedsatt funktion av acetylkolinsystemet ger minnesstörningar och 

parkinsonism framträder vid förändringar i dopaminsystemet (Ottosson & Ottosson, 2007). I 

ett relativt tidigt skede tillkommer ofta afasi* och andra avvikelser som aparaxi*, agnosi* och 

akalkuli* (Ottosson & Ottosson, 2007). Perceptionsstörningar uppkommer i ett tidigt skede, 

det innebär att rumsuppfattning och orienteringsförmågan försämras (Wallin & Wikkelsø, 

2013). Rastlöshet, negativism, aggressivitet och depression visar sig vid degeneration av 
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hjärnans djupare liggande delar (Ottosson & Ottosson, 2007). När sjukdomen är långt 

framskriden uppträder ofta stegrande primitiva reflexer, paratoni* och urininkontinens hos 

patienten (Wallin & Wikkelsø, 2013). Alzheimer sjukdom och depression har liknande 

symtom (Bystad, Pettersen, & Grønli, 2014), därför är det viktigt att en ordentlig utredning 

genomförs. 

   

*Afasi: talrubbningar. *Aparaxi: begränsad förmåga av rörelser. *Agnosi: försämrad förmåga av sinnesintryck. *Akalkuli: 

försämrad skrivförmåga (Ottosson & Ottosson, 2007).  

* Paratoni: stelhet (Wallin & Wikkelsø, 2013). 

 

1.2.2. Diagnos & Behandling 

För att fastställa diagnosen Alzheimers sjukdom krävs det att patienten uppfyller vissa 

kriterier. De ska ha minst två temporoparierallobssymtom och/eller minnesstörningar samt ett 

fortskridande förlopp. De ska uppvisa medial temporallobsatrofi på DT eller MR. I 

cerebrospinalvätskan ska det finnas fynd av tau och P-tau samt sänkt beta-amyloid. Till sista 

ska den kognitiva nedsättningen inte kunna förklaras på något annat sätt (Wallin & Wikkelsø, 

2013). 

Alzheimers sjukdom kan vara hereditär, den är då orsakad av kromosommutationer, dock är 

det mindre än 1 procent av alla fall som är det (Wallin & Wikkelsø, 2013). Sporadisk 

Alzheimers sjukdom kan delas in i presenil Alzheimers sjukdom, som betecknas av att den 

debuterar före 65 års ålder, och senil demens av Alzheimers typ med debut efter 65 år. De 

begreppen brukar dock båda benämnas som Alzheimers sjukdom då de patologiskt är så pass 

lika (Wallin & Wikkelsø, 2013). 

Alzheimers sjukdom är irreversibel och saknar kausal behandling. Acetylkolinshämmare har 

delvis visat förbättra kognitiva funktioner vid lindrigt till medelsvårt sjuka. NMDA-

receptorantagonist har effekt på svår Alzheimers sjukdom. Utöver den medicinska 

behandlingen behandlas de sekundära symtomen med socialpsykiatriska insatser. 

Överlevnadstiden för personer med Alzheimers är i genomsnitt runt sju år. (Wallin & 

Wikkelsø, 2013). 
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1.2.4. Prevalens 

Livslängden ökar i världen och antalet människor 65 år eller äldre beräknas stiga från 524 

miljoner 2010 till nästan 1.5 biljoner 2050 (World Health Organisatio [WHO], uå). Vid år 

2025 kommer Sverige ha en förväntad livslängd på 82 år (WHO, 1998).  

  

Enligt WHO (u.å.) ger den längre livslängden en ökad risk för demens. Det är idag cirka 46.8 

miljoner människor som lever med demens över hela världen. År 2050 beräknas antalet stigit 

till mer än 131 miljoner (Prince, 2015). Att risken för att insjukna i demenssjukdom ökar 

finns det inget belägg för, det är att den äldre populationen blir större som gör att fler 

insjuknar. I Sverige är det drygt 160 000 personer med demenssjukdom, ungefär 25 000 

personer insjuknar per år. Av alla som är 65 år eller äldre är det 8 procent som lever med 

demenssjukdom, från och med 90 års ålder ökar den siffran till 50 procent (Socialstyrelsen, 

2014). 

  

Enligt Socialstyrelsen (2014) blir det stigande antalet individer med demenssjukdom en 

utmaning för samhället. Det ökande behovet av hjälp med de grundläggande aktiviteterna i 

det dagliga livet skapar en social och ekonomisk påfrestning (WHO, uå). 

 

1.3. Familjecentrerad omvårdnad 

Familjecentrerad omvårdnad är för hälso- och sjukvården ett tillvägagångssätt som 

respekterar och agerar på den enskilda familjens behov (Davidson, 2017). Människor 

påverkar varandra och situationer kan tolkas på olika sätt. Det är viktigt att ta del av varandras 

synsätt och ta till vara på resurserna var och en har. Om problem ses ur olika perspektiv är det 

större chans att hitta bra alternativa lösningar. Genom att människor tar del av varandras 

perspektiv ökar förutsättningen för att förstå varandra. Dessa synsätt ligger till grund för att 

hälso- och sjukvården arbetar familjecentrerat (Benzein, Hagberg & Saveman, 2014)  

  

Att familjen är ett system är en uppfattning som grundar sig i den ekologiska systemteorin 

och bottnar sig i att människors relationer utvecklas som ett system där alla påverkar 

varandra. Förändringar som sker hos en individ påverkar följaktligen resten av systemet. Om 

en person i familjen blir sjuk påverkar det familjens mönster och hur den fungerar, det kan då 

behövas nya vägar till att få vardagslivet att fungera och ibland stöd utifrån. Därför behöver 

hälso- och sjukvården se familjen som ett system där fokus ligger på relationer och 

interaktioner mellan medlemmarna (Benzein, Hagberg & Saveman, 2014). 

http://www.who.int/whr/1998/media_centre/press_release/en/index3.html
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Genom att arbeta familjecentrerat kan de anhöriga känna tillhörighet. Att vara med och ta 

beslut ökar självkänslan och självförtroendet, det finns en stolthet i att fortfarande kunna vara 

involverad i omvårdnaden. De som inte känner att de är inkluderade erfarar en känsla av 

isolation (Lopez, Mazor, Mitchell & Given, 2013) 

 

1.4. Anhörig 

Enligt Socialstyrelsen (2004) definieras ordet anhörig, som en person inom den närmsta 

släkten eller familjen. En anhörig kan även innefatta en person som vårdar en närstående som 

drabbats med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Enligt Davidson (2017) definieras 

vilka som inkluderas i familjen av patienten. En familjemedlem behöver inte vara en person 

med blodsband.  

  

1.4.1. Anhörigvårdare 

I dagens samhälle är det flertalet anhöriga som vårdar sin närstående inom hemmet (Carlsson 

& Wennman-Larsen, 2014). Enligt Roth, Perkins, Wadley, Temple och Haley (2009) finns 

det risk att de anhöriga som åtagit sig ansvaret inte är tillräckligt förberedda på vad det 

innebär att vårda, det resulterar i att de riskerar att utsätta deras egen hälsa och välbefinnande.  

 

1.4.2. Anhörigstöd 

Då det är den personen med sjukdom som ofta får stå i centrum är det lätt att de anhöriga får 

sätta sitt eget liv åt sidan och får därmed svårt att se sitt eget behov av stöd (Winqvist, 2011). 

Anhöriga är tungt belastade och många visar depressiva symtom (Papastavrou, Kalokerinou, 

Papacostas, Tsangari & Sourtzi, 2007). 

 

I Sverige ska socialnämnden erbjuda stöd åt anhöriga som vårdar en närstående. Det kan 

innebära hjälp med insatser, utbildning eller delge information om vilken hjälp som finns att 

tillgå till den som vårdar. Syftet är att underlätta i vardagen och minska den psykiska, samt 

fysiska belastningen som en vårdare kan uppleva (socialstyrelsen, u.å.). Det är mindre 

sannolikt att de anhöriga som får utbildning blir deprimerade (Kuo, Huang, Liang, Kwok, 

Hsu, Su, & Shyu, 2016; Heydari, Razban, Mirzaei & Heidari 2017). Ekman, Eriksdotter- 

Jönhagen, Fratiglioni, Graff, Jansson, Kivipelto, Robinson, Tjernberg & Wahlund (2011) 

beskriver att stödet som anhörigvårdaren kan få ökar livskvaliteten hos både den anhörige och 



 

 

9 

 

sjuke. Enligt statens beredning för medicin och social utvärdering (SBU, 2012) är livskvalitet 

en personlig upplevelse som mäts genom den enskilda individens uppskattning av sitt 

psykiska, fysiska och sociala välbefinnande.  

    

2. PROBLEMFORMULERING 

Alzheimers är en progressiv och irreversibel sjukdom som tillhör gruppen demenssjukdomar. 

Den behandlas främst med socialpsykiatriska insatser då effektiv medicinsk behandling 

saknas. Livslängden i världen stiger och därmed ökar även prevalensen av sjukdomen. Idag 

vårdar fler anhöriga sina närstående inom hemmet. Risken finns att de anhöriga drabbas av 

ohälsa vid åtagandet om de inte har tillräcklig insikt om vad det innebär att vara en 

anhörigvårdare. 

 

Vårdpersonal möts av anhöriga och anhörigvårdare inom all vård. Hälso- och sjukvården har 

som ansvar att arbeta förebyggande för att en god hälsa ska kunna bibehållas (Hälso- och 

sjukvårdslagen [HSL], SFS 2017:30, kap 2. 6§). För att stödja anhöriga och bevara deras 

hälsa krävs att hälso- och sjukvården får ta del av erfarenheterna och den kunskap som 

anhöriga besitter. Denna litteraturstudie har ambitionen att sammanställa information för att 

ge bättre inblick i anhörigvårdare och andra anhörigas erfarenheter. Det leder förhoppningsvis 

till en bättre insikt av hälso- och sjukvårdens stora betydelse och ansvar för att möta och 

stödja de anhöriga. 

   

3. SYFTE 

Syftet var att beskriva erfarenheten av att vara anhörig till en person med Alzheimers 

sjukdom.  

  

4. METOD 

4.1. Design 

En litteraturstudie med systematiska sökningar och deskriptiv design genomfördes för att 

svara på studiens syfte (Kristensson, 2014). 

  

4.1.2. Sökstrategi 

Vid sökandet av artiklar valdes tre databaser inom ämnet omvårdnadsvetenskap ut, Medline, 

Cinahl och Psycinfo. Enligt Forsberg & Wengström (2015) ger de tre databaserna en bred bas 
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inom ämnet omvårdnad, psykologisk forskning inom medicin samt närbesläktade områden 

som är relevanta för att besvara studiens syfte. 

  

Utifrån den kliniska frågan identifierades de meningsbärande orden ”anhöriga”, ”erfarenhet” 

och ”Alzheimers sjukdom”.  Med svenska MeSH och engelsk ordlista översattes de 

meningsbärande orden till engelska ”Relatives”, ”Experience” och ”Alzheimer’s disease”. 

Sökningar gjordes på de meningsbärande orden och på ord valda utifrån databasernas 

indexordlistor. 

 

För att finna sökorden i databaserna används olika sökfunktioner. I databasen Cinahl 

användes ”CINAHL Headings”, i Psycinfo ”Theusarus” och i Medline ”MeSH 2017”. De ord 

som inte fanns som ämnesord eller de ämnesord som inte ansågs tillräckliga, kompletterades 

med en fritextsökning. Med de booleska sökoperatorerna AND och OR kombinerades 

söktermerna för att få en ökad sensitivitet. AND användes för att kombinera sökorden och OR 

för att finna närliggande begrepp. Det sättet att söka artiklar förespråkas av Kristensson 

(2014). För att ge en bredare sökning användes trunkeringar, på så sätt läggs alla böjningar av 

ordet till.  

 

Innan sökningarna genomfördes identifierades avgränsningar i databaserna. Artiklarna 

begränsades till tidsperioden 2007–2017 för att ge ett tidsenligt perspektiv. I Medline, Cinahl 

och Psycinfo begränsades sökningen till engelskspråkiga. Sökningarna i Cinahl och Psycinfo 

begränsades även till att artiklarna skulle vara forskningsgranskade (peer reviewed). 

  

Se sökmatris i bilaga 1. 

  

4.2. Urval 

Kristensson (2014) beskriver olika steg i urvalsprocessen, dessa steg har följts i denna studie.  

I resultatet av sökningen lästes först titlar, de som verkade tillämpliga valdes ut och abstracten 

lästes. Av dem gallrades de icke relevanta ut och resten lästes i fulltext. De artiklar som sedan 

svarade på syftet valdes ut till att vara med i studien. 

  

Inklusionskriterier var vuxna barn och partners till individer med Alzheimers sjukdom. 

Exklusionskriterier var litteratur reviewer och professionella vårdares erfarenhet. 
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Fyra sökningar gjordes med önskvärt resultat. Två i Cinahl, en i Psycinfo och en i Medline. 

Sökningarna resulterade i totalt 293 artiklar, 74 abstract lästes och totalt 8 artiklar valdes ut. 

Två artiklar återfanns i mer än en sökning.  

 

Se sökmatris i bilaga 1. 

  

4.3. Granskning 

För att undersöka artiklarnas trovärdighet, styrkor och svagheter användes SBU’s 

granskningsmall (2014). Liknande tillvägagångssätt finns beskrivet i Kristensson (2014) 

  

Mallen som användes var en kvalitetsgranskning för kvalitativ forskningsmetodik. De åtta 

valda artiklarna granskades steg för steg enligt granskningsmallen och frågorna besvarades. 

Utifrån de besvarade frågorna graderades kvalitén på studierna till hög, medelhög eller låg 

nivå. Studierna som bedömdes till hög eller medelhög nivå inkluderades i studien. Ingen 

exkluderades på grund av låg nivå (Kristensson, 2014) De åtta artiklarna uppfyllde således 

kraven för kvalitén och vara relevanta för syftet.  

 

Se Bilaga 2.  

  

4.4. Bearbetning och analys 

Kristensson (2014) presenterar vad som ska ingå i en integrerad analys. Metoden har 

tillämpats för att få en övergripande vy över artiklarnas innehåll. Författarna till studien har 

var för sig noggrant läst de artiklar som ingår i studien och gjort noteringar. Likheter och 

skillnader i resultaten har identifierats och sammanfattas. De slogs sedan ihop och sorterades 

in i fyra kategorier och tolv subkategorier. Kategorierna som sammanställts ligger till grund 

för resultatet i denna studie. 

 

4.5. Forskningsetiska överväganden 

Enligt Kristensson (2014) bör alltid granskning av artiklar göras och ett forskningsetiskt 

ställningstagande tas. Detta för att öka trovärdigheten i litteraturstudier. 

  

De valda artiklarna granskades steg för steg enligt SBU´s granskningsmall (2014). När 

artiklarna lästes undersöktes den etiska aspekten, det innebär att forskningen inte får inneha 

en metod som kan påverka deltagarna negativt, varken psykiskt eller fysiskt. Endast artiklar 
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som respekterar människovärdet godkändes att användas i studien. I sex av de åtta utvalda 

artiklarna fanns det beskrivet ett forskningsetiskt godkännande. De resterande två artiklarna 

var publicerade i tillförlitliga vetenskapliga magasin och fanns vid sökningarna under peer 

review. Individerna i studien måste samtycka till forskningen, samtycket ska vara 

dokumenterat och är endast gällande vid det specifika tillfället. Innan ett samtycke kan ges 

ska individen få ta del av all information kring forskningen, samt vara införstådda i att det är 

frivilligt att delta och att de när som helst kan avbryta sin medverkan utan att det ger påverkan 

på den fortsatta behandlingen (Kristensson, 2014). Inga av de valda artiklarna ansågs ha en 

låg vetenskaplig grund och inte uppfylla SBU´s kriterier. Alla artiklar som svarade på 

studiens syfte inkluderades, detta för att resultatet ej ska kunna vinklas efter önskat resultat. 

Den egna förförståelsen bedömdes inte ligga till hinder för att utföra studien.  

 

5. RESULTAT  

Till grund för resultatet låg åtta artiklar, varav sju var kvalitativa och 1 uppdelad i både 

kvalitativ och kvantitativ ansats. Artiklarna var från hela världen och publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter mellan åren 2007–2017. Resultaten sammanfattades i fyra kategorier 

med tillhörande subkategorier. Kategorierna som identifierades var; livskvalitet, inre 

konsekvenser, yttre konsekvenser, samt kommunikation med hälso- och sjukvården.  

 

Tabell 1. Resultatet beskrivet i fyra kategorier med tillhörande subkategorier. 

Kategorier Subkategorier 

Livskvalitet Positiva effekter 

Negativa effekter 

Inre konsekvenser Stress 

Känslor 

Depression 

Yttre konsekvenser Relationer 

Roller 

Strategier och anpassning 

Arbete och ekonomi 
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Kommunikation med hälso- och sjukvård Anhörigas kunskapsbrist 

Anhörigas rädsla för ärftlighet 

Efterfrågan av information 

 

5.1. Livskvalitet 

Den vårdande rollen hade i varierande grad både positiv och negativ effekt på de anhörigas 

liv. En del ansåg att hela livet sattes på paus, andra tyckte att livet inte påverkades alls 

(Edwards, 2014). 

 

5.1.1 Positiva effekter 

Positiva sidor var att de anhöriga kände sig kapabla i och med att de klarade av den nya 

uppgiften, det innebar att självförtroendet stärktes. De anhöriga upplevde att deras förståelse 

och empati för andra ökade. Även deras egen självinsikt skärptes (Edwards, 2014; Edwards, 

2015; Skaalvik, Norberg, Normann, Fjelltun & Asplund, 2016). Om de anhöriga hade en 

stark integritet var det till hjälp för att samla en inre motivation till att vårda (Välimäki, 

Vehviläinen-Julkunen, Pietilä & Koivisto, 2012). 

 

De som kände sig oberoende och fria i sina äktenskap var lyckliga och nöjda, trots att ena 

partnern hade Alzheimers sjukdom. Om deras förhållande var kärleksfullt och de upplevde att 

det fanns en förbindelse mellan sig och sin partner fann vårdgivarna att det fanns en mening 

med deras liv (Skaalvik et al., 2016; Välimäki et al., 2012). 

 

5.1.2 Negativa effekter 

Att vårda sin anhörige var väldigt tröttsamt uppgav flera, det påverkade deras ork till att 

upprätthålla ett hälsosamt och socialt liv (Edwards, 2014; Skaalvik et al., 2016). Som 

anhörigvårdare fanns det lite egen tid och svårigheter att hitta balans mellan vårdandet, jobbet 

och resten av livet. En förändrad livsstil gav mindre tid för intressen som till exempel resor. 

Att resten av deras liv blev lidande gjorde att de anhöriga upplevde en förlust av identitet 

(Edwards, 2014; Edwards, 2015; Tan & Schneider, 2009). Söner till Alzheimers-sjuka 

uttryckte att de inte upplevde att deras personliga och sociala aktiviteter påverkades av 

situationen (Skaalvik et al., 2016). En del anhöriga tyckte det var nödvändigt att få en paus 

från vårdandet genom att vara på jobbet eller utföra hobbies, det var möjligt när den sjuke var 

på dagvård (Välimäki et al., 2012). 
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Risk för våld i relationen med den sjuke resulterade i en rädsla som de anhöriga ville 

hemlighålla. Bråk med anklagelser och misstankar förekom oavsett om den sjuke var kvinna 

eller man. (Skaalvik et al., 2016; Välimäki et al., 2012). Irritation kunde uppstå hos den 

anhörige när den sjuke upprepade samma fråga flera gånger, speciellt om det var om något 

känsligt, eller om de skrek och förolämpade sin anhörige (Navab, Negarandeh & Peyrovi, 

2012). 

Anhöriga kunde känna hopplöshet och oro över att livet med den sjuke ska bli för tungt. De 

var rädda att de inte skulle ha nog styrka att fortsätta vårdandet. Andra hade ett ljusare 

perspektiv och såg på framtiden med förtroende. De ansåg att en hälsosam tillvaro endast 

kunde uppnås genom att de blev vana vid sjukdomen och anpassade sig till sina förmågor. 

Det fanns de som hoppades på en förbättring hos deras sjuke närstående, att de skulle kunna 

få en bra sista tid tillsammans. Hoppet fanns om att få åtminstone ett bra år ihop. Andra 

fokuserade på de bra stunderna de fick (Välimäki et al., 2012). 

  

5.2. Inre konsekvenser 

Den intensiva psykiska och fysiska påfrestningen av att vårda sin närstående med Alzheimers 

sjukdom kunde innebära hälsokonsekvenser (Edwards, 2014; Edwards, 2015; Navab et al., 

2012; Stone & Jones, 2009). Fysiska symtom såsom huvudvärk, sömnbrist, viktökning och 

högt blodtryck kunde härledas till stressen som uppstod (Edwards, 2014; Edwards, 2015). De 

anhöriga kände sig både fysiskt och psykiskt begränsade (Välimäki et al., 2012). 

 

5.2.1. Stress 

Stressen var påtaglig hos anhörigvårdaren, den fanns alltid där (Edwards, 2014; Edwards, 

2015; Navab et al., 2012; Stone & Jones, 2009; Tan & Schneider, 2009). Barn till en förälder 

med Alzheimers sjukdom kände även en stress och oro för den friska föräldern som hade den 

primära vårdgivarrollen (Edwards, 2014). Symtomen hos den som har Alzheimers sjukdom 

kan variera dag för dag. Vardagen blev på så sätt komplex och frammanade stress (Stone & 

Jones, 2009). Stressen över att den sjukes tillstånd kommer försämras och att denne kommer 

förlora kontrollen över sina kroppsliga funktioner gav också upphov till rädsla hos den 

anhörige (Navab et al., 2012). 
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5.2.2. Känslor 

Känslor av skuld, skam, sorg, rädsla, oro, ilska, irritation och ensamhet uppkom i samband 

med Alzheimers sjukdom (Edwards, 2014; Edwards, 2015; Navab et al., 2012; Stone & 

Jones, 2009; Välimäki et al., 2012). 

Att se sin närstående försvinna på grund av Alzheimers sjukdom och att jämföra med hur de 

var när de var friska frambringade sorg (Edwards, 2014; Navab et al., 2012). Att jämföra sitt 

tidigare liv med det nuvarande i kombination med rädsla för framtiden ledde till en utarmning 

av anhörigas energi och deras psykiska hälsa försämrades (Navab et al., 2012). De sjuka lever 

oftast i det förflutna eftersom närminnet är skadat. (Wallin & Wikkelsø, 2013). När den sjuke 

återupplever händelser med platser eller människor från förr väckte det sorg och smärta hos 

vårdgivarna, det blev extra tydligt när de nämnde någon som avlidit (Navab et al., 2012). 

Anhöriga känner ofta skuld och skam över vad de kunde ha gjort annorlunda (Stone & Jones, 

2009). En partner kände att den inte funnits där tillräckligt för sin respektive när hen varit 

frisk, att det kanske var det som gjorde att hen blev deprimerad och sedan fick Alzheimers 

sjukdom (Navab et al., 2012). Skulden kunde kopplas ihop med en känsla av misslyckande, 

speciellt om de hade placerat den sjuke på ett vårdboende (Stone & Jones, 2009). Om det blev 

en fördröjning i diagnostiserandet av den sjuke la ofta de anhöriga skulden på sig själva. De 

kände sig skyldiga som inte insåg att deras närmaste hade Alzheimers sjukdom och önskade 

att de tidigare hade förstått vad problemet var (Välimäki et al., 2012). Vårdandet lämnade inte 

mycket tid över för övrig familj och vänner vilket skapade skuldkänslor gentemot dem. En 

annan källa av skuld var anhörigas brist på tålamod med personen med Alzheimers sjukdom 

(Edwards, 2015). 

 

Rädsla och oro för framtiden var karaktäristiskt (Edwards, 2014; Edwards, 2015; Navab et al., 

2012; Skaalvik et al., 2016; Välimäki et al., 2012). En konstant oro för den sjuke gav de 

anhöriga sömnbrist (Edwards, 2014; Välimäki et al., 2012). De som kände sig nöjda med sin 

nuvarande situation var oroade inför hur det skulle bli i framtiden då vårdbehovet ökade 

(Skaalvik et al., 2016). Rädslan för framtiden var naturligt förknippad med försämrat tillstånd 

hos den sjuke men också vårdarnas egen framtid (Navab et al., 2012). De anhöriga hade 

också en oro för att själva bli drabbade av fysisk-, psykisk sjukdom eller avlida och då lämna 

personen med Alzheimers sjukdom ensam (Edwards, 2015; Välimäki et al., 2012). Det värsta 

scenariot skulle vara att själv insjukna i Alzheimers sjukdom (Välimäki et al., 2012). 
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Motsägande känslor var vanligt förekommande (Skaalvik et al., 2016; Välimäki et al., 2012). 

Kärleken från den sjuke kunde det bli till en börda då den inte alltid gick att besvara (Skaalvik 

et al., 2016). När diagnosen ställdes uppstod inkonsekventa känslor hos den anhörige då de 

både blev upprörda och kände lättnad, en lättnad för att deras misstankar hade varit korrekta 

(Välimäki et al., 2012). En syster till en person med Alzheimers sjukdom led över att kännas 

självisk och cynisk eftersom hon inte ville vårda sin sjuka syster. (Skaalvik et al., 2016). 

 

Vänner och familjemedlemmar gav inte förväntat stöd och saknade förståelse för att den sjuke 

var anhörigas första prioritet. Efter diagnosen slutade vänner att höra av sig (Edwards, 2014; 

Edwards, 2015; Tan & Schneider, 2009). Anhöriga blev begränsade till hemmet, som mer 

började kännas som ett fängelse. Bristen på frihet och vänner ledde till ensamhet (Edwards, 

2015; Navab et al., 2012). 

 

5.2.3. Depression 

Diagnosen Alzheimers ger upphov till sorg och depression hos sextioåtta procent av de 

anhöriga i studien av Laakkonen, Raivio, Eloniemi-Sulkava, Saarenheimo, Pietila, Tilvis och 

Pitkala (2008). För anhöriga som kämpar för att upprätthålla livskvaliteten för den sjuke, 

skapar bördan och stressen depression, ångest och osäkerhet. Alla familjemedlemmar 

påverkades av symtomen (Edwards, 2014). 

 

5.3. Yttre konsekvenser 

5.3.1 Relationer 

Svårigheten i att bevara vänskapsrelationer resulterade i en begränsad värld (Edwards, 2014; 

Skaalvik et al., 2016). Vårdandet tar tid från släkt och vänner och skapar större klyftor i 

relationerna (Edwards, 2014; Edwards, 2015). 

 

En försämrad relation mellan anhörigvårdaren och patienten kan skapa problem. Någon fick 

behov av psykologhjälp. En annan förlorade respekten och beskrev sin mor som en grönsak. I 

en ansträngd relation blev mamman inte längre förälder utan en plikt. Pressen under 

vårdandet förvärrade spänningar och tidigare tvister i familjen. (Skaalvik et al, 2016, 

Välimäki et al. 2012). 
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Anhöriga upplevde familjekonflikter på grund av skilda synsätt och olika grad av 

engagemang i vårdandet. Kommunikationsproblem uppstod främst i relationer där de närmsta 

vårdgivarna levde på olika orter (Edwards, 2014; Stone & Jones, 2009). Olika syn på 

diagnosen skapade också konflikter, ett syskon i en familj förnekade diagnosen vilket 

resulterade i att vårdgivarna upplevde osäkerhet både i sin vårdroll och familjerelation (Stone 

& Jones, 2009). Familjetraditioner och sammankomster försvårades i en familj när det ena 

syskonet insjuknade och inte längre kunde medverka eller bidra (Skaalvik et al., 2016).  

 

I andra fall resulterade situationen i att sammanhållningen blev starkare inom familjen 

(Navab et al., 2012). I en studie finns exempel på barn som kände sig närmare både den sjuke 

föräldern och den vårdande föräldern efter beskedet om diagnosen. Barn och föräldrar fick 

något som band dem samman och de lärde då känna varandra bättre. Barn som vårdade sin 

förälder med Alzheimers sjukdom upplevde ett stort stöd från sina respektive. De kunde 

hjälpas åt med vården och fatta gemensamma beslut som berörde den sjuke. Samma studie 

visar på syskon som fick erfara att de bättre tog tillvara på varandras resurser och kunde 

samarbeta i ett team. Stöd från vänner resulterade i starkare vänskapsrelationer (Edwards, 

2014).  

 

5.3.2. Roller 

Rollen som vårdare innefattade ansvar och engagemang, nya roller inom familjerna skapades 

och ombytta roller uppstod i relationerna. Barnen upplevde att de blev föräldrar till sina 

föräldrar, då dessa inte kunde ta hand om sig själva längre. Vid insjuknandet i Alzheimers 

sjukdom tog partnern över den andres tidigare roll inom hushållet (Edwards, 2014; Edwards, 

2015; Skaalvik et al., 2016; Stone & Jones, 2009; Tan & Schneider, 2009). När en förälder 

eller styvförälder är frisk nog för att ta den huvudansvariga rollen som vårdare för den sjuke 

medförde det en osäkerhet hos barnet som fått inta en sekundär vårdroll. Barnen berättade att 

osäkerheten uppstod i att de inte hade tilldelats specifika ansvarsområden, samt i att 

konflikter uppstod mellan vårdaren och barnet i diskussioner om vilken vård den sjuke skulle 

erhålla (Stone & Jones, 2009) 

 

5.3.3. Strategier och anpassning 

De anhöriga till personen med Alzheimers sjukdom upplevde att de behövde anpassa sig. Det 

var många anhöriga som kände sig tvungna att förändra sin personlighet för att det skulle 
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passa den med Alzheimers sjukdom. De anhöriga blev ofta tystare och mer restriktiva till sin 

persona. Hur kommunikationen såg ut anpassades också efter den sjuke, de försökte till 

exempel möta misstänksamhet med positivitet. Övergången från vanlig anhörig till vårdare 

beskrevs som att leva med ett ständigt behov av att anpassa sig. Detta gällde vårdgivarens 

dagliga aktiviteter, känslomässiga liv och fysiska inställning. Vissa kände inte igen sig själv 

längre (Skaalvik et al., 2016; Välimäki et al., 2012). 

 

För att kunna hantera sjukdomen i familjen skaffar sig människor olika strategier. Individer 

med personlighetsdrag av realism blev hjälpta av det då det innebar att de kunde låta bli att 

tänka för mycket på framtiden och därmed inte oroa sig för den. De fokuserade istället på 

nutiden, att sjukdomen kommer förvärras och andra behov uppstå tog de itu med när det blev 

aktuellt (Skaalvik et al., 2016). 

 

Att använda humor var en copingstrategi som användes av flera anhöriga (Skaalvik et al., 

2016; Tan & Schneider, 2009; Välimäki et al., 2012). Humor urskildes som en bra hjälp till 

att handskas med den vårdgivande rollen. Det ansågs fungera som en tillflykt, något 

uppmuntrande och stressreducerande. Konkret nämndes oftast söner ihop med användandet 

av humor (Skaalvik et al., 2016; Tan & Schneider, 2009). Utbränning av vårdgivaren ansågs 

kanske kunna undvikas genom användandet av humor som copingstrategi, vården och 

relationen skulle i så fall optimeras. Till och med de som idag inte använde sig av humor 

funderade på att börja göra det då alla ansåg att det fungerade. Humor måste likväl användas 

med en viss försiktighet, omständigheter såsom timing, ämne och vilka som är närvarande bör 

övervägas för att det ska vara effektivt ansåg de anhöriga. Det behövdes en känslighet för när 

humor ska användas och när situationen kräver seriositet (Tan & Schneider, 2009). När 

humor användes var den ofta nödvändig för att lätta upp stämningen, ge ett andrum och göra 

svåra situationer hanterbara (Tan & Schneider, 2009; Välimäki et al., 2012). Tydligt var att 

humor aldrig fick användas på deras sjuka anhörigas bekostnad, de ville inte förnedra dem 

eller få dem att må dåligt. De som hade anknytning till Alzheimers sjukdom, till exempel de i 

supportgrupper, familj och vänner, uppskattade användandet av humor. Men för att kunna 

använda det krävdes en öppen dialog. Om det var lätt att prata om sjukdomen var det också 

lättare att använda sig av humor med både den sjuke och de runtomkring (Tan & Schneider, 

2009). 
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Ytterligare en strategi för att kunna hantera situationen, att vara anhörig till en Alzheimersjuk, 

skulle kunna vara att berätta om det för andra. Att vara ute bland folk med den sjuke 

familjemedlemmen kunde vara svårt då det inte alltid syntes utåt att de var sjuka. Det kunde 

då ske missförstånd med människor i deras omgivning. Det fanns en osäkerhet angående att 

berätta för andra om sjukdomen eller inte, då vårdarna inte var säkra på att de skulle förstå 

och acceptera. Även om det kunde vara svårt att berätta var det ett bra sätt för att kunna få 

stöd från sin omgivning (Stone & Jones, 2009). Det uppdagades att nästan alla vårdare (97%) 

i studien av Laakkonen et al., (2008) hade pratat med sina barn eller släktingar om 

sjukdomen. De anhöriga insåg vikten av att ha ett stödjande nätverk, i ett sådant nätverk 

räknades familj, vänner och professionell hjälp in. Det krävdes dock att de anhöriga lärde sig 

ta emot hjälpen (Edwards, 2015; Skaalvik et al., 2016). 

 

5.3.4. Arbete och ekonomi 

Flera anhörigvårdare berättade att den nya livssituationen påverkade deras arbeten. En dotter 

behövde ibland ta ledigt från jobbet för att vårda sin mamma. Fyra andra döttrar kände att de 

inte kunde ge sina föräldrar den vård och tid som de ville på grund av sitt arbete. För dem 

som inte levde på samma ort som vårdtagarna krävdes ett flexibelt jobb, nackdelen med det 

var att de gick miste om att kunna avancera inom sitt yrke (Edwards, 2014; Skaalvik et al., 

2016). Diagnosen och omvårdnadsrollen resulterade i att vissa anhöriga behövde säga upp sig 

från sina arbeten eller gå ner i tid, vilket påverkade deras privata ekonomi (Edwards, 2015). 

De anhörigas ekonomi kunde även påverka omvårdnaden av den med Alzheimers sjukdom då 

alla barn inte fick betald ledighet, de kunde därför inte finnas tillgängliga för sina föräldrar 

(Edwards, 2014). 

  

5.4. Kommunikation med hälso- och sjukvården 

Vikten av kommunikation mellan anhörigvårdaren och den professionella hälso- och 

sjukvården påvisades. Anhöriga önskade mer och bättre samarbete med vården. De efterlyste 

att vården skulle lyssna på dem och ta del av den kunskap de besatt om både sjukdomen och 

hur den sjuke ska vårdas (Edwards, 2014). Anhöriga efterfrågade också utbildning till hälso-

och sjukvårdspersonal för att de skulle få bättre kunskap om hur en individ med Alzheimers 

sjukdom ska behandlas. Det poängterades hur viktigt det var att omvårdnaden inte 

generaliseras då de menade att alla människor, även de med Alzheimers sjukdom, är unika 

(Edwards, 2015). 
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5.4.1. Anhörigas kunskapsbrist 

Etiologin av Alzheimers sjukdom var okänd bland många anhöriga. Det väckte frågor, till 

exempel om sjukdomen kunde förhindrats på något sätt. De började granska sitt förflutna 

efter svar på vad som kunde vara orsaken till sin närmastes sjukdom (Navab et al., 2012; 

Stone & Jones, 2009). Ibland sågs sjukdomen som ett straff för deras synder (Navab et al., 

2012). På grund av okunskapen hade de också svårt att avgöra vilka symtom som tillhörde 

vanligt åldrande och vilka som tillhörde sjukdomen (Stone & Jones, 2009). 

  

5.4.2. Anhörigas rädsla för ärftlighet 

Det fanns en stor rädsla hos de anhöriga, både hos respektive, syskon och barn, för att själva 

få Alzheimers sjukdom. Att se sin närstående som en gång var frisk och självgående tillslut 

behöva hjälp med allt och inte ens veta sitt eget namn skapade den rädslan. De anhöriga 

började ifrågasätta sitt eget liv och hälsa. Trots den påfrestande oron var det bara vissa som 

sökte information från sin läkare (Navab et al., 2012; Stone & Jones, 2009; Välimäki et al., 

2012). 

  

5.4.3 Efterfrågan av information 

Eftersom det fanns en kunskapsbrist hos den anhörige vårdgivaren runt prognosen ansåg de 

att det behövdes mer information från hälso- och sjukvården (Edwards, 2015; Navab et al., 

2012; Stone & Jones, 2009). Det uppstod frustration i de fall de anhöriga inte visste vart de 

kunde vända sig för att få nödvändig information. En osäkerhet hos dem fanns runt vem som 

var ansvarig för vården och vem som skulle göra en uppföljning efter diagnossättningen 

(Edwards, 2014; Laakkonen et al., 2008).  De anhöriga anser att vården behöver kunna 

förklara situationen grundligt för både den sjuke och anhöriga. Information och utbildning 

måste vara korrekt och förståelig (Edwards, 2015). 

 

I studien av Laakkonen et al., 2008 uppger sjuttiotvå procent av de anhöriga att de fått 

tillräckligt med information om sjukdomen. Bara hälften av dem ansåg att uppföljningen hade 

varit bra, de resterande var besvikna. De hade önskat att få mer stöd och uppföljning. 

Chocken som kom med diagnosen gjorde det svårt att ta till sig information, därför 

efterfrågades uppföljning med information när chocken lagt sig. De som hade fått information 

uppskattade den (Laakkonen et al., 2008; Välimäki et al., 2012). 
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5.5. Resultatsammanfattning   

Anhöriga till personer med Alzheimers sjukdom påverkades i allra högsta grad, både fysiskt 

och psykiskt. Det visade sig att deras relation till vänner och familj både kunde förbättras och 

försämras. Även deras praktiska vardag, jobb och ekonomi berördes. För att hantera den nya 

situationen anpassade sig de anhöriga efter de sjuka. De skaffade sig också strategier såsom 

användandet av humor för att lätta på bördan. Det uppdagades att det fanns kunskapsbrist runt 

sjukdomen, det väckte osäkerhet och irritation. En stor rädsla för att själva få Alzheimers 

sjukdom påträffades. Det önskades att hälso- och sjukvården ska föra en bättre dialog med de 

anhöriga, för att utbilda dem och för att själva få information kring hur de anhörigas närmaste 

bör vårdas. 

 

6. DISKUSSION  

6.1. Metoddiskussion  

Studiens syfte var att beskriva erfarenheten av att vara anhörig till en person med Alzheimers 

sjukdom. För att få en översikt av anhörigas erfarenheter genomfördes en litteraturstudie, 

kallad forskningsöversikt (Kristensson, 2014), med deskriptiv design. Sökningarna av artiklar 

genomfördes i databaserna Medline, Cinahl och Psycinfo, vilka finns inom området 

omvårdnadsvetenskap. En sökning inom Pubmed utfördes utan resultat.   

 

Ämnesord och booleska sökoperatorer användes, de gav sökningen sensitivitet och 

specificitet (Kristensson, 2014). Trunkeringar av ord tillämpades för att bredda sökningen till 

alla böjningar av ordet. Äldre studier än sådana från de tio senaste åren har valts bort för att 

ge ett underlag som kan bedömas som tidsenligt och aktuellt inom forskningsområdet. 

 

Arbetet med sökningar efter tillämpliga artiklar för studien var till en början ostrukturerade 

eftersom sökningarna gav för många irrelevanta träffar. Svårigheten med att hitta adekvata 

sökord var större än förutsett. Det krävdes ett strukturerat tillvägagångssätt för att kunna 

skapa repeterbara sökningar för att få fram artiklar som var relevanta för studien.    

 

Sökningarna gav ett begränsat urval med endast åtta artiklar som belyste syftet. 

Trovärdigheten hade ökat om det varit fler. De studier som svarade på syftet hade till största 
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delen kvalitativ ansats. Studien hade vunnit på att innehålla ytterligare kvantitativa studier 

med mer information för att få en uppfattning om frekvensen av anhörigas erfarenheter.  

 

Studier från andra länder inkluderades för att inrymma Sveriges mångkulturella struktur. En 

av de åtta valda artiklarna avvek då de anhöriga bodde på annan ort med då den svarade på 

syftet inkluderades den.  

 

För att öka trovärdighet till studien användes SBU’s granskningsmall (2014). Enligt 

Kristensson (2014) ska de kvalitativa artiklars verifierbarhet, överförbarhet, giltighet och 

tillförlitlighet granskas för att se om de är hållbara. Stegen i SBU’s granskningsmall baseras 

på samma steg. De åtta artiklarna i studien motsvarar nämnda kriterier och kunde inkluderas. 

 

Studierna var på engelska och översattes till svenska med engelsk-svenskt lexikon. För 

undvika feltolkningar har olika översättningar jämförts. För att säkerställa tillförlitlighet och 

undvika partiskhet gjordes triangulering, en metod där flera forskare analyserar samma data, 

SBU (2017). Studien har följt Kristenssons (2014) integrerade analys. Det innebar att 

resultaten kategoriserades in i fyra kategorier och tolv subkategorier.  

 

En egen förförståelse av erfarenheterna av personer med demenssjukdom anses inte ha 

påverkat resultatet i studien då det funnits en medvetenhet om den och objektivitet har 

eftersträvats. I analysprocessen måste hänsyn alltid tas till den mänskliga faktorn. Då alla steg 

som tagits finns redovisade i studien ges läsaren chans att avgöra dess tillförlitlighet.  

 

6.2. Resultatdiskussion 

Alzheimers sjukdom brukar benämnas som de anhörigas sjukdom, därför är det av betydelse 

att de anhöriga får ta del av den information och utbildning de behöver. Anhörigvårdarna 

önskade ett bättre samarbete med hälso-och sjukvården och att deras resurser skulle tas 

tillvara på. Den anhörige besitter kunskap om den sjukes livshistoria. Genom att ta del av den 

kan hälso- och sjukvården ge en bättre och personcentrerad vård till den sjuke. Att de 

anhöriga behöver mer information stärks i studien av Naufeld och Kushner (2009). Den tog 

upp män som vårdgivare och deras olika erfarenheter av rollen, trots att omständigheterna 

varierade uppgav alla att de behövde stöd och information. För att kunna ta hälsosamma 

beslut angående sin hälsa krävs det att den anhörige får ta del av information, färdigheter och 
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kunskap, om till exempel de sjukvårdstjänster som finns att tillgå (WHO, 2016). I vården bör 

patienten vara medbestämmande och jämbördig med vårdgivaren, det benämns som 

empowerment, egenmakt (Insulander och Björvell, 2013). Det är viktigt att anhöriga blir 

behandlade med samma respekt som den sjuke personen.  

 

Människor påverkas i mycket varierande grad av att en anhörig insjuknat i Alzheimers 

sjukdom. Det kan vara en fråga om genus. En studie anger att sönerna inte påverkades 

nämnvärt. Papastavrou et al. (2007) förstärker denna misstanke då de uppger att kvinnor har 

större börda och lättare blir deprimerade än män. Det kan bero på att kvinnor mer frekvent tar 

på sig huvudrollen som vårdgivare och att de i högre grad är ensamma i vårdnaden av sin 

respektive (Carlsson & Wennman-Larsen, 2014). Carlsson och Wennman-Larsen (2014) 

uppgav att män oftare tog hjälp av andra informella eller formella vårdare. Det är även 

vanligare för kvinnor än män att gå ner i arbetstid för att vårda sin anhörige. Lethin, Hallberg, 

Karlsson och Janlöv (2015) beskriver att för vissa män som vårdar sin närstående blir 

omställningen stor då den nya rollen är olik tidigare livserfarenhet. De nämner även att den 

praktiska bördan var större för män då de inte var vana att planera hushållet och laga mat. Det 

kan dock komma att förändras i och med att dagens generation av män är mer vana att ta hand 

om diverse uppgifter i hemmet. Kanske kommer då även statistiken på hur många män som 

tar hand om sina respektive förändras och bli mer jämställd. Ett intressant fynd i studierna var 

att det fanns de som kände sig styrkta av den nya rollen. Till exempel fanns det fruar som 

uppskattade att de kunde göra samma saker som endast deras män tidigare utfört. 

 

Okunskap hos de anhöriga kring etiologin av Alzheimers sjukdom gav upphov till rädslor. 

Frågan om sjukdomen hade kunnat förhindras på något sätt om de hade gjort något 

annorlunda uppstod. I resultatet fanns det tankar på att sjukdomen kunde vara ett straff för 

tidigare synder. Det fanns även en rädsla för ärftligheten trots att det bara är en liten procent 

som har en ärftlig typ av Alzheimers sjukdom. Hälso- och sjukvården har här en viktig roll att 

informera och lugna de anhöriga.  

 

Anhöriga utsätts för påfrestningar. De kände ett behov av att behöva anpassa sig efter den 

sjuke, ofta på bekostnad av deras egen identitet. Att det sker är naturligt. Ternestedt och 

Norberg (2014) instämmer genom att skriva att vår självbild och identitet påverkas när de 

dagliga vanorna inte längre är givna på grund av sjukdom och åldrande. Hälso- och 



 

 

24 

 

sjukvården har som ansvar att försöka hjälpa de anhöriga till att kunna identifiera sig i den 

nya situationen. De anhöriga behövde i vissa fall gå ner i arbetstid eller säga upp sig för att 

kunna vårda, det påverkade deras ekonomi. Om inkomsten blev för låg kunde effekten bli att 

den anhörige inte kunde vårda sin närmaste. En lösning skulle kunna vara om det fanns 

statliga bidrag att söka.  

 

Resultatet visar att relationer blir påverkade av den vårdgivande rollen. Relationer kunde både 

bli bättre och sämre, men det var fler som nämnde en försämring. En orsak kunde vara 

oförståelse från omgivningen på grund av tiden den anhörige lägger på den sjuke. Det fanns 

en rädsla hos släkt och vänner i hur de borde bete sig runt den sjuke, därför slutade de ofta att 

hälsa på. Den situationen beskrivs även av Neufeld & Kushner (2009) och Lethin et al. 

(2015). En annan sak som framkom i resultatet är att hälso- och sjukvården måste 

uppmärksamma risken för våld i hemmet vid Alzheimers sjukdom. De anhöriga ville hålla 

förekomsten av konflikter och sina rädslor runt dem hemliga. Det är då viktigt att vården lär 

sig ställa rätt frågor och se tecken på våld i relationen mellan den sjuke och den anhörige.  

 

Det uppdagades att flera anhöriga kände skuld över att diagnosen inte ställts tidigare och att 

de inte hade förstått vad som var fel. Enligt Flynn och Mulcahy (2013) fanns det negativa 

erfarenheter kring diagnossättningen. De nämner att processen kunde ta flera år och många 

olika professioner involverades. I vissa fall ställdes först diagnosen depression och möten 

med flera olika läkare krävdes för att fastställa rätt diagnos. Det kombinerat med att de 

anhöriga lägger skuld på sig själva vid sen diagnostisering gör det viktigt att hälso- och 

sjukvården förbättrar sin kunskap runt ämnet Alzheimers och demens så att en korrekt 

diagnos kan ställas i ett tidigare skede. 

 

Resultatet visar att de anhöriga använde sig av copingstrategier för att hantera sjukdomen. 

Ordet Cope kommer från engelskan och innebär besitta en förmåga eller åtgärd som gör att 

personen i fråga kan hantera en situation. Inom omvårdnad brukar benämningen användas för 

att beskriva förmågan att leva med fysisk, psykisk och/eller social sjukdom (Egidius, u.å). 

Humor var en copingstrategi som flera använde sig av. De anhöriga som inte redan använde 

sig av humor kunde tänka sig att börja med det. Det var främst söner som nämnde att de 

kunde tillämpa humor med sin förälder för att hantera situationen. Det kan bero på att de 

generellt inte påverkades lika mycket av situationen. Det kom fram i resultatet att de anhöriga 
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vårdgivarna gärna använde humor med andra som hade anknytning till Alzheimers sjukdom. I 

den gruppen kan vårdpersonalen inkluderas. Humor får gärna användas av vårdpersonal men 

att det, som nämnt i resultatet, aldrig får användas på bekostnad av de inblandade. Vikten av 

att de anhöriga kan ta hjälp av andra nämns också i resultatet, det kan ses som en 

copingstrategi. Genom att ta emot stöd från sin omgivning och ha ett så kallat stödjande 

nätverk kan de anhöriga orka fortsätta vårda och bibehålla sin egna hälsa. 

 

Hälso- och sjukvården ska sträva efter hälsa för alla, inte endast ge vård till de som redan är 

sjuka. Definitionen av hälsa är enligt WHO (1959) ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom och handikapp” 

(s.89). För att anhörigvårdare ska orka med behöver vården se till att de får avlastning. Om de 

inte får det kan det leda till att hälso- och sjukvården får ta över hela vårdnadsansvaret. Det 

kan även resultera i att den anhörige drabbas av psykisk ohälsa och själv blir i behov av vård. 

För att undvika det måste vården arbeta förebyggande och hälsofrämjande arbete utföras. För 

att få kontroll och förbättra sin hälsa kan den hälsofrämjande processen användas. För att 

kunna uppnå mentalt, fysiskt och socialt välbefinnande måste människor bli medvetna om sin 

egen strävan och klara av sin miljö samt tillfredsställa sina egna behov. Hälsa ska på så sätt 

inte vara målet, utan en resurs i vardagen (WHO, 1986).  

 

Nästan alla studier i resultatet nämner stress hos vårdgivaren. Långvarig stress är inte bra för 

kroppen då det kan leda till utbrändhet och depression (Gustafsson, 2014). Förutom de 

psykiska besvär som kan uppträda nämndes fysiska så som huvudvärk, sömnbrist, viktökning 

och högt blodtryck. För att väcka en medvetenhet hos hälso- och sjukvården är det viktigt att 

de erhåller information om de symtom som kan förekomma. Med medvetenhet kan anhöriga 

få bättre anpassad hjälp. Ett exempel är att istället för behandling med medicin för 

sömnbesvär kan avlastning ge den efterfrågade effekten.  

 

Eftersom gruppen anhöriga är stor och växande får det konsekvenser både på ett privat-och 

familjeplan men också för samhället i stort. Från 2010 till 2050 förväntas äldreomsorgens 

kostnader öka med sjuttio procent. Det kan hända att dessa kostnader kan hållas nere om 

hälso- och sjukvården tar mer hjälp av de anhöriga. Varje år flyttar cirka 20 000 till 25 000 

äldre till ett särskilt boende. Trots det är det allt fler personer som får kommunal hälso- och 

sjukvård i hemmet (Socialstyrelsen, 2016). Om det inte värnas om de anhöriga kan de som 
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tidigare nämnts råka ut för psykisk ohälsa. År 2015 var kostnaden per patient inom 

vuxenpsykiatrin 46 378 kronor. Den totala summan vårdkostnader som redovisats är ca 72 

miljarder kronor och omfattar ca 150 000 patienter (Sveriges kommuner och landsting, 2016). 

 

7. SLUTSATSER 

Målet för både anhöriga och hälso- och sjukvården är att personer med Alzheimers sjukdom 

ska få en så god vård som möjligt. För att nå det målet behöver de ta tillvara på varandras 

tillgångar och samarbeta. För att inte anhörigas egen hälsa ska bli lidande behövs resurser för 

att finansiera avlastning för anhörigvårdare. Det höjer och säkerställer kvaliteten på den 

Alzheimersjukes vård. Blir belastningen för anhörigvårdaren för stor får samhället ytterligare 

kostnader för anhörigas sjukvård. 

 

8. KLINISK NYTTA  

Studien kan komma att hjälpa hälso- och sjukvården i bemötandet av anhöriga genom att den 

ger en inblick i de anhörigas privata erfarenhet. 

 

För att kunna stödja de anhöriga ska hälso- och sjukvården ta del av aktuell forskning. Denna 

studie sammanfattar information om anhörigas erfarenheter på ett enkelt och lättöverskådligt 

sätt. Det finns tillvägagångssätt som gör att vårdandet blir lättare för de anhöriga, i studien 

beskrivs till exempel copingstrategier som en effektiv metod. 

 

Anhöriga till personer med Alzheimers sjukdom har mycket att tillföra hälso-och sjukvården. 

I studien framkommer att vården måste bli bättre på att kommunicera med den anhörige och 

ta tillvara på dennes resurser. På så sätt kan både den professionella och den informella 

vården av personer med Alzheimers sjukdom bli bättre och mer personcentrerad.  

 

9. FORTSATT FORSKNING  

Denna studie har visat att copingstrategier kan vara bra verktyg för att främja hälsa. Det 

skulle vara användbart med vetenskapligt stöd för vilka copingstrategier som är effektiva och 

hur de kan utnyttjas inom vården.  

 

Personer med Alzheimers kan bli utåtagerande och våld har påtalats i dess nära relationer. Då 

inte någon nämnvärd forskning inom ämnet kunde finnas skulle det behövas ny sådan för att 



 

 

27 

 

ta reda på hur utbrett problemet är. För att ge hälso- och sjukvården verktyg till hur de ska 

upptäcka och förebygga våldet krävs studier om vilka tidiga tecken som finns på att den 

anhöriga blir utsatt och att den sjuke är utåtagerande.   
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Bilaga 1 - Sökmatris   

Tidpunkt Databas # Sökord Begränsningar Resultat Urval 1 Urval 2 Urval 3 

Torsdag,  
7 November, 
2017 09:38:63 
Sökning 1 CINAHL S1 

(MH "Alzheimer's 
Disease") OR 
"Alzheimer" 
 

 
 25,408 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

S2 

(MH "Family") OR 
"family" OR (MH 
"Family Relations") OR 
(MH "Family Attitudes") 
OR (MH "Nuclear 
Family") 

 
 207,028   

 

 
 

S3 
(MH "Life Experiences") 
OR "experience" 

 
 178,543   

 

  S4 S1 AND S2 AND S3  225    

  S5 S1 AND S2 AND S3 Engelska  203    

 
 

S6 S1 AND S2 AND S3 
Peer Reviewed; 
Engelska  172   

 

 

 

S7 S1 AND S2 AND S3 

Peer Reviewed; 
Engelska; 
Publiserad: 
20070101-
20171231  87 87 23 3 

         

  



 

 

 

 

Tidpunkt Databas # Sökord Begränsningar Resultat Urval 1 Urval 2 Urval 3 

Onsdag, 
15 November, 
2017 10:54:17 
Sökning 2 CINAHL S1 

(MH "Family Attitudes") 
OR (MH "Patient-Family 
Relations") OR (MH 
"Family Relations") OR 
"family carers"  18,514 

 
 
 
   

  S2 

(MH "Family") OR (MH 
"Family Nursing") OR 
(MH "Nuclear Family")  33,804    

  S3 (MH "Life Experiences")  16,580    

  S4 
(MH "Life Change 
Events")  6,060    



 

 

 

 

  S5 experience*  290,704    

  S6 
(MH "Alzheimer's 
Disease") OR "alzheimer"  25,427    

  S7   49,623    

  S8   294,934    

  S9   190    



 

 

 

 

  S10  Peer Reviewed;  172    

  S11  

Peer Reviewed; 
Engelska;  148    

  S12  

Peer Reviewed; 
Engelska; 
Publiserad: 
20070101-
20171231  80 80 14 4 

         

 
  



 

 

 

 

 

Tidpunkt Databas # Sökord Begränsningar Resultat Urval 1 Urval 2 Urval 3 

Torsdag, 
16 November, 
2017 23:00:13  MEDLINE S1 "relative"  726,599    

  S2 

(MH "Family") OR (MH 
"Family Nursing") OR 
(MH "Nuclear Family") 
OR (MH "Family 
Health")  94,887    

  S3 

(MH "Life Change 
Events") OR 
"experience"  572,953    

  S4 

(MH "Alzheimer 
Disease") OR 
"alzheimers"  79,870    



 

 

 

 

  S5 S1 OR S2  817,521    

  S6 S3 AND S4 AND S5  128    

  S7 S3 AND S4 AND S5 Engelska: 118    

  S8 S3 AND S4 AND S5 

Engelska; 
Publiserad: 
20070101-
20171231 46 46 16 1 

         

 
  



 

 

 

 

 

Tidpunkt Databas # Sökord Begränsningar Resultat Urval 1 Urval 2 Urval 3 

Måndag, 
13 November, 
2017 7:50:29 PsycINFO S1 

DE "Caregiver Burden" 
OR DE "Family" OR 
DE "Family Relations" 
OR DE "Nuclear 
Family"  96,169 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  S2 DE "Social Interaction"  21,828    

  S3 
DE "Male Female 
Relations"  3,144    

  S4 
experience* 
  

586,546 
    



 

 

 

 

  S5 

DE "Life Experiences" 
OR DE "Life Changes" 
  27,593    

  S6 
DE "Alzheimer's 
Disease"  41,073     

  S7 S1 OR S2 OR  120,295    

  S8 S4 OR S5  588,856    

 

 
 
 
 
 S9 S6 AND S7 AND S8  265    



 

 

 

 

   S10 S6 AND S7 AND S8 Peer Reviewed; 
221 
    

  S11 S6 AND S7 AND S8 

Peer Reviewed; 
Engelska; 
Publiserad: 206    

  S12 S6 AND S7 AND S8 

Peer Reviewed; 
Engelska; 
Publiserad: 
20070101-
20171231 80 80 21 2 

         

 
 

 
  



 

 

 

 

Bilaga 2 - Artikelmatris  
 

Författare, år, titel, 
tidskrift, sidnr och land  

Syfte  Metod och ev. design Värdering  Resultat 

Edwards, M. (2014).  

 

Distance Caregivers of 
People with Alzheimer's 
Disease and Related 
Dementia: A 
Phenomenological 
Study. 

 

British Journal of 
Occupational Therapy, 
77(4), s.174–180 

 

USA 

 

Doi:10.4276/030802214
X13968769798719 

 

Att utforska den 
upplevda 
erfarenheten hos de 
som vårdar någon 
med Alzheimers 
sjukdom, relaterad 
demens, på avstånd 
och undersöka hur 
vårdpersonal bättre 
kan hjälpa dem. 

Design: Fenomenologisk, kvalitativ 
studie.  
 
Population: Tio deltagare, 9 kvinnor 
och 1 man.  
 
Urval: Deltagarna lokaliserades 
genom att kontakta den lokala 
Alzheimers föreningen. 
 
Inklusions- och exklusionskriterier: 
Obetald vårdare för en person 
diagnostiserad med Alzheimers 
sjukdom som bodde 2 timmar eller 
längre bort med bil. Hade vårdat i 
minst 6månader.  
 
Datainsamling: Två intervjuer 
genomfördes, en personligen och 
den andre på telefon. Intervjuerna 
transkriberades av en professionell 
transkribent.  
 
Analys: Moustakas (1994) 
modifierade Van Kaam Metod 
användes för att analysera 
fenomenologiska data under hela 
dataanalysprocessen. 
 
 

Styrkor: 
Professionell 
transkribent. Tydlig 
redovisning av 
deltagarna i tabell. 
Författaren var 
medveten om sina 
förutfattade 
meningar.  
 
Svagheter: Det var 
bara en man 
inkluderad i studien, 
resterande var 
kvinnor. Studien 
genomfördes i ett 
litet geografiskt 
område. Två hade 
bott på distans förut 
men inte längre 
vilket kan färga 
deras svar. 
 
Åtta av deltagarna 
jobbade inom 
sjukvården.  
 
Ålder fanns inte 
beskrivet. 

Deltagarna önskade att hälso- och 
sjukvården skulle ha bättre 
kommunikation med dem. Detta för att 
båda parter skulle få information som 
behövdes för att föräldern med 
Alzheimers sjukdom skulle få den bästa 
vården som var möjligt.  
 
Personlig tillväxt i form av ökat 
självförtroende och strategier för att 
hantera andra människor var ett 
resultat av situationen.  
 
Relationer kunde påverkas både 
positivt och negativt. Först beskrevs hur 
deltagarna blev närmre med deras 
föräldrar och andra anhöriga. Lite 
senare uppdagades att relationer 
försämrades i och med att det fanns lite 
tid över för annat än vårdandet.  
 
Känslor som sorg, skuld och förtvivlan 
föddes utifrån situationen. Sorg för att 
föräldern försvann framför deras ögon, 
skuld för känslan att de borde göra mer 
och förtvivlan över att vården inte gav 
dem den information som de behövde.  
 



 

 

 

 

Författare, år, titel, 
tidskrift, sidnr och land  

Syfte  Metod och ev. design Värdering  Resultat 

Edwards, M. (2015).  
 
Family Caregivers for 
People with Dementia 
and the Role of 
Occupational Therapy. 
 
Physical & Occupational  
Therapy In Geriatrics, 
33(3), 220–232.  
 
USA 
 
Doi:10.3109/02703181.2
015.1031926 

Att beskriva 
familjeomsorgarnas 
erfarenheter och hur 
yrkesgrupper bättre 
kan bistå vårdgivare 
vid vård av dementa 

Design: Fenomenologisk, kvalitativ 
studie.   
 
Population: 10 deltagare. 5 kvinnor 
och 5 män i åldrarna 49–82. 6st 
vårdade sin respektive och 4st var 
barn till den sjuke.  
 
Urval: De rekryterades ut från en 
supportgrupp för demensvårdare.  
 
Inklusionskriterier: En anhörig som 
ger lokal vård till någon med 
Alzheimers eller demens. De ska ha 
tillgång till en telefon, vara över 18 
år, engelsk talande och lagligt 
kunna representera sig själva.  
 
Datainsamling: Ljudinspelade 
intervjuer gjorda av två forskare 
ihop. Alla deltagare fick besvara 
samma frågor, dessa frågor kunde 
formuleras med olika ord och 
följdfrågor kunde uppkomma 
beroende på svaren intervjuarna 
mottog. Frågorna som ställdes 
grundades på tidigare forskning.  
 
Analys: induktiv innehållsanalys. 
Triangulering.  
 
 
 

Styrkor: Lika många 
män som kvinnor 
deltog. Frågorna 
grundades på 
tidigare forskning. 
Två forskare deltog 
vid varje intervju.  
Analysen 
genomfördes i form 
av triangulering. 
 
 
Svagheter: Studien 
genomfördes i ett 
litet geografiskt 
område 

Fem teman identifierades; personlig 
förändring, hinder/utmaningar, socialt 
stöd, känslor och tankar kring 
sjukvården.  
 
Deltagarna berättade om 
upplevelser/känslor kring att förlora sin 
egen identitet, arbetsplats och 
relationer på grund av att den mesta av 
tiden gick åt att vårda den sjuka. Detta 
resulterade i att ekonomin försämrades 
och vänskaper gick förlorade.  
 
Deltagarna upplevde att de kände sig 
ensamma och hade känslor av både 
skam, sorg och skuld.  



 

 

 

 

Författare, år, titel, 
tidskrift, sidnr och land  

Syfte  Metod och ev. design Värdering  Resultat 

Laakkonen, M.-L., 
Raivio, M. M., Eloniemi-
Sulkava, U., 
Saarenheimo, M., Pietila, 
M., Tilvis, R. S., & 
Pitkala, K. H. (2008).  

How do elderly spouse 
care givers of people 
with Alzheimer disease 
experience the 
disclosure of dementia 
diagnosis and 
subsequent care? 

 

Journal of Medical 
Ethics 34 (6) 
s.427 to 430 

Finland 

Doi:10.1136/jme.2007.02
1956 

 

Att utforska hur 
vårdgivare som är 
partner till en individ 
som har Alzheimer 
sjukdom (AD) 
upplever 
demensutredningen. 
Hur de fick de fick 
information om 
sjukdomen, dess 
konsekvenser och 
hur de fick stöd under 
uppföljningsfasen. 

Studien är en del av en annan 
större studie. En kvalitativ studie 
och en pilotstudie har tidigare 
utförts bland äldre vårdgivande 
familjer i en multidimensionell 
interventionsstudie. Studien är 
uppdelad i en kvantitativ och en 
kvalitativ del.  
 
Population: I den första delen var 
det 1214 vårdare som gav respons, 
63% av dem var kvinnor. 
Medelåldern var 78.2 år, 
medelåldern på deras anhöriga med 
Alzheimers sjukdom var 80.5 år. 
Medelvärdet för äktenskapen var 52 
år. I den kvalitativa studien var 
deltagarna äldre par (n=63). En av 
dem hade demens (AD 86%) och 
den andre var dess vårdare.  
 
Analys: Uppgifterna från den stora 
epidemiologiska studien 
analyserades med NCSS (Number 
Cruncher Statistical System) -
programmet. Manliga och kvinnliga 
vårdgivare jämfördes och skillnader 
i proportioner testades mellan de 
två grupperna med ett x2-test (och 
kontinuerliga mätningar med 
Student t-testet eller Mann-Whitney 
U-testet). I alla analyser betraktades 
p, 0,05 statistiskt signifikant 

Styrkor: Stort antal 
deltagare. 
Noga genomförd 
analys. 
Relativt jämn 
könsfördelning. 
 
Svagheter: Det inte 
är en egen studie 
utan en del av en 
större.  
 
Att studien är i två 
delar, en kvalitativ 
och en kvantitativ, 
ses som både en 
styrka och en 
svaghet.  

Kvantitativ del 
Nästan alla par, 97%, hade diskuterat 
demens med deras barn eller andra 
släktingar. Av vårdarna kände 68% 
(74% av kvinnorna och 59% av 
männen, p<0.001) att vetskapen om 
deras partners AD orsakade dem sorg 
och symtom på depression.  
 
Kvalitativ del 
Efter diagnostiseringen av AD uppgav 
38 stycken att de kände hopplöshet och 
ensamhet när de skulle hantera 
sjukdomen. Det fanns en osäkerhet i 
vem som var ansvarig för den 
anhörigas vård och vem som gjorde 
uppföljning.  
 
Deltagarna kände ångest och 
osäkerhet. De visste inte hur de skulle 
gå vidare i tillvaron eller vart ifrån de 
kunde få hjälp. Hela familjen blev 
påverkad. Symtom på sorg och 
depression var vanliga.  
 
Det fanns en besvikelse hos deltagarna 
då de hade önskat att få mer stöd och 
närmre uppföljning av vården. 
 



 

 

 

 

Författare, år, titel, 
tidskrift, sidnr och land  

Syfte  Metod och ev. design Värdering  Resultat 

Navab, E., Negarandeh, 
R. and Peyrovi, H. 
(2012),  
 
Lived experiences of 
Iranian family member 
caregivers of persons 
with Alzheimer’s disease: 
caring as ‘captured in the 
whirlpool of time’.  
 
Journal of Clinical 
Nursing, 21: 1078–1086.  
 
Iran 
 
Doi:10.1111/j.1365-
2702.2011.03960.x 

Att förstå iranska 
familjeomsorgares 
erfarenheter av 
personer med 
Alzheimers sjukdom. 

Design: Kvalitativ studie, 
hermeneutiskt fenomenologiskt 
tillvägagångssätt. 
 
Population: 8 deltagare i åldrarna 
25–67 år. 5st var döttrar till den 
sjuke, 2st var makor och 1 var 
make.  
 
Urval: kontaktade vårdare vars 
anhöriga hade Alzheimers sjukdom.  
 
Inklusionskriterier: Erfarenhet av att 
ta hand om någon med Alzheimers 
sjukdom och kunna kommunicera 
verbalt.  
 
Datainsamling: semi-strukturerade 
intervjuer. Samma frågor ställdes till 
alla och därefter följdfrågor. 
Intervjuerna genomfördes i en eller 
två sessioner. Totalt genomfördes 
11 intervjuer.  
 
Analys: ett hermeneutiskt 
fenomenologiskt tillvägagångssätt. 
De använde Van Manens sex 
punkter i studien, men valde att 
börja på punkt 3 och avslutade på 
punkt 6.  
 

Styrkor: 
Nummerbaserat 
identifikations 
system. Väl 
beskriven 
analysmetod, med 
alla punkterna 
beskrivna. Resultat 
returnerades till 
deltagare för extra 
kontroller.    
 
Svagheter: Urvalet 
bestod av fler 
kvinnor än män. 
Bortfall är ej 
beskrivet.  

Vårdgivarna tänkte mycket på det 
förflutna och jämförde sina anhöriga 
med hur de tidigare hade varit. De 
tvingades även tänka tillbaka på 
tidigare upplevelser då deras anhörig 
levde kvar i den tiden, detta skapade 
sorg, smärta och oro hos dem.  De 
granskade även det förflutna för att 
finna orsaken till sjukdomen, hos vissa 
orsakade det skuld då de kände att det 
funnits tillfällen som de ville ha ogjorda.  
 
Några av deltagarna tog upp att de 
funderat på om de och deras anhöriga 
straffades med detta på grund av 
tidigare synder. Vårdgivarna beskrev att 
de upplevt ilska innan deras anhöriga 
fick sin diagnos, detta för att de inte 
kunde förstå varför de uppträdde som 
de gjorde.  
 
Vårdgivarna kände även en rädsla inför 
de anhörigas försämring, men också att 
själva drabbas av Alzheimers sjukdom. 
De ville gärna veta förebyggande 
åtgärder mot sjukdomen.  

 

  



 

 

 

 

Författare, år, titel, 
tidskrift, sidnr och land  

Syfte  Metod och ev. design Värdering  Resultat 

Schneider, A. M., Tan, T. 
(2009) 

Humor as 
a Coping Strategy for Ad
ult-Child Caregivers of 
Individuals with 
Alzheimer's Disease 

Geriatric Nursing 30 
(6) s. 397 to 408 

 

Kanada 

 

Doi:10.1016/j.gerinurse.2
009.09.004 

 

Att undersöka 
användandet av 
humor som 
copingstrategier i 
vuxna-barn 
vårdgivare till 
individer med 
Alzheimers sjukdom 
(AD).  
 

1) Använder 
vuxna-barn 
vårdgivare till 
AD patienter 
sig av humor 
för att hantera 
det? 
 

2) Uppfattar de 
humor som ett 
effektivt sätt 
att klara av 
rollen som 
vårdgivare? 

Population: Deltagarna i studien var 
mellan 39 och 59 år (medelålder 
50.7). Det var fem kvinnor och en 
man.  
 
Urval: De som deltog i studien 
rekryterades genom en lokal 
supportgrupps organisation för 
individer med AD och deras familjer.  
 
Inklusionskriterier: Barn till individ 
med AD. Mellan 30 och 60 i ålder. 
Vårdar föräldern med AD 
åtminstone två gånger i veckan.  
 
Datainsamling: Ett 
bakgrundsformulär fylldes i av 
deltagarna. Därefter utfördes 
intervjuer som spelades in. 
Inspelningarna transkriberades ord 
för ord och skickades tillbaka till 
deltagarna för återspegling. 
Materialet returnerades med 
minimala förändringar från samtliga 
deltagare.  
 
Analys: En innehållsanalys av 
intervjuerna, anteckningarna och 
bakgrundsformuläret gjordes efter 
Pattons metod av fenomenologiska 
analyser. 
 
 

Styrkor: Deltagarna 
fick granska och 
godkänna 
materialet. En 
noggrann analys 
genomfördes  
 
 
Svagheter: Fler 
kvinnor än män.  
En deltagares 
förälder hade gått 
bort ett år innan 
studien.  
 
En av deltagarna var 
inte individen med 
ADs barn utan 
svärdotter.  
 
Då det bara var sex 
deltagare är det 
ganska mycket med 
att två deltagare 
avviker från 
inklusionskriterierna.  

Det upplevdes svårt att prioritera och få 
en balans mellan föräldrarnas behov 
och resten av livet. Vårdgivarens 
uppgifter var stundom så krävande att 
det blev förändringar i hur mycket tid 
det fanns för familj, sig själv och jobb.  
 
Ett annat fynd i studien var att två av 
deltagarna kände mycket stress över 
hur den friska föräldern hade det.   
 
Fem av sex deltagare hade gemensamt 
att de fick ombytta roller i relationen 
med föräldern, de blev den vuxne och 
föräldern barnet.   
 
Alla deltagare identifierade humor som 
ett verktyg till att hantera sin 
vårdgivarroll, men för att det skulle vara 
effektivt var det tre omständigheter som 
måste vara rätt; timing, ämne och vilka 
som var med. Faktorer som influerar 
användandet av humor är perspektiv på 
livet, erkännandet av humor som en 
copingstrategi, öppenhet om AD och 
uppväxt. Fördelarna med att använda 
humor var enligt alla att det var ett sätt 
att fly, det muntrar upp och är 
stressreducerande. Då alla ansåg att 
humor fungerade övervägde de som 
inte använde det som strategi att börja 
göra det. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.gerinurse.2009.09.004
http://dx.doi.org/10.1016/j.gerinurse.2009.09.004


 

 

 

 

Författare, år, titel, 
tidskrift, sidnr och land  

Syfte  Metod och ev. design Värdering  Resultat 

Skaalvik, M. W., 
Norberg, A., Normann, 
K., Fjelltun, A.-M., & 
Asplund, K. (2016). 
 
The experience of self 
and threats to sense of 
self among relatives 
caring for people with 
Alzheimer’s disease.  
 
Dementia, 15(4), 467–
480.  
 
Norge 
 
Doi:10.1177/1471301214
523438 

Att undersöka hur 
olika aspekter av 
jaget påverkades 
bland nära släktingar 
till personer med 
Alzheimers sjukdom. 

Studien är en del av en longitudinell 
kontrollerad studie. 
 
Population: 10 familjer deltog i 
studien, ur dessa var det 2 som 
deltog ur varje familj. Deltagran var 
mellan 38–82 år. Deltagarna blev 
slumpmässigt valda till 
interventions- och kontrollgrupper. 3 
familjer som erbjöds att delta 
tackade nej och 1 med Alzheimers 
sjukdom vägrade komma till 
informationsmötet.  
 
Urval: Individer inskrivna på en 
geriatrisk klinik. 
 
Inklusionskriterier:  
En 65- till 80-årig familjemedlem 
som diagnostiserats med 
Alzheimers sjukdom, utan aktiva 
psykoser, talade norska och hade 
minst två familjemedlemmar som 
var villiga att delta i studien. 
 
Datainsamling: 2 inspelade 
individuella intervjuer.  
 
Analys: intervjuerna transkriberades 
och kategoriserades enligt Harres. 
socialkonstruktionistiskateori om 
självständighet. 
 

Styrkor: Beskriver 
bortfall och 
analysmetoden 
tydligt. Tabeller som 
redovisar 
deltagarna. Citat 
från deltagarna.  
 
Svagheter: Del av 
en annan studie. 
Litet geografiskt 
område.  
  

De anhöriga beskrev känslor av att 
behöva tänka på vad de sa runt den 
sjuka och att kommunikationen i 
förhållandet hade försämrats. En 
deltagare använde humor för att 
kommunicera med sin mor. 
 
Relationer försämrades mellan den 
anhörige och sjuke. Två anhöriga var i 
behov av psykologisk hjälp.  
 
Anhöriga upplevde att det fanns lite tid 
för hobbys, sociala kontakter och även 
att det påverkade arbetet. Ombytta 
roller och nya ansvarsområden i 
hemmet uppstod.  
 
Några av deltagna undvek att tänka på 
framtiden och fokuserade istället på 
nutiden, de skulle ta tag i de 
kommande problemen när de väl dök 
upp.  
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(2009 

Sources of Uncertainty: 
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Alzheimer's Disease 

Issues in Mental Health 
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s.677 to 686 

 

USA 

 

Doi:10.3109/0161284090
3046354  

 

Att identifiera källor 
till osäkerhet hos 
vuxna barn till en 
förälder som har blivit 
diagnostiserad med 
Alzheimers sjukdom.  
 
Frågeställningen: 
Vad är källorna till 
osäkerhet hos vuxna 
barn till en förälder 
diagnostiserad med 
Alzheimers sjukdom? 

Population: Studien hade 33 
deltagare var av 3 män och 30 
kvinnor. Deltagarna var mellan 36 
till 67 år Över 80% (n=27) var 
mellan 41 och 60, endast sex 
deltagare under 40 eller över 60. 
Trettio deltagare identifierade sig 
själva som kaukasisk, resten som 
fransk, asiatisk och albansk.  
 
Urval: Deltagarna rekryterades från 
en medium-stor stad i USA genom 
ett nyhetsbrev via mail. Varje 
person fick $25 för att delta.  
 
Inklusionskriterier:  
Tiden som gått från 
diagnostiseringen var mindre än 
fem år för 13 deltagare, sex till tio år 
för 16 deltagare och över tio år för 4 
deltagare.  
 
Datainsamling: Inspelade 
semistrukturerade intervjuer.  
 
Analys: Intervjutranskriptionerna 
analyserades sedan med 
användning av konstanta 
jämförande tekniker (Corbin & 
Strauss, 2007; Lincoln & Guba, 
1985). 
 

Styrkor: Stort urval 
 
Svagheter: Bara 3 
män i studien. Få 
etniciteter. 
 
Att deltagarna fick 
betalt kan vara både 
en svaghet och en 
styrka 
 
  
 
 

Relaterat till Alzheimers sjukdom (AD) 
uppgav deltagarna att det fanns flera 
upphov för osäkerhet; medicinskt, 
personligt och socialt.  
 
Medicinska aspekter som gav upphov 
till osäkerhet var brist på information 
runt diagnosen, orsaken till sjukdomen 
och vilka symtom som tillhörde.  Att 
symtomen förändrades för varje dag 
framkallade stress hos deltagarna.  
 
Personliga orsaker till osäkerhet som 
togs upp var om AD skulle drabba dem 
med. Deltagare beskrev också en 
rollförskjutning, många ansåg att 
föräldern hade blivit som ett barn och 
barnet en förälder.  
 
Uppkommen osäkerhet baserat på det 
sociala kunde vara att det var svårt att 
vara ute bland folk då sjukdomen inte 
syntes, de var också osäkra på om 
omgivningen skulle acceptera 
sjukdomen eller inte.  
 
Stressen av att vårda sin anhöriga med 
AD kan ofta förvärra långvariga 
spänningar i familjen och 
relationskonflikter kan uppstå, både 
mellan syskon och föräldrarna. Det var 
svårt att veta sin roll.  
 

https://doi.org/10.3109/01612840903046354
https://doi.org/10.3109/01612840903046354
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Koivisto, A. (2012), 
 
Life orientation in Finnish 
family caregivers' of 
persons with Alzheimer's 
disease: A diary study. 
Nurs Health Sci, 14: 
480–487.  
 
Finland 
 
Doi:10.1111/j.1442-
2018.2012.00721.x 

Att beskriva 
familjeomsorgarnas 
livsorientering under 
det första året med 
Alzheimers sjukdom.  

Design: Kvalitativ innehållsanalys 
(dagbokstudie), som är en del av en 
tvärvetenskaplig studie. 
 
Inklusionskriterier: Nyligen 
diagnostiserade med Alzheimers 
sjukdom. 
 
Population: 83 deltagare. 61 kvinnor 
och 22 män. Deltagarna var mellan 
åldrarna 41–85,15st var barn till den 
sjuka, 3st var svärson/svärdotter, 1 
var ett syskon och 64st vårdade 
sina respektive.  
 
Datainsamling: 
Dagboksanteckningar från 
vårdgivarna. Anteckningarna var i 
frivillig karaktär och deltagarna 
mottog skriftlig beskrivning om hur 
dagboksposter skrivs, samt en A5 
anteckningsbok med 40 sidor. Den 
grundläggande frågan var: Hur är 
ditt liv nu när en familjemedlem har 
Alzheimers sjukdom? 
 
Analys: induktiv analys, den 
inkluderade öppen kodning, 
skapande av kategorier och 
abstraktion.  

Styrkor: Autentiska 
citat. Uppdelat i 
kategorier, tabeller, 
författarna 
uppmuntrade 
vårdgivarna att 
skriva på ett 
ohämmat sätt. 
Formulerat 
samtycke.  
 
Svagheter: Det finns 
en risk att 
vårdtagarna skriver 
saker/händelser för 
att behaga. Hur 
urvalet genomfördes 
nämns inte.  
Deltagarna kunde 
välja själva hur 
många sidor de 
valde att skriva.  
 

Vårdgivarna beskrev tiden innan 
diagnosen och att de då kände oro 
kring sina egna observationer. När 
diagnosen fastställdes övergick 
känslorna till upprördhet och en lättnad 
över att de egna iakttagelserna stämde.  
 
Vårdgivarna deltog under 
informationsdagar och beskrev dem 
både som användbara och värdelösa 
då varje person är olika och inga 
generella riktlinjer finns kring 
sjukdomen.  
 
Deltagarna beskrev en känsla över att 
vara bundna till hemmet och upplever 
skam, skuld och ilska emot personen 
med Alzheimers sjukdom.  
 
Deras sömn påverkades och de oroade 
sig inför framtiden, tankarna kretsade 
då kring vad som skulle hända om de 
själva blev sjuka. Humor hjälpte dem att 
ta sig igenom svåra tillfällen/situationer. 
Sjukdomen beskrevs som en 
familjemedlem eller mörk förföljelse 
som ej går att bli av med.  

 


